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Algemene gegevens
Naam onderneming
HRM Profs B.V.

29-08-2018
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 31 juli 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid HRM Profs B.V. (KvK-nummer: 30237851), statutair
en feitelijk gevestigd te (3992 AE) Houten aan de Meidoornkade 22, met
benoeming van mr S.C. Hagedoorn tot rechter-commissaris en aanstelling van
mr L. van Dieren-Muller tot curator.

29-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert sinds 2008 een detacheringsbureau op het gebied van
human resource management. Zij leent in dat kader haar tw ee w erknemers uit
aan diverse opdrachtgevers.

Financiële gegevens

29-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 44.907,81

€ -30.583,72

€ 73.121,85

2017

€ 173.776,00

€ 5.609,00

€ 79.004,00

2016

€ 264.876,00

€ 8.040,00

€ 74.654,00

2015

€ 406.069,00

€ -3.028,00

€ 92.706,00

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft de jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 verstrekt.
Daarnaast is een tussentijdse kolommenbalans overlegd over de periode 1
januari tot en met 31 juli 2018. In het hierboven opgenomen overzicht zijn
aldus de cijfers voor 2018 tot en met 31 juli 2018 opgenomen.

29-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

29-08-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 14.000,00

Boedelsaldo
€ 25.335,43

Boedelsaldo
€ 23.782,94

Boedelsaldo
€ 24.020,03

Boedelsaldo
€ 28.841,23

Verslagperiode

29-08-2018
1

29-11-2018
2

04-03-2019
3

29-05-2019
4

18-07-2019
5

Verslagperiode
29-08-2018
1

van
31-7-2018
t/m
28-8-2018

29-11-2018
2

van
29-8-2018
t/m
28-11-2018

04-03-2019
3

van
29-11-2018
t/m
28-2-2019

29-05-2019
4

van
1-3-2019
t/m
28-5-2019

18-07-2019
5

van
29-5-2019
t/m
17-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51,60 uur

2

19,40 uur

3

7,30 uur

4

8,30 uur

5

3,60 uur

totaal

90,20 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot
de inventarisatie van het faillissement en het veiligstellen van de administratie.
Daarnaast zijn w erkzaamheden verricht in het kader van de voorzetting van de
activiteiten van gefailleerde en het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten
van het personeel en daarmee samenhangende w erkzaamheden.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot
de voortzetting van de activiteiten van gefailleerde en het te gelde maken van
de laptop. Daarnaast zijn w erkzaamheden verricht in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

29-05-2019
4

In de vijfde verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht ter afronding van
het rechtmatigheidsonderzoek.

18-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde maakt deel uit van De Profsgroep, een groep vennootschappen
actief op het gebied van onder meer detachering en human resource
management. Gefailleerde is opgericht op 17 juni 2008 door De Profsgroep B.V.
Tot en met 10 maart 2016 w as laatstgenoemde vennootschap enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Op 10 maart 2016 zijn de
aandelen in gefailleerde overgenomen door De Profsgroep II B.V. Op dezelfde
datum is De Profsgroep II B.V. tevens enig bestuurder gew orden. De
Profsgroep II B.V. w ordt bestuurd door Bolsenbroek Beheer B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Bolsenbroek Beheer B.V. is de heer Robbert
Bolsenbroek.

29-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

29-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten, w aaronder een
w erknemersschadeverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven, een W IA-hiaat-verzekering en een ziekteverzuimverzekering. Deze
verzekeringsovereenkomsten zijn in verband met het faillissement door de
verzekeringsmaatschappijen beëindigd. Daarnaast is gefailleerde via De
Profsgroep II B.V. meeverzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

29-08-2018
1

Ten einde de activiteiten van gefailleerde tijdelijk te kunnen voortzetten heeft
de curator een tijdelijke w erknemersschadeverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten (zie randnummer 6).
Deze zullen na de voortzettingsperiode w orden beëindigd.
De verzekeringen die gefailleerde voor datum faillissement had afgesloten zijn
door de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen beëindigd. Naar
aanleiding van het eindigen van deze verzekeringen w as gefailleerde
gerechtigd tot een gedeeltelijk restitutie van de betaalde premies. De
restituties ter hoogte van € 2.080,26 zijn in de tw eede verslagperiode door de
desbetreffende verzekeringsmaatschappijen overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

29-11-2018
2

De verzekeringen die in het kader van de voortzetting (zie randnummer 6)
door de curator zijn afgesloten zijn na de voortzettingsperiode beëindigd.

