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4e verslag: 8 april 2014
5e verslag: 21 juli 2014
6e verslag: 29 januari 2015
7e verslag: 30 juli 2015
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:

:
:

Activiteiten onderneming :

Omzetgegevens

Failliet hield zich bezig met dienstverlening
en adviseringswerkzaamheden op het
gebied van ICT en automatisering.
2010: € 4.344.560
2011: € 3.953.762
2012: € 2.414.815
2013: € 497.868,= (t/m 31-03-2013)
19 werknemers

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Saldo einde verslagperiode :
Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

€ 38.926,52
27 juli 2015 t/m 24 januari 2016
20 uren en 48 minuten
297 uren en 32 minuten

:

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag
zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw
bijgevoegd. Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven
aan de curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het
telefoonnummer 076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie:
Failliet is opgericht bij notariële akte van 24 november 2005. De akte van oprichting is
ingeschreven in het handelsregister op 24 november 2005. Enig bestuurder is vanaf 30
december 2008 Trilocca B.V. Bestuurder van Trilocca B.V. is de heer J.L.J. Snapper. De
aandelen in het kapitaal van failliet worden gehouden door Stichting
Administratiekantoor True Value B.V. (5%) en True IT B.V. (95%).

1.2

Winst en Verlies:
2011: € 49.703 (€ 75.165,= vóór belastingen)
2012: € 460.536 -/- (€ 429.982,= -/- vóór belastingen)
2013: vormt onderwerp van onderzoek
€ 83.680,= -/- vóór belastingen (t/m 31-03-2013)

1.3

Balanstotaal:
2011: € 861.781
2012: € 746.561
2013: vormt onderwerp van onderzoek
€ 962.980,= (t/m 31-03-2013)

1.4

Lopende procedures:
De bestuurder heeft de curator erover geïnformeerd dat ten tijde van de
faillietverklaring geen procedures aanhangig waren.

1.5

Verzekeringen:
De verzekeringen van failliet zijn in kaart gebracht en waar nodig beëindigd. Eventuele
premierestituties zullen worden gestort op de boedelrekening.

1.6

Huur:
Failliet huurt een bedrijfspand aan de Keizerstraat 13 te Breda van maatschap Matisse.
De curator zal deze huurovereenkomst met inachtneming van de wettelijke
opzegtermijn ex artikel 39 Fw opzeggen.
De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd en het bedrijfspand is opgeleverd aan de
verhuurder.

1.7

Oorzaak faillissement:
De bestuurder heeft de curator erover geïnformeerd dat de omzet in 2012 en 2013
gedaald is, terwijl de vaste lasten gelijk is gebleven. Medio 2012 is een
medeaandeelhouder en bestuurder opgestapt na verschil van inzicht met de overige
aandeelhouders en bestuurders. Mede hierdoor is een grote klant van failliet
weggevallen, waardoor de omzet sterk terug liep. De bestuurder van failliet heeft nog
getracht om nieuwe klanten te vinden en onderzocht of er mogelijkheden waren om
samen te werken met derden, doch heeft een en ander niet mogen baten. Failliet heeft
hierop besloten het eigen faillissement aan te vragen. De curator zal nog nader
onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.
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2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Ten tijde van de faillissementsuitspraak waren 19 werknemers uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst werkzaam bij failliet.

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er 22 werknemers werkzaam bij
failliet.

2.3

Datum ontslagaanzegging:
De curator heeft met mondelinge toestemming van de Rechter-Commissaris bij brieven
van 29 mei 2013 het ontslag aangezegd met inachtneming van de kortst mogelijke
termijn.
Werkzaamheden:
Correspondentie met werknemers en Rechter-Commissaris, correspondentie met UWV.

3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving:
De curator is erover geïnformeerd dat aan failliet geen onroerende zaken in eigendom
toebehoren. De curator verricht hier nog nader onderzoek naar.

3.2

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.3

Hoogte Hypotheek:
Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Onderzoek in de administratie van failliet, correspondentie met bestuurder en
onderzoek in kadaster. Afgewikkeld.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
Aan failliet behoren bedrijfsmiddelen in eigendom toe. De bedrijfsmiddelen bestaan uit
kantoorinventaris, waaronder laptops, kantoorbureaus en archiefkasten.

