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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alan Turing Institute B.V.

31-07-2018
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 3 juli 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Alan Turing Institute Almere B.V. (KvK-nummer:
65239695), statutair en feitelijk gevestigd te (1311 RL) Almere aan de Louis
Armstrongw eg 78, met benoeming van mr C.J. Hofman tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr F.A.M. Now ee tot curator.

31-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een onderneming die diverse algoritmes heeft ontw ikkeld.
Hiermee kan zij grote hoeveelheden (medische) data analyseren. Met de door
failliet ontw ikkelde softw are kunnen haar opdrachtgevers analyses uitvoeren
w aarmee onder meer behandelplannen voor patiënten of groepen patiënten
kunnen w orden vastgesteld. Gefailleerde verricht alleen w erkzaamheden
binnen de zorgbranche.

Financiële gegevens

31-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 487.650,00

€ -157.858,00

€ 546.110,00

2017

€ 403.983,00

€ -142.872,00

€ 392.885,00

2018

€ 119.978,00

€ -15.493,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens uit 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de betreffende
jaarrekeningen. De cijfers uit 2018 volgen uit de financiële administratie en
zien op de periode tot datum faillissement.

31-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

31-07-2018
1

Bij gefailleerde w aren vier w erknemers (3 FTE) in dienst.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 13.444,66

Boedelsaldo
€ 13.444,66

Boedelsaldo
€ 12.327,07

Verslagperiode

31-07-2018
1

14-11-2018
2

01-02-2019
3

13-05-2019
4

Verslagperiode
31-07-2018
1

van
3-7-2018
t/m
30-7-2018

14-11-2018
2

van
31-7-2018
t/m
30-10-2018

01-02-2019
3

van
31-10-2018
t/m
30-1-2019

13-05-2019
4

van
31-1-2019
t/m
30-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37,70 uur

2

26,60 uur

3

3,30 uur

4

7,90 uur

totaal

75,50 uur

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de inventarisatie
van het faillissement, de tijdelijke voortzetting van de activiteiten, het
onderzoeken van de mogelijkheid van een eventuele doorstart en de
voorbereiding van de verkoop van de bedrijfsinventaris.

31-07-2018
1

De tw eede verslagperiode stond met name in het teken van het te gelde
maken van de activa, het opleveren van het gehuurde en het afronden van de
voortzettingsperiode.

14-11-2018
2

In de vierde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de
rechtmatigheidsonderzoeken.

13-05-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alan Turing Institute Almere B.V. is bij akte van 26 januari 2016 opgericht en op
3 februari 2016 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel. Vanaf 2004 tot de oprichting van gefailleerde w erden de
activiteiten van de onderneming geëxploiteerd vanuit de stichting Stichting
Valorisation Bridge, thans enig aandeelhouder van gefailleerde. De
bestuurders van gefailleerde zijn de heer Meyer en de heer De Lange.

31-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde lijkt niet te zijn betrokken bij juridische procedures.

31-07-2018
1

Gefailleerde is niet betrokken bij juridische procedures.

14-11-2018
2

1.3 Verzekeringen
In de eerste verslagperiode is de verzekeringsportefeuille van gefailleerde
geïnventariseerd. De verzekeringen zijn per datum faillissement beëindigd. Er
resteren geen w erkzaamheden.

31-07-2018
1

1.4 Huur
Ten behoeve van de exploitatie van haar onderneming huurt gefailleerde een
aantal kamers in een kantoorgebouw te Almere. De huurovereenkomst is, na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris, op grond van artikel 39
Faillissementsw et op 12 juli 2018 opgezegd.

31-07-2018
1

Het gehuurde is op 7 september 2018 opgeleverd aan de verhuurder,
w aarmee de huurovereenkomst per die datum is geëindigd. Er resteren geen
w erkzaamheden.

14-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur van gefailleerde zijn de activiteiten van gefailleerde nooit
w instgevend gew eest, hetgeen w ordt ondersteund door de jaarcijfers van de
afgelopen jaren. Maar de echte financiële problemen bij gefailleerde
ontstonden toen onlangs haar grootste opdrachtgever zelf in financiële
problemen geraakte en als gevolg daarvan geen opdrachten meer kon
verstrekken aan gefailleerde. Door het w egvallen van een belangrijk deel van
de omzet ontstond er een huurachterstand en konden de salarissen van de
w erknemers niet meer w orden voldaan. Het bestuur zag zich vervolgens
genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. In de komende
verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de oorzaak van
het faillissement.

