HVG
F&Ilissementsverslag

Gegevens gefailleerde:

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Activiteiten onderneming:

Nummer: 1

Datum: 31 jull 2015

de besloten vennootschap KMG Consultancy B.V. tevens
handelend onder de namen Aestis, Hells, Vidis, Aestiskmg,
Heliskmg, Vidiskmg, Test 1.1. en IT Project Control, statutair
gevestigd te Capelle aan den lJssel, feitelijk qevestigd aan de
Wattbaan 51-7 te (3439 ML) Nieuwegein, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, dossiernummer 807176217 (hierna:
“gefailleerde”)
F. 16/15/566
l4juli 2015

Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:

overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
intormatietechnologie en het verlenen van diensten op het terrein
van kwaliteitszorg, testen van software en het implementeren van
(complexe) (administratieve) systemen. Het detacheren van IT
specialisten
nog niet bekend
11

Curator:
Rechter-commissaris:

mr. D. Heitman
mr. D.M. Staal

Verslagperiode:

14

Bestede uren in verslagperiode:

29,5 uur

Bestede uren totaal

29,5 uur

-

24 juli 2015

Algemeen
Gefailleerde is opgericht bij akte van 8 oktober 1998 en werd vanaf 2 december 2013 bestuurd door
bestuurder en enig aandeelhouder Pouw Business Development B.V., welke vennootschap wordt
bestuurd door de heet J.D. Pouw.

Gefailleerde hield zich bezig met de detachering van organisatie-adviseurs bij met name
overheidsinstellingen. Na de overname door Pouw van de onderneming in 2013 is de fiscale eenheid
verbroken, hetgeen naar verluidt voor de toenmalige financierende bank reden was om de financiering
te beeindigen. Volgens de bestuurder heeft gefailleerde in het laatste jaar te kampen gehad met
eenmalige tegenvallers, zoals met name enkele langdurige ziektegevallen en enkele onvoorziene
opzeggingen van jarenlang lopende opdrachten. Daarnaast liep de detacheringsmarkt binnen de
overheid terug en stonden de tarieven onder dtuk. Omdat alle aanvragen voor kredieten door
verschillende banken werden afgewezen, kon getailleerde op den duur niet meer voldoen aan haar
lopende verplichtingen en heeft zij haar elgen faillissement aangevraagd.
Bij KMG waren volgens de bestuurder van gefailleerde negen werknemers in dienst. Bij aangetekende
brief d.d. 17 juli ji. zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd. Nadien bleken er nog twee andere arbeidsovereenkomsten te bestaan. Deze zijn op 21 en 23
juli JI. bij aangetekende briet opgezegd.
KMG huurde een pand aan de Wattbaan 51-7 te Nieuwegein. De huur is bij aangetekende brief d.d.
29 juli 2015 met machtiging opgezegd.

HVG
Direct na datum taillissement heett de curator gesprekken gevoerd met een branchegenoot van
getailleerde teneinde een doorstart te realiseren. Met het oog op de beoogde doorstart heett de curator
de onderneming van gefaifleerde enkele dagen voortgezet met machtiging van de rechter-commissaris
(art. 98 Fw). De doorstart heeft echter geen doorgang gevonden, zodat de curator zal trachten am de
tot de boedel behorende vermogensbestanddelen (kantoorinventaris, laptops en telefoons) op andere
wijze te gelde te maken, waarschijnlijk door middel van een internetveiling. Over de verkoop van een
gedeelte van de goodwill van gefailleerde, de relatiegegevens, de website en domeinnaam vinden
gesprekken plaats met een derde. De curator verwacht deze activa in de komende verslagperiode te
zullen verkopen.
In de boedel bevinden zich voor het avenge vorderingen op derden, voortvloeiend uit werkzaamheden
verricht vOOr datum faillissement (juni 2015) en na datum faillissement (in verband met het voortzetten
van de onderneming t/m 17 juli 2015). De curator voert overleg met de factoringmaatschappij over de
incasso van deze vordeningen en de verdeling van de opbrengst.
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3

