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11 december 2015

Algemeen
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator op dezelfde dag contact teletonisch gezocht met
de bestuutder, geinformeerd naar eventuele lopende projecten, alsmede een afspraak gemaakt met de
bestuurder van gefailleerde, de heer M. Aberkane. Tijdens het telefoongesprek heeft de bestuurder
aangegeven dat alle lopende projecten reeds waren geëindigd.
Vervolgens vond op 11 november 2015 de bespreking plaats met de bestuurder op het kantoor van de
curator, omdat de verhuurder van gefailleerde de sloten had vervangen van het gehuurde aan de
Touwslagersweg 12 A 3 en gefailleerde reeds voor datum faillissement de toegang tot het gehuurde
was ontzegd. Tijdens de eerste bespreking heeft de bestuurder de achtergronden van het faillissement
toegelicht. De bestuurder vertelde dat hij de onderneming in 2009 was gestart en dat de onderneming
in de hoogtijdagen meerdere personeelsieden in Ioondienst had. Echter als gevoig van de recessie heeft
gefailleerde diverse personele reotganisaties moeten doorvoeren. Bovendien raakte de grootste klant
van gefailleerde, te weten lmtech N.y., in staat van faillissement, zodat gefailleerde in 2015 een
aanzienlijke afboeking voor haar rekening moest nemen ter hoogte van ruim € 40.000. Mede daardoor
lukte het gefailleerde niet meer om vanaf april tot en met september 2015 het achterstallige salaris van
één van haar wetknemers te betalen. Vervolgens stelde deze werknemer met succes een kort geding in,
waarbij gefailleerde op 9 oktober 2015 via een vonnis werd gedwongen het achterstallige salaris aan
deze werknemer te vergoeden. Aangezien gefailleerde onvoldoende projecten had om deze kosten te
kunnen betalen, zag de bestuurder geen andere oplossing dan het aanvragen van het faillissement van
gefailleerde.
Ten slotte heeft de curator zich in de eerste verslagperiode bezig gehouden met de verkoop van activa
van gefailleerde en het beeindigen van de lopende verplichtingen van gefailleerde.
1.
Inventarisatie
1.1
Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer M. Aberkane.
1.2 Winst en verlies
2015: -/- € 49.195,13
2014: nog niet bekend
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2013: nog niet bekend
Balanstotaal
2014: € 90.461,00
2013: € 94.303,00
2012: € 87.526,00
Lopende procedures
De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.
Verzekeringen
Gefailleerde heeft een bedrijfspolis lopen bij ABN AMRQ. Alle lopende verzeketingen worden waar
nodig door de curator beeindigd.
Huur
Tussen gefailleerde en de heer R. den Daas bestond een huurovereenkomst ter zake van het
bedrijfspand van getailleerde aan de Touwslagersweg 12 A 3 te Woerden. De huur is met
machtiging van de rechter-commissaris op 12 november 2015 opgezegd ex artikel 39 Fw.
Oorzaak faillissement
Zie onder kopje AIgemeen’. In de komende verslagperiode zal de curator de door de bestuurder
aangegeven gronden voor taillissement onderzoeken, waarbij tevens acht zal worden geslagen op
de reeds in beslag genomen boekhouding van gefailleerde.
Per5oneel
Aantal ten tijde van faillissement
3
Aantal in jaar voor faillissement
3
Datum ontslagaanzegging
12 november 2015
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijiage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
In het bedrijfspand van getailleerde heett de curator een zeer bescheiden kantoorinventaris
aangetroffen. De curator heeft de inventaris inmiddels laten inventariseren door BVA Auctions
(met behulp van foto’s), aismede aan een viertal opkopers aangeboden. In de tweede
verslagperiode verwacht de curator een bestemming te vinden voor de inventaris.
Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Bodemvoorrecht fiscus
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Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
De bestuurder van getaRleerde heett aangegeven geInteresseerd te zijn in overname van het
kiantenbestand van gefailleerde, zodat hi] de activiteiten van gefailleerde zou kunnen
voottzetten. Bestuurder van getailleerde heeft vervolgens een bod uitgebracht op de goodwill,
maar dit was veel te laag in de ogen van de curator. In de komende verslagperiode zal worden
bezien of tot een verkoop van goodwill kan worden overgegaan.
3.13 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend
Werkzaamheden: zie bijiage.
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Debiteuren
Omvang debiteuren
Per datum faillissement bezat getailleerde een debiteurenportefeuille ter grootte van ruim €
14.000,- op een tweetal debiteuren. Beide debiteuren zijn op 19 november 2015 door de curator
aangeschreven en verzocht tot betaling over te gaan. De curator verwacht in de komende
verslagperiode voornoemd bedrag te innen.
Opbrengst
Nog niet bekend
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Gefailleerde heeft geen kredietovereenkomst met enige bank gesloten.
Leasecontracten
Niet van toepassing
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing
Separatistenpositie
Niet van toepassing
Boedelbijdragen
Niet van toepassing
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing
Reclamerechten
Niet van toepassing
Retentierechten
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Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
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Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Zie onder kopje “Algemeen”.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijiage.
Doorsta rt
Beschrijving
Niet van toepassing
Verantwoording
Niet van toepassing
Opbrengst
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijiage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator een groot deel van de administratie van getailleerde
in ontvangst genomen en heeft de curator de nodige vragen gesteld aan de bestuurder. In de
komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie voortzetten en de
nog ontbrekende administratie in ontvangst nemen.
Depot jaarrekeningen
Dejaarrekeningen over de periode 2011 tot en met 2013 zijn allemaal te laat gedeponeerd, te
weten op 14 oktober 2015.
Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing
Stoctingsverplichting aandelen
Niet van toepassing
Onbehoorlijk bestuur
In ondetzoek
Paulianeus handelen
De curator is tot op heden niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandelingen, maar behoudt
zich het recht voor om hierop in een later versiag terug te komen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heett Claimsagent een boedelvordering
ingediend ter hoogte van € 9.08.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 34.037,00.
Preterente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend, maar deze wordt wel verwacht.
Andere preterente crediteuren
Naast de fiscus en het UWV zijn de curator geen andere prefetente crediteuren bekend.
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Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 2 crediteuren hun vordering bij mu ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 427,87 aan concurrente crediteuren ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal wotden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
In beginsel zal het faillissement gedutende 6 maanden worden aangehouden, teneinde
crediteuren de mogelijkheid te bieden haar vorderingen in te dienen.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
voortzetten, alsmede verder gaan met de verkoop van activa. Daarnaast zal de curator de inning
van debiteuren voortzetten.
Indiening volgend versiag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijiage.

De
en de bijbehorende bijiagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan wotden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit versiag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor ctediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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