3

3.6

Verkoopopbrengst:
Een deel van de bedrijfsmiddelen is verkocht voor een bedrag van € 8.500,- ex BTW aan
de doorstarter van failliet. De overige kantoorinventaris zal worden verkocht middels
een internetveiling.
De opbrengst van de veiling bedraagt € 5.867,10.

3.7

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing; de bedrijfsmiddelen worden gekwalificeerd als bodemzaken en
conform artikel 57 lid 3 Fw dient de curator de opbrengst van de bodemzaken onder
zich te houden.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de belastingdienst. Zie tevens 3.6 en 3.7.
Werkzaamheden:
Correspondentie met doorstarter, pandhouder, taxateur en Rechter-commissaris.
Afgewikkeld.

Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
De curator is er over geïnformeerd dat aan failliet geen voorraden in eigendom
toebehoren. Zulks heeft de curator thans ook geconstateerd.

3.10 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Onderzoek in administratie. Afgewikkeld.

Andere activa
3.12 Failliet beschikt over immateriële activa, zoals domeinnamen, handelsnaam,
klantenbestanden, orderportefeuille, offertes, etcetera.
3.13 Verkoopopbrengst
De curator heeft de immateriële activa van failliet verkocht en geleverd voor een bedrag
van € 25.000,- aan New True B.V.
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Werkzaamheden:
Onderhandelingen met gegadigden, correspondentie met bestuurder, correspondentie
met Rechter-commissaris. Afgewikkeld.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
Per datum faillissement bedroeg de nominale waarde van de debiteuren € 474.785,27.
De curator heeft de werkzaamheden die zijn verricht in de maand mei gefactureerd aan
de debiteuren. De debiteurenvorderingen worden in samenspraak met de pandhouder
geïncasseerd door de curator.

4.2

Opbrengst:
Tot op heden is een bedrag van € 17.843,27 geïncasseerd door de curator.
Tot op heden is een bedrag van € 126.534,27 geïncasseerd door de curator. Over een
tweetal grote debiteurenvorderingen van circa € 200.000,- bestaat een dispuut. De
curator is in overleg getreden met deze debiteur om deze kwestie op te lossen.
Inmiddels is een bedrag van € 127.792,67 geïncasseerd. De curator is nog in overleg met
de debiteuren met wie een dispuut bestaat.
Inmiddels is een bedrag van € 148.435,27 geïncasseerd. De curator is in overleg met de
pandhouder op welke wijze de debiteuren, met wie een dispuut bestaat, worden
aangepakt.
De curator heeft aan de bestuurder verzocht om van nadere bewijsstukken te
overleggen ter zake de discussies met de resterende debiteuren. Zodra deze informatie
is ontvangen, zal in overleg met de pandhouder worden besloten of de incasso van de
vorderingen zal worden voortgezet.

4.3

Boedelbijdrage:
Ten aanzien van de opbrengst van de debiteurenvorderingen geldt dat 10% van de
opbrengst ten goede komt aan de faillissementsboedel.
Werkzaamheden:
Correspondentie met bestuurder, correspondentie met pandhouder en Rechtercommissaris.

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Failliet bankiert bij ING Bank N.V. Failliet had een kredietfaciliteit van € 340.000,=
verkregen van ING Bank N.V. De zustervennootschappen van failliet, te weten True
Green B.V. en True IT B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze kredietfaciliteit.
Gelet op de opbrengst van de verpande zaken dient de vordering van ING Bank N.V. nog
te worden bijgesteld.
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5.2

Leasecontracten:
Failliet leasde een aantal voertuigen van diverse leasemaatschappijen. Deze
leaseovereenkomsten zijn overgedragen aan de doorstarter dan wel zijn de voertuigen
geretourneerd aan de leasemaatschappijen.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Tot zekerheid van de aan failliet verschafte financiering zijn de navolgende zaken aan
ING Bank N.V. verpand. De rechtsgeldigheid van deze pandrechten zijn nog in onderzoek
bij de curator:
- Inventaris;
- Voorraden;
- Debiteurenvorderingen.