1.4 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van een ruimte in een bedrijfspand w aarin diverse
andere Profsgroep-vennootschappen zijn gevestigd. Dit betreft het adres
Meidoornkade 22 te Houten. Hoew el geen schriftelijke huurovereenkomst in de
administratie isaangetroffen, zou op grond van huurbetalingen die w erden
verricht, sprake kunnen zijn van een overeenkomst van (onder)huur. Voor
zover er sprake is van een (onder)huurovereenkomst, is deze per 3 augustus
2018 opgezegd op grond van artikel 39 Faillissementsw et.

29-08-2018
1

Voor zover sprake w as van een overeenkomst van (onder)huur tussen
gefailleerde en de verhuurder, is deze per 31 oktober 2018 komen te eindigen.
Er resteren thans geen w erkzaamheden.

29-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van de indirecte bestuurder van gefailleerde hebben diverse
problemen geleid tot het faillissement van HRM Profs B.V. De vennootschap
w erd in 2008 opgericht ten einde te kunnen voorzien in de vraag van
opdrachtgevers van andere Profsgroep-vennootschappen naar ondersteuning
op het gebied van human resource management. Gefailleerde leende in dat
kader w erknemers uit aan opdrachtgevers. De onderneming kw am echter in
moeilijkheden te verkeren ten gevolge van de economische crisis van
2007/2008. Omdat de meeste opdrachtgevers de voorkeur gaven aan grotere
detacheringsbureaus, mede vanw ege de betrouw baarheid van die partijen,
kon gefailleerde nauw elijks voldoende opdrachten binnenhalen om
w instgevend te kunnen zijn. Voorts w erd één van de w erknemers van
gefailleerde omstreeks 2015 (tijdelijk) arbeidsongeschikt verklaard, hetgeen
gevolgen had voor de w instmarge van de onderneming. Medio 2018 bestond
er volgens het bestuur nog steeds geen vooruitzicht op verbetering van de
bedrijfsresultaten van gefailleerde. Derhalve zou het bestuur van gefailleerde
ervoor hebben gekozen het faillissement aan te vragen.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft het oorzakenonderzoek een aanvang
genomen. Onder andere zal w orden bekeken of de bovenstaande verklaringen
van het bestuur juist zijn.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode zijn naar aanleiding van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek vragen gesteld aan het bestuur omtrent de
(financiële) gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. De antw oorden
in dat verband zullen w orden afgew acht en aan de hand daarvan zal het
eventuele vervolg van het onderzoek w orden bepaald.

04-03-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de antw oorden van het bestuur op de vragen
in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek ontvangen en
zijn er voorts vervolgvragen gesteld. De antw oorden op de vervolgvragen
zullen w orden afgew acht.

29-05-2019
4

In de vijfde verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. Er is niet gebleken van andere oorzaken van het faillissement dan
hiervoor genoemd.

18-07-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
29-08-2018
1

Personeelsleden
2
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had gefailleerde tw ee
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-08-2018
1

Personeelsleden
2
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-8-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode hebben de tw ee w erknemers van gefailleerde een
ontslagbrief ontvangen en zijn hun dossiers overgedragen aan het UW V ten
einde de loongarantieregeling in w erking te laten treden. De w erknemers zijn
beide geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement tijdens de intake
met het UW V op 14 augustus 2018. Een van de w erknemers zal gedurende de
opzegperiode w erkzaamheden ten behoeve van de onderneming blijven
verrichten bij een opdrachtgever (zie randnummer 6).

