OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Datum: 6 oktober 2015

Faillissement: Wigmanagement B.V.
Nummer: verslag 5
Gegevens onderneming
Dossiernummer
:
Faillissementsnummer
Datum uitspraak :
Curator
:
Rechter-Commissaris
Data verslaglegging

:

Wigmanagement B.V.
F03140009

:

C/02/14/640 F
9 september 2014
mr. H.K. Folkerts
mr. T.J. van Gessel
1e verslag: 15 oktober 2014
2e verslag: 14 januari 2015
3e verslag: 10 april 2015
4e verslag: 6 juli 2015
5e verslag: 6 oktober 2015

:
:

Activiteiten onderneming :

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Advisering op het gebied van management
en bedrijfsvoering (geen public relations en
organisatie- adviesbureaus). Beheeractiviteiten, alsmede het uitoefenen van
management- en consultancywerkzaamheden.
De onderneming verrichte geen activiteiten
meer sinds oktober 2013.
Geen

Saldo einde verslagperiode :

€ 9.922,26

Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

1 juli 2015 t/m 30 september 2015
3 uren en 42 minuten
45 uren en 24 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 op 11 januari 2013. Alle aandelen worden gehouden door
de heer R.J.L. Wigman die tevens (enig) bestuurder is.

1.2

Winst en Verlies:
2013: € 38.384 -/2014: in onderzoek. De bedrijfsactiviteiten zijn in oktober 2013 gestaakt.

1.3

Balanstotaal:
2013: € 100.931
2014: in onderzoek. Er is geen jaarrekening 2014 opgesteld.

1.4

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

1.5

Verzekeringen:
Op datum faillissement liepen er geen verzekeringen meer.

1.6

Huur:
De bedrijfsactiviteiten van failliet zijn in oktober 2013 gestaakt. Per datum faillissement
bestond er geen huurovereenkomst.

1.7

Oorzaak faillissement:
De bedrijfsactiviteiten van failliet zijn in oktober 2013 beëindigd als gevolg van
gezondheidsklachten van haar bestuurder.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen werknemers in dienst bij failliet krachtens
arbeidsovereenkomst.

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
geen

2.3

Datum ontslagaanzegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden: geen
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3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving:
Aan failliet behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

3.2

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.3

Hoogte Hypotheek:
Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden: geen

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
Volgens opgave van failliet zijn er geen bedrijfsmiddelen.

3.6

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing

3.7

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
Geen

Werkzaamheden: Geen

Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
Geen

3.10 Verkoopopbrengst:
Geen
3.11 Boedelbijdrage:
Geen
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Werkzaamheden: Geen

Andere activa
3.12 Beschrijving:
Failliet beschikt over 25% van de aandelen in RRAMM Holding B.V.
3.13 Verkoopopbrengst
€ 6.000,00
Werkzaamheden: Onderhandelingen gevoerd met potentiële koper. Afgewikkeld.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
Volgens opgave van failliet zijn er geen debiteuren. Onderzoek heeft uitgewezen dat nog een
rekening-courant vordering voor € 5.000,= op de directie bestaat. Dit bedrag wordt middels
een betalingsregeling door de boedel geïncasseerd.

4.2

Opbrengst:
€ 3.800,=

4.3

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: Geen.

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van Bank(en):
Vooralsnog heeft geen bank een vordering ingediend.

5.2

Leasecontracten:
Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Niet van toepassing

5.4

Separatistenpositie:
Niet van toepassing

5.5

Boedelbijdragen:
Niet van toepassing
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5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Niet van toepassing

5.7

Reclamerechten:
Niet van toepassing

5.8

Retentierechten:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: Onderzoek in administratie

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden: Geen

Doorstart
6.3

Beschrijving:
Niet van toepassing

6.4

Verantwoording:
Niet van toepassing

6.5

Opbrengst:
Niet van toepassing

6.6

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: Geen

7.

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 konden worden gekend. De
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administratie is ontvangen en bestudeerd. De curator heeft geen onoirbaarheden in de
administratie aangetroffen.
7.2

Depot Jaarrekeningen:
2013: gedeponeerd op 5 september 2014

7.3

Goedk.Verkl. Accountant:
De vennootschap voldoet aan de vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 1 BW, zodat er geen
goedkeurende verklaring door een accountant hoeft te worden afgegeven voor de
jaarrekening.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
De aandelen zijn volgestort.

7.5

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

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De belastingdienst heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 9.600,=.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
Thans onbekend

8.4

Andere pref. crediteuren:
Thans onbekend

8.5

Aantal concurrente crediteuren:
Tot nu toe hebben zich 2 concurrente crediteuren gemeld.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
€ 160.345,00

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend
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Werkzaamheden: In onderzoek

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

10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Thans is nog onbekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak:
Incasseren vordering bestuurder
10.3 Indiening volgend verslag: 7 april 2016
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