5.4

Separatistenpositie:
De verpande zaken worden in samenspraak met de pandhouder verkocht.
Inmiddels zijn de verpande zaken verkocht. Zie verder 3.5 en 3.6.

5.5

Boedelbijdragen:
Ten aanzien van de opbrengst van de debiteurenvorderingen en de uitwinning van de
inventaris en voorraden is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%.

5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten:
Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8

Retentierechten:
Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.
Werkzaamheden:
Correspondentie met crediteuren, pandhouder en bestuurder.
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DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
De curator heeft de onderneming van failliet voortgezet, teneinde een doorstart te
kunnen bewerkstelligen. De werknemers van failliet zijn vanaf datum faillissement tot
10 juni 2013 werkzaam geweest bij diverse klanten. De werkzaamheden die de
werknemers vanaf datum faillissement tot 10 juni hebben verricht, zullen worden
gefactureerd en door de curator worden geïncasseerd.

6.2

Financiële verslaglegging:
De curator heeft de verrichte werkzaamheden aan de diverse klanten gefactureerd. De
opbrengst is op dit moment nog onbekend.
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Thans is een bedrag van € 22.713,84 geïncasseerd door de curator.
Werkzaamheden:
Correspondentie met werknemers, Rechter-Commissaris, bestuurder en gegadigden.
Afgewikkeld.

Doorstart
6.3

Beschrijving:
New True B.V. heeft de activiteiten en activa van failliet overgenomen. Met
toestemming van de Rechter-Commissaris en de pandhouder is een deel van de
inventaris en immateriële activa van failliet aan New True B.V. verkocht en geleverd
voor een bedrag van € 33.500,- ex BTW.

6.4

Verantwoording:
Voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst zijn de materiële activa in
opdracht van de pandhouder getaxeerd door BVA Taxaties. Het bod op de inventaris
hoger dan de liquidatiewaarde van de activa. Naast het belang van de gezamenlijke
crediteuren wordt tevens de werkgelegenheid door de doorstarter van de onderneming
van failliet gediend. De doorstarter heeft aan 15 voormalige werknemers van failliet een
baan aangeboden, alsmede aan de bestuurder van failliet.

6.5

Opbrengst:
De verkoopopbrengst van de activa van failliet kan als volgt worden gespecificeerd:
Inventaris
€ 8.500,Goodwill
€ 25.000,Totaal
€ 33.500,-

6.6

Boedelbijdrage:
Zie 3.7, 3.11 en 4.3.
Werkzaamheden:
Overleg met taxateur, onderhandelingen met gegadigden, overleg met pandhouder.
Afgewikkeld.
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RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig was
ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van failliet kon worden
gekend.

7.2

Depot Jaarrekeningen:
2009: 2 juni 2010
2010: 27 juni 2011
2011: 15 oktober 2012
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3

Goedk.Verkl. Accountant:
Failliet maakte gebruik van de vrijstelling die zij op grond van artikel 2:396 BW als
“kleine” vennootschap genoot.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de geplaatste aandelen zijn volgestort.
Gelet op het feit dat failliet is opgericht op 24 november 2005 is een eventuele
vordering uit hoofde van de stortingsverplichting reeds verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen:
Vooralsnog heeft de curator niet geconstateerd dat er sprake is van enig paulianeus
handelen.
Werkzaamheden: Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder.
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CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.
Het UWV heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van € 89.686,70.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van
€ 379.367,=.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
Het UWV heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van € 101.045,84.

8.4

Andere pref. crediteuren:
Nog onbekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren:
Tot op heden hebben 20 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
Tot op heden is er voor een bedrag van € 665.664,27 aan vorderingen – inclusief de
vordering van de ING Bank N.V. ten bedrage van € 338.892,47 – bij de curator ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend.
Werkzaamheden:
Verifiëren van vorderingen.
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9

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en):
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure:
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Geen.
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OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Thans is nog onbekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak:
Rechtmatigheidsonderzoek;
Incasso debiteurenvorderingen;
Verifiëren vorderingen.
10.3 Indiening volgend verslag:
27 juli 2016

9