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft een van de w erknemers gedurende de
opzegperiode van de arbeidsovereenkomst w erkzaamheden verricht in het
kader van de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van gefailleerde (zie
randnummer 6). De arbeidsovereenkomsten van beide w erknemers zijn
(nadien) in de tw eede verslagperiode komen te eindigen, w aardoor er geen
w erkzaamheden resteren.

29-11-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In de eerste verslagperiode is onderzocht of gefailleerde eigenaar is van
onroerende zaken. Nu hiervan niet is gebleken, resteren er geen
w erkzaamheden.

29-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 114,34

totaal

€ 114,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van één verouderde laptop.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de laptop van gefailleerde getaxeerd.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode is de laptop van gefailleerde via een veiling
verkocht.

04-03-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een (bodem)voorrecht van de fiscus.

29-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de eerste verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen van gefailleerde
geïnventariseerd. In de komende periode zal w orden onderzocht of en hoe de
laptop kan w orden verkocht.

29-08-2018
1

In de komende verslagperiode zal de laptop w orden geveild.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode is de laptop van gefailleerde te gelde gemaakt. Er
resteren geen w erkzaamheden.

04-03-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
Een detacheringsovereenkomst
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Momenteel is er sprake van één lopende detacheringsovereenkomst tussen
gefailleerde en een opdrachtgever, voor w at betreft één w erknemer van
gefailleerde.

29-08-2018
1

De onderhavige detacheringsovereenkomst is door de curator voortgezet (zie
randnummer 6). De voortzetting is geëindigd bij het einde van de opzegtermijn
van de w erknemer en derhalve op 14 september 2018.

29-11-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voornoemde overeenkomst w ordt thans tijdelijk voortgezet (zie randnummer
6). Verder is niet gebleken van onderhanden w erk.

29-08-2018
1

Nu de voortzetting is afgerond, resteren er geen w erkzaamheden meer.

29-11-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tw ee domeinnamen

€ 121,00

totaal

€ 121,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de eerste verslagperiode is onderzocht of gefailleerde eigenaar is van
andere activa. Gebleken is dat gefailleerde mogelijk nog een tw eetal
domeinnamen in eigendom heeft.

29-08-2018
1

Gefailleerde heeft tw ee domeinnamen in eigendom, te w eten w w w .hrm-prof.nl
en w w w .hrmprof.nl. Beide domeinnamen zijn geregistreerd bij Easyhosting.
Daarnaast lijkt het erop dat gefailleerde geen overige ‘andere activa’ in
eigendom heeft.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode is getracht de domeinnamen te gelde te maken. Dit
is tot op heden niet gelukt.

04-03-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de domeinnamen van gefailleerde te gelde
gemaakt.

29-05-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of de domeinnamen te
gelde kunnen w orden gemaakt en of gefailleerde verder over andere activa
beschikt.

29-08-2018
1

In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of en hoe de
domeinnamen te gelde gemaakt kunnen w orden.

29-11-2018
2

Nu de domeinnamen van gefailleerde zijn verkocht, resteren er geen verdere
w erkzaamheden.

29-05-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Facturen op grond van
detacheringsovereenkomst.

€ 7.590,41

€ 7.590,41

totaal

€ 7.590,41

€ 7.590,41

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement een
vordering op haar opdrachtgever voor w at betreft de
detacheringsovereenkomst ter hoogte van € 7.590,41. Kort na het uitspreken
van het faillissement is door de opdrachtgever een bedrag van € 7.060,23
voldaan. Dit bedrag is door de bank naar de boedelrekening overgemaakt.
Thans resteert er een vordering van € 530,18.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de resterende vordering van € 530,18 door de
opdrachtgever voldaan.

29-11-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het openstaande bedrag dient te w orden geïncasseerd.