Inventarisatie
Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeel van gefaitleerde is Pouw Business Development B.V., welke
vennootschap wordt bestuurd door de heer J.D. Pouw.
Winst en verlies
In onderzoek.
Balanstotaal
In onderzoek.
Lopende procedures
De curator is thans niet bekend met lopende procedures.
Veczekeringen
De curator zal lopende verzekeringen beeindigen en daarbij (indien van toepassing) aanspraak
maken op eventuete restitutie.
Huur
Gefailleerde huurde een pand aan de Wattbaan 51-7 te Nieuwegein. De huur is bij aangetekende
brief d.d. 29 juli 2015 opgezegd.
Oorzaak faillissement
Zie algemeen.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
11
Aantal in jaar voor taillissement
11
Datum ontstagaanzegging
17, 21 en 23 juli 2015
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschnijving
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Bedrijfsm!ddelen
Beschrijving
Er is bedrijfsinventaris aangetroften. Deze inventaris zal binnen afzienbare tijd, waarschijnlijk
door middel van een internetveiling te gelde worden gemaakt.
Verkoopopbrengst
(nog) niet bekend
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvootrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
(nog)niet bekend.
3.10 Verkoopopbrengst
(nog)niet bekend.
3.11 Boedelbijdrage
(nog)niet bekend.
3.9

Werkzaamheden: zie bijlage.
OveciQe activa
3.12 Beschrijving
Goodwill
Over de verkoop van goodwill vinden gesprekken plaats met een derde.
3.13 Verkoopopbrengst
(nog) niet bekend.
Werkzaamheden: zie bijiage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2

5.3
5.4

Debiteuren
Omvang debiteuren
Zie onder ‘algemeen’.
Opbrengst
(nog) niet bekend.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Niet van toepassing.
Leasecontracten
Gefailleerde leasete (operational) negen voertuigen. De Ieasemaatschappij heeft de betreffende
voertuigen retour genomen.
Beschcijving zekerheden
(nog) niet bekend.
Separatistenpositie

NV.
5.5
5.6
5.7
5.8

6.

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1

(nog) niet bekend.
Boedelbijdragen
Vooraisnog niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiëfe versiaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.

Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Rechtmatigheid
BoekhoudpHcht
De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie van getailleerde te overhandigen, die
aan dat verzoek reeds gedeeltelijk gehoor heeft gegeven. De curator verwacht in de komende
verslagperiode de nog ontbrekende delen van de administratie in ontvangst te kunnen nemen.
Depot jaarrekeningen
De Iaatst gedeponeerde jaarrekening is die van 2012. Deze en de voorgaande jaarrekeningen zijn
tijdig gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Paulianeus handelen
In onderzoek.
Werkzaamheden: zie bijiage.

Crediteuren
Boedelvorderingen

Naast het salads en de verschotten van de curatot, bestaat er een boedelvordering van
CI&msAgent ter zake crediteurenlijst.nI voor een bedrag van € 4,73. De verhuurder heeft nog
geen boedelvordering ingediend. Deze wordt wel verwacht.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ad € 338.717,- ingediend.
Preterente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. Deze wordt wel vetwacht.
Andere preferente crediteuren
Er hebben zich nog geen preferente crediteuren gemeld.
Aantal concurrente crediteuren
8
Bedrag concurrente crediteuren
€ 3 9.477,53
Verwachte wijze van atwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het taillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.

8.2
8.3
8.4
8.5

8.6

9.
9.1

9.2

9.3

Overig
Termijn atwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende vers(agperiode zal de curator trachten de activa van gefailleerde te gelde te
maken. Daarnaast zullen (in overleg met de tactoringmaatschappij) de uitstaande vorderingen
worden gemncasseerd. 00k zal de curator trachten de (flog ontbrekende) administratie in bezit te
nemen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.
Indiening volgend versiag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht,

4O

curatoi

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorg vu/dig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde infotmatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is//can worden of achteraf aangepast moet wotden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit vets/ag en de bijbehorende
bijiagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere be/an ghebbenden. Aan dit versiag kunnen derhalve
geen tech ten worden ontleend.
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Boompjes 390

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
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# Naam / Name
1 ClaimsAgent B.V.