31-07-2018
1

In deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Er is niet gebleken
van andere oorzaken van het faillissement dan de oorzaken zoals deze door
het bestuur zijn genoemd.

14-11-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
31-07-2018
1

Personeelsleden
4
Op datum faillissement w aren er vier w erknemers in dienst, w aaronder de
tw ee bestuurders.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-07-2018
1

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-7-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode zijn alle w erknemers, na verkregen toestemming
van de rechter-commissaris, schriftelijk ontslag aangezegd. Voorts zijn de
w erknemers aangemeld bij het UW V en zijn voor het openen van de
loongarantieregeling de benodigde w erkzaamheden verricht. Er resteren geen
verdere w erkzaamheden.

31-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

31-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

31-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 650,00

totaal

€ 650,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de kantoorruimte van gefailleerde is een beperkte en verouderde
kantoorinventaris aangetroffen.

31-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus ten aanzien van alle
aangetroffen bedrijfsmiddelen.

31-07-2018
1

In deze verslagperiode zijn de bodemzaken verkocht en geleverd.

14-11-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de eerste verslagperiode heeft een taxatie van de bedrijfsmiddelen
plaatsgevonden en is een onderhands verkooptraject opgestart. Naar
verw achting zal het verkooptraject in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is het verkooptraject afgerond en is de
kantoorinventaris onderhands verkocht voor een bedrag van € 650,00
(exclusief btw ). Er resteren geen w erkzaamheden.

14-11-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 9.680,00

totaal

€ 9.680,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement beschikte gefailleerde nog over voldoende
onderhanden w erk om de onderneming, na toestemming van de rechtercommissaris, tijdelijk voort te zetten. Zie onder het kopje ‘Voortzetten
activiteiten’. Gefailleerde beschikte op datum faillissement niet over voorraden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

31-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In deze verslagperiode is het onderhanden w erk geïnventariseerd en is een
deel van de activiteiten van de onderneming, na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris, tijdelijk voortgezet. De activiteiten die w orden
voortgezet, zullen in de volgende verslagperiode w orden afgerond.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is het onderhanden w erk afgerond en is er een
opbrengst van € 9.680 (inclusief btw ) gerealiseerd en geïncasseerd. Zie ook
6.1. Er resteren geen w erkzaamheden.

14-11-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde heeft voor de exploitatie van haar activiteiten een softw arepakket
in gebruik. Thans is in onderzoek of dit actief te gelde kan w orden gemaakt.
Gefailleerde lijkt verder niet over andere activa te beschikken.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de w aarde van het
softw arepakket nihil is. Gefailleerde heeft geen andere activa in eigendom.

14-11-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de volgende verslagperiode(n) dient nader te w orden onderzocht of het
softw arepakket te gelde kan w orden gemaakt en of gefailleerde over andere
activa beschikt.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat gefailleerde geen andere activa
in eigendom heeft die te gelde kunnen w orden gemaakt. Er resteren geen
w erkzaamheden.

14-11-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat haar debiteurenportefeuille per
datum faillissement bestaat uit een vordering op een debiteur van € 750,(exclusief BTW ). Deze vordering is niet verpand.

31-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode(n) dient de vordering te w orden geïncasseerd.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de debiteurenvordering (€ 907,50 inclusief btw )
geïncasseerd. Er resteren geen w erkzaamheden.

14-11-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Vooralsnog is er geen vordering door een bank ingediend.

14-11-2018
2

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement had gefailleerde geen lopende leasecontracten.

31-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

31-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteur heeft tot op heden een retentierecht kenbaar gemaakt.

31-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteur heeft tot op heden een reclamerecht kenbaar gemaakt.

31-07-2018
1

Niet van toepassing, de termijn voor het inroepen van een recht van reclame is
reeds verstreken.

01-02-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

31-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris w ordt een deel van de
activiteiten van gefailleerde na datum faillissement tijdelijk voortgezet,
enerzijds om omzet te genereren voor de boedel en anderzijds om de kans op
een doorstart te vergroten.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de activiteiten van gefailleerde voortgezet en
is het onderhanden w erk afgerond. Door de activiteiten van gefailleerde voort
te zetten is een opbrengst van € 9.680,- (inclusief btw ) gerealiseerd. Met de
afronding van het onderhanden w erk is de voortzettingsperiode geëindigd.

14-11-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
In de volgende verslagperiode zal de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode plaatsvinden.

31-07-2018
1

Voortzetting van de activiteiten heeft geleid tot een resultaat van € 9.680,(inclusief btw ). Er zijn geen kosten gemaakt voor de voortzetting van de
activiteiten.