29-08-2018
1

Het resterende bedrag is in de tw eede verslagperiode ontvangen. Er resteren
thans geen w erkzaamheden meer.

29-11-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft een bankrekening en een g-rekening bij Rabobank. Het
creditsaldo van deze rekening(en) (€ 6.202,49) is overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Niet gebleken is van een (externe) financiering dan w el
zekerheden die zijn verstrekt.

Inmiddels is gebleken dat bij het uitspreken van het faillissement het saldo op
de bankrekening € 6.939,77 w as. Dit bedrag is reeds op de
faillissementsrekening voldaan.

29-08-2018
1

29-11-2018
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst gesloten met Alphabet Nederland
B.V. met betrekking tot een voertuig dat aan een van de w erknemers ter
beschikking w ordt gesteld. De leaseovereenkomst w ordt in overleg met de
leasemaatschappij en in het kader van de voortzetting van de activiteiten van
de onderneming tijdelijk gecontinueerd (zie randnummer 6). Onderzocht w ordt
of het voertuig nadien moet w orden ingeleverd of contractoverneming zal
plaatsvinden.

29-08-2018
1

De leaseovereenkomst is in de tw eede verslagperiode tijdelijk voortgezet in
verband met de voortzetting van de activiteiten (zie randnummer 6). Nadien is
het voertuig op 14 september 2018 ingeleverd bij de leasemaatschappij. De
onderhavige leaseovereenkomst is komen te eindigen.

29-11-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
zekerheidsrecht.

29-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Nu er geen sprake lijkt te zijn van verstrekte zekerheden, is ook geen sprake
van een partij met een separatistenpositie.

29-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een eigendomsvoorbehoud
geldend gemaakt.

29-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een retentierecht geldend
gemaakt.

29-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een recht van reclame geldend
gemaakt.

29-08-2018
1

De termijnen w aarbinnen crediteuren een beroep kunnen doen op een recht
van reclame zijn reeds verlopen.

29-11-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

29-08-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De leaseovereenkomst zal in de komende verslagperiode tijdelijk w orden
voortgezet in het kader van de voortzetting van de activiteiten van de
onderneming. Nadien dient het voertuig ofw el te w orden geretourneerd ofw el
dient het contract te w orden overgenomen.

29-08-2018
1

Omdat de leaseovereenkomst per 14 september 2018 is beëindigd en het
voertuig is geretourneerd, resteren er geen w erkzaamheden.

29-11-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as sprake van één lopende
detacheringsovereenkomst tussen gefailleerde en een opdrachtgever. In het
kader van die overeenkomst w erd één w erknemer van gefailleerde voor
gemiddeld 28 uren per w eek ingezet bij de opdrachtgever. Deze
bedrijfsactiviteiten zijn met machtiging van de rechter-commissaris voortgezet
aangezien daarmee opbrengsten voor de boedel kunnen w orden
gegenereerd. Naar verw achting zal de voortzetting voortduren tot en met
w eek 37.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de activiteiten van gefailleerde voortgezet tot
en met 14 september 2018 (w eek 37). De facturen uit hoofde van de
geleverde diensten zijn door de opdrachtgever voldaan op de
faillissementsrekening. Tevens zijn kosten met betrekking tot de voortzetting
van de activiteiten aan de desbetreffende crediteuren voldaan (voor zover de
facturen zijn ontvangen).

29-11-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende faillissementsverslag zal een financiële verantw oording
w orden verstrekt voor de voortzetting.

29-08-2018
1

Inkomsten voortzetting: € 7.800,73 inclusief btw
Kosten leasemaatschappij: € 651,10 inclusief btw
Brandstofkosten w erknemer: € 134,74

29-11-2018
2

Opbrengst voortzetting: € 7.014,89 inclusief btw
De factuur uit hoofde van de tijdelijke verzekeringen in het kader van de
voortzetting (zie randnummer 1) dient nog te w orden ontvangen (€ 150,00
exclusief btw en assurantiebelasting). Onduidelijk is of deze factuur zal w orden
ontvangen.
Het is de verw achting dat de factuur ten aanzien van de tijdelijke
verzekeringen niet meer zal w orden ontvangen.