/

Postcode
3O11XZ

Faillissement van KMG Consultancy B.V., nummer
Lijst van Boedelschulden

Sheet: Boedel

/ Version: 27-07-2015 10:48

20150727--.xls

Versie

Woonplaats I City
Rotterdam

1/1

Totaal boedel:

Ref.
Schuld mci. BTW / BTW / VAT
Opmerkingen
-€ 27,23
-€ 4,73 Geleverde diensten
-€ 27,23
-€ 4,73

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Postbus 3053 3502
GB Utrecht. Tel. 088-4070130

/ Postalcode

-,

iS

ClaimsAgent.nl

AarU vordering / Type claim

Totaal

/ Total

(md.

BTW

/

/ VAT + kosten / costs):

Naam / Name
1 Belastlngdienst Kantoor Utrecht

Alle rechten en wijzlgingen voorbehouden
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Faillissement van KMG Consultancy B.V., nummer
Voorlopig erkende preferente vorderingen

20150727--.xts
Versie / Version: 27-07-2015 10:48
Sheet: Erkende preferenten

-,

Adres / addre5s
Postbus 18500
Postcode
3501 CM

/ Postalcode
Utrecht

Woonplaats

/ City

1/1

Ref.
8071.76.217
Totaal / Total:
C 338.721,00

md. BT BTW
€ 321.71700
€ 321.717,00

Vordering

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarlssen, Postbus 3053 3502
GB Utrecht. Tel. 088-4070131

/ VAT
(000
€ 0,00

I Ne Aard vordering / Type claim
€ 17.004,00 Belastingen/Premies
€ 17.004,00

Netto kosten

ii.

Preferentie
21 1w 1990

ii

/ Comment

CIairnsAqent.n

Opmerklng

-,

Totaal / Total (mcI. 81W

/

/ VAT + kosten / costs);

Adres / address
Velmolenweg 163
kerkstraat 10
Postbus 689
Mauritsstraat 80
Industrieweg 99c
Dslkruiddreet 14
Stadhouderslaan 9
Posthus 452
Postcode
5404 LB
3861 SR
3700 AR
3583 NT
3044AS
5672 BA
2517 NV
1740 AL

/ Postalcode
Woonplaats
Uden
Nijkerk
Zeiss
Utrecht
Rotterdam
Nuenen
Den Haag
Schagen

/ City

1/1

Ref.
1059
110379/4615
klantnr. 10036
geldlening
10883
R2015030 KMG coachin
Factuur 15.6.8
Factuurnummer 150137
Totaal /Tocal:

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Postbus 3053350268
Utrecht. Tel. 0884070130

Naam / Name
D.0.U. Accountants & Bedrijfsadviseurs B.V.
Administratie en belastingadviesbureau Scholten by
Van Luin Invest SN.
Cammino Consult 8.V.
Lancom Automatisering WV.
Kerncommunicatie van Leuken
MN van Seters
Van der Voort Assurantien B.V.

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved
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Faillissement van KMG Consultancy 8.V., nummer
Voorlooig erkende concurrente vorderlngen

20150727--xIs
Versie / Version; 27-07-2015 10:48
Sheet; Erkende concurrenten

€ 39.477,53

md. BT\ BTW
€ 3.075,82
C 3.325,21
C 1.225,14
C 20.000,00
C 6.814,73
C 1,663,75
C 2.117,50
C 1.255,38
C 39.477,53

Vordering
€ 533,82
€ 577,10
C 212,63
€ 0,00
C 1.431,09
C 288,75
C 367,50
C 217,88
C 3.628,77

/ VAT

I.

/ NelAard vordering / Type claim
C 0,00 Geleverde diensten
€ 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Verstrekte geldlening
C 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensten
€ 0,00

Netto kosten

. ClalmsAqent.nI

Opmerking / Comment