14-11-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de eerste verslagperiode is een deel van de activiteiten van gefailleerde
voortgezet om een zo hoog mogelijke boedelopbrengst te realiseren en de
kans op een succesvolle doorstart te vergroten. In de volgende verslagperiode
zal de voortzetting van de activiteiten w orden afgerond en zal de financiële
verslaglegging plaatsvinden.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de voortzettingsperiode afgerond. Er resteren
geen w erkzaamheden.

14-11-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na datum faillissement zijn de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Er
heeft zich een geïnteresseerde partij gemeld en, na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring, heeft deze partij de benodigde bedrijfsinformatie
ter beschikking gesteld gekregen en hebben er gesprekken met een van de
bestuurders plaatsgevonden. Deze partij heeft zich vervolgens teruggetrokken
uit het verkoopproces Thans w orden de mogelijkheden voor een doorstart
nader onderzocht.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is onderzocht of er andere
doorstartmogelijkheden w aren. Dit bleek niet het geval, aangezien geen
andere geïnteresseerde partijen zich hebben gemeld.

14-11-2018
2

6.5 Verantwoording
(Vooralsnog) niet van toepassing.

31-07-2018
1

Niet van toepassing.

14-11-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

31-07-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

31-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de volgende verslagperiode dient de mogelijkheid op een doorstart nader te
w orden onderzocht.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat een doorstart niet tot de
mogelijkheden behoorde. Er resteren geen w erkzaamheden.

14-11-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de (digitale) financiële administratie
veiliggesteld. Aan de hand van deze administratie zijn de benodigde
onderzoeken aangevangen. Naar verw achting kan in de komende
verslagperiode een oordeel w orden gegeven of voldaan is aan de
boekhoudplicht.

31-07-2018
1

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is thans gaande en dient in de
volgende periode te w orden afgerond.

14-11-2018
2

In de vierde verslagperiode zal het onderzoek naar de boekhoudplicht w orden
afgerond.

01-02-2019
3

In de vierde verslagperiode is er een externe partij ingeschakeld om de
boekhouding van gefailleerde te onderzoeken. Aan de hand van het rapport
dient in de vijfde verslagperiode te w orden bepaald of voldaan is aan de
boekhoudplicht.

13-05-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 is vijf dagen te laat gedeponeerd. De jaarrekening
van 2017 is w el opgesteld, maar niet gedeponeerd.

31-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

31-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de jaarrekening van gefailleerde blijkt dat zou zijn voldaan aan de
stortingsverplichting. Aan de bestuurder is gevraagd hiervan bew ijs aan te
leveren. Dit bew ijs is vooralsnog niet geleverd.

31-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de aandelen bij oprichting zijn
volgestort door gefailleerde en dat deze volstorting in de rekeningcourantverhouding met de aandeelhouder is verw erkt. De vordering op de
aandeelhouder die voortvloeit uit deze rekening-courantverhouding is in de
tw eede verslagperiode geïncasseerd op de boedelrekening.

14-11-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-07-2018
1

Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

31-07-2018
1

Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de vierde verslagperiode is er een externe partij ingeschakeld om de
boekhouding van gefailleerde te onderzoeken. Aan de hand van het rapport
van deze partij dienen rechtmatigheidsonderzoeken te w orden afgerond.

13-05-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken
aangevangen. Deze onderzoeken dienen in de volgende verslagperiode(n) te
w orden voortgezet.

31-07-2018
1

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn thans gaande en zullen in de volgende
verslagperiode(n) w orden voortgezet.

14-11-2018
2

In de volgende verslagperiode dient getracht te w orden de
rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden.

01-02-2019
3

In de volgende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden afgerond.

13-05-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

31-07-2018

1
€ 24,20

14-11-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

31-07-2018
1

€ 28.267,00

14-11-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-07-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

31-07-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

31-07-2018
1

7

14-11-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 264.902,71

31-07-2018
1

€ 395.417,95

14-11-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

31-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

31-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

31-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de kantoorruimte dient te w orden opgeleverd aan de verhuurder;
- de bedrijfsmiddelen dienen te w orden verkocht en geleverd;
- de debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
- de voortzetting van de activiteiten dient te w orden afgerond, w aarna de
financiële afw ikkeling dient plaats te vinden;
- de mogelijkheden op een doorstart dienen nader te w orden onderzocht;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

31-07-2018
1

- de rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

14-11-2018
2

- de rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd

01-02-2019
3

- de rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

13-05-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

31-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-8-2019

13-05-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder kopje ‘Plan van aanpak’.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

31-07-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