29-05-2019
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de komende verslagperiode dient de voortzetting te w orden gemonitord.
Voorts dienen de betalingen hiervoor van de opdrachtgever te w orden
ontvangen.

29-08-2018
1

De kosten uit hoofde van de tijdelijke verzekeringen dienen nog te w orden
voldaan indien de factuur w ordt ontvangen.

29-11-2018
2

Er resteren geen w erkzaamheden meer.

29-05-2019
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich (vooralsnog) geen partijen gemeld die interesse hebben
getoond in het overnemen van de activiteiten van gefailleerde.

29-08-2018
1

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

29-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de eerste verslagperiode is niet gebleken van mogelijkheden vooreen
doorstart van de onderneming. Vooralsnog resteren er geen verdere
w erkzaamheden.

29-08-2018
1

Omdat zich geen partijen hebben gemeld die geïnteresseerd zijn in de
overname van de onderneming, resteren er geen w erkzaamheden.

29-05-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de administratie van gefailleerde veiliggesteld.
In de komende verslagperiode zal deze administratie nader w orden
bestudeerd en zal w orden beoordeeld of gefailleerde heeft voldaan aan haar
boekhoudplicht.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode is een beknopte financiële analyse opgesteld
door Nederpel De Block & Partners. De resultaten van de analyse leiden tot de
conclusie dat gefailleerde heeft voldaan aan haar boekhoudplicht.

29-11-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen vanaf 2008 tot en met 2016 zijn blijkens het register van de
Kamer van Koophandel telkens tijdig gedeponeerd. De termijn voor het
deponeren van de jaarrekening 2017 is nog niet verstreken.

29-08-2018
1

De jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd.

29-05-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien haar omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om w elke
reden dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid
1 BW ).

29-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien gefailleerde in 2008 is opgericht is een mogelijke vordering uit
hoofde van het niet voldoen aan de volstortingsplicht van de aandelen
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-08-2018
1

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

29-05-2019
4

Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die aanleiding geven om
nader onderzoek te doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

29-08-2018
1

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

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat gefailleerde daags na
indiening van de faillissementsaanvraag een opeisbare vordering ter hoogte
van € 1.709,55 heeft voldaan aan een vennootschap die eveneens deel
uitmaakt van de Profsgroep. Het voorgaande is strijdig met artikel 47 Fw . Het
bedrag is op grond van genoemd artikel teruggevorderd, w aarna het bedrag is
voldaan op de faillissementsrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-11-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode hebben de rechtmatigheidsonderzoeken een
aanvang genomen. Deze onderzoeken zullen in de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.
In dat kader is na toestemming van de rechter-commissaris aan Nederpel De
Block & Partners de opdracht verstrekt om een beknopte financiële analyse uit
te voeren. De resultaten van de analyse zijn thans ontvangen.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode zijn aan het bestuur schriftelijk vragen gesteld ter
zake de (financiële) gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. In de
komende verslagperiode zullen de antw oorden op deze vragen w orden
ontvangen en beoordeeld.

04-03-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn aan het bestuur vervolgvragen gesteld naar
aanleiding van de reactie op de vragen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek. De antw oorden op deze vragen zullen in de
komende verslagperiode w orden ontvangen, w aarna w ordt beoordeeld of
verdere acties vereist zijn.

29-05-2019
4

In de vijfde verslagperiode zijn de antw oorden op de gestelde vervolgvragen
ontvangen. Naar aanleiding van de antw oorden heeft een afrekening
plaatsgevonden ten aanzien van een te vorderen (w inst)aandeel van
gefailleerde op een maatschap w aarvan zij onderdeel uitmaakte. Het bedrag
(€ 4.820,00) is reeds op de faillissementsrekening ontvangen en er resteren
geen w erkzaamheden. Alle (overige) vragen zijn voorts afdoende
beantw oord en er zijn geen verdere acties vereist.

18-07-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

29-08-2018
1

In de komende verslagperiode zullen de resultaten van de beknopte financiële
analyse nader w orden bestudeerd en eventuele vragen naar aanleiding
daarvan zullen w orden voorgelegd aan het bestuur.

29-11-2018
2

In de komende verslagperiode zullen de antw oorden van het bestuur op de
gestelde vragen w orden beoordeeld en zal het rechtmatigheidsonderzoek aan
de hand daarvan eventueel w orden voortgezet.

04-03-2019
3

In de komende verslagperiode zullen de antw oorden van het bestuur op de
gestelde vervolgvragen w orden ontvangen en beoordeeld. Nadien zal w orden
bekeken of verdere acties ondernomen moeten w orden.

29-05-2019
4

Nu het onderzoek is afgerond, resteren er geen verdere w erkzaamheden.

18-07-2019
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

29-08-2018
1

€ 18,15

29-11-2018
2

€ 24,20

04-03-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-08-2018
1

€ 12.046,00

29-11-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-08-2018
1

€ 7.643,09

29-11-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.508,05

29-08-2018
1

€ 9.945,53

04-03-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

29-08-2018
1

2

29-11-2018
2

3

04-03-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

29-08-2018
1

€ 1.994,91

29-11-2018
2

€ 3.363,51

04-03-2019
3

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

29-08-2018
1

Naar verw achting zal het faillissement in aanmerking komen voor een
vereenvoudigde afw ikkeling (artikel 137a Fw ).

29-05-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de eerste verslagperiode zijn de bekende crediteuren uitgenodigd om hun
vordering in het faillissement in te dienen. In de volgende verslagperiode(n)
zullen de crediteuren nader w orden geïnventariseerd.

29-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de crediteurenvorderingen nader
geïnventariseerd. De inventarisatie van de crediteurenvorderingen zal in de
komende verslagperiode w orden voortgezet.

29-11-2018
2

In de derde verslagperiode zijn de crediteurenvorderingen nader
geïnventariseerd. Dit zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

04-03-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de crediteurenvorderingen nader
geïnventariseerd. Dit zal in de komende verslagperiode – voor zover vereist –
w orden voortgezet.

29-05-2019
4

In de vijfde verslagperiode zijn de crediteurenvorderingen nader
geïnventariseerd. Er hebben zich geen nieuw e crediteuren gemeld. Er
resteren geen w erkzaamheden.

18-07-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- Monitoren tijdelijke voortzetting van de detachering van één van de
w erknemers van gefailleerde;
- Onderzoeken mogelijkheden verkoop laptop en domeinnamen;
- Incasseren van de debiteurenvorderingen (die ontstaan door de
voortzetting);
- Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Afw ikkelen leaseovereenkomst bij einde voortzetting;
- Nader inventariseren van de crediteurenvorderingen.

29-08-2018
1

In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- Voortzetten van oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Veiling laptop;
- Verkoop domeinnamen;
- Ontvangen factuur uit hoofde van tijdelijke verzekeringen;
- Nader inventariseren van de crediteurenvorderingen.

29-11-2018
2

In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht
- Voortzetten van oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;

04-03-2019
3

- Verkoop domeinnamen;
- Ontvangen factuur uit hoofde van tijdelijke verzekeringen;
- Nader inventariseren van de crediteurenvorderingen.
In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht

29-05-2019
4

- Ontvangst en beoordeling vervolgvragen in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek;
- Nader inventariseren van crediteurenvorderingen.
Er resteren thans geen w erkzaamheden. Dit betreft het eindverslag en het
faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

18-07-2019
5

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

29-08-2018
1

Het onderhavige verslag betreft het eindverslag. Het faillissement zal op
korte termijn w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

18-07-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder ‘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.

Bijlagen
Bijlagen

29-08-2018
1

