OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1
EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

DATUM VERSLAG

:

19 december 2014

GEGEVENS ONDERNEMING

:

Isosystems B.V.

FAILLISSEMENTSNUMMER

:

C/05/14/1141 F

DATUM FAILLISSEMENT

:

25 november 2014

CURATOR

:

mr. V.F.M. Jongerius
(BAX advocaten belastingkundigen)
Postbus 218
7000 AE Doetinchem
T. 0314 - 37 55 00
E. v.jongerius@baxadvocaten.nl

RECHTER-COMMISSARIS

:

mr. J.S.W. Lucassen

AANVRAGER(S)

:

eigen aangifte

ACTIVITEITEN ONDERNEMING

:

Een projectorganisatie met als doel het bouwen van
geconditioneerde ruimtes.

OMZETGEGEVENS

:

2012: € 9.191.773,00 (waarvan kostprijs van de omzet
€ 7.414.181,00 bedroeg).
2013: € 9.274.282,00 (waarvan kostprijs van de omzet
€ 7.280.883,00 bedroeg).
2014 tot 25 november 2014: € 6.895.420,00 (waarvan
kostprijs van de omzet € 6.719.433,00 bedroeg).

PERSONEEL GEMIDDELD
AANTAL

:

30

BOEDELREKENINGNUMMER

:

NL82 ABNA 0602 7907 43
t.n.v. mr. V.F.M. Jongerius qq curator Isosytems B.V.

SALDO BOEDELREKENING

:

€ 54.597,66 (stand per 18 december 2014)

VERSLAGPERIODE

:

25 november 2014 t/m 18 december 2014

DATUM VORIG VERSLAG

:

N.v.t.

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:

56,00 uur
56,00 uur

BIJLAGEN

:

1. Urenregistratie per tijdschrijfgroep
2. Tussentijds financieel verslag

*515114-PRO-BOMEEIBE*

INLEIDING
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Rechtsvorm
Bestuurder(s)

Aandeelhouder(s)
Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Handelsnamen
Gelieerde
vennootschappen
Overige bijzonderheden

Besloten vennootschap
Bramol Holding B.V., waarvan de heer C.J.G.M. te Molder
bestuurder en enig aandeelhouder is en Rutima Holding B.V.,
waarvan de heer G.R. Smit bestuurder en enig aandeelhouder is.
Bramol Holding B.V. houdt 67% van de aandelen terwijl Rutima
Holding 33% van de aandelen houdt.
N.v.t.
Doetinchem
Hogeweide 1, 7005 AV Doetinchem
Isosystems B.V., Metaflex Isosystems
Bramol Holding B.V. en Rutima Holding B.V.
N.v.t.

1.2

Winst en verliesrekening

2012: -/- € 540.428,00
2013
€ 29.599,00
2014 -/- € 1.106.044,00

1.3

Balanstotaal

2012: € 1.857.269,00
2013: € 2.163.763,00

1.4

Lopende procedures

Niet bekend.

1.5

Verzekeringen

De verzekeringen zijn door de curator geïnventariseerd en
beëindigd.

1.6

Huurovereenkomst(en)

Het kantoorpand aan de Hogeweide 1 is gehuurd van H.J. ten
Brinke, Th.H.W. ten Brinke en J.A. ten Brink tegen een huursom
van € 3.341,91 excl. btw per maand. Het bedrijfspand aan de
Havenstraat 120a is gehuurd van G.H.L. Ronden tegen een
huursom van € 2.662,53 excl. btw per maand. De curator heeft na
toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst
opgezegd. De opleveringen van de gehuurde panden zal uiterlijk
eind februari 2015 plaatsvinden. De huurschuld van voor
faillissement is een concurrente vordering. De huurschuld na
faillissement tot de ontruiming is een boedelschuld. De curator zal
dit met de huurders nog dienen te inventariseren, zeker gezien het
feit dat er bankgaranties zijn afgegeven door curanda voor de
huurverplichtingen.
De curator heeft de overeenkomsten geïnventariseerd en deze
beëindigd.

Overige
overeenkomst(en)
1.7

Oorzaak faillissement

Volgens bestuurders heeft curanda een aantal grote
verliesgevende projecten gehad. Daarnaast is er een aantal
projecten geweest met een te lage dekkingsbijdrage. Dit is volgens
de bestuurders het gevolg van de economische crisis waardoor de
omzetten zijn achtergebleven en te lage marges zijn gerealiseerd.
In 2011 heeft er een management buy-out plaatsgevonden en is
curanda afgesplitst van de onderneming Metaflex in Aalten,
waarbij projecten en personeel is overgenomen. Gebleken is dat
een aantal van deze projecten verliesgevend was, waardoor
curanda feitelijk steeds tegen liquiditeitsproblemen aanliep.
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Werkzaamheden
5,30 uur

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement. Afwikkelen van de huurovereenkomsten.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van het
faillissement

2.2

Aantal in het jaar voor
faillissement

36

2.3

Datum
ontslagaanzegging
Machtiging rechtercommissaris
Status afwikkeling UWV

27 november 2014

2.4

3.
3.1
t/m
3.5
3.6

Werkzaamheden
4,80 uur
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

31

27 november 2014
De werknemers hebben hun loonvordering tijdens een
gezamenlijke intake met het UWV ingediend, en het UWV heeft de
loonverplichting (art. 61 WW e.v.) overgenomen en dient haar
vordering nog in te dienen.

Afwikkeling UWV vordering

N.v.t.

Taxatie

Kantoor- en magazijninventaris alsmede gereedschappen en
aanhangwagens.
Pandrecht van de ABN AMRO Bank.
Beslag van de fiscus dat door het faillissement is komen te
vervallen.
In opdracht van de bank en de curator heeft Cees Lubbers
Taxaties & Veilingen B.V. de bedrijfsmiddelen (zowel bodemzaken
als niet bodemzaken)
incl.
voorraad getaxeerd. De
liquidatiewaarde van de bedrijfsmiddelen bedraagt € 25.900 excl.
btw., waarvan voorraad € 500,00 De onderhandse verkoopwaarde
bedraagt € 40.800,00 excl. Btw, waarvan voorraad € 1.500,00.

3.7

Verkoopopbrengst

Incl. voorraad totaal € 31.500,00, onderverdeeld in € 13.135,00
bodemzaken en € 18.365,00 niet bodemzaken incl. voorraad.

3.8

Boedelbijdrage

€ 1.836,50 excl. btw.

3.9

Bodemvoorrecht fiscus

Bodemvoorrecht op de inventaris.

3.10

werkzaamheden

3.11

Voorraden /
onderhanden werk
Beschrijving

Rechten van derden
Beslagen

Afwikkelen bodemvoorrecht.

Rechten van derden

Zie paragraaf 3.6 wat betreft de voorraad. Na toestemming van de
rechter-commissaris is een aantal projecten afgewikkeld. Deze
projecten waren al gefactureerd.
Pandrecht op voorraad van de ABN AMRO Bank.
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Beslagen
Taxatie

N.v.t.
Zie paragraaf 3.6.

3.12

Verkoopopbrengst

Zie paragraaf 3.7.

3.13

Boedelbijdrage

Zie paragraaf 3.8.

3.14

werkzaamheden
Afgewikkeld.
Overige activa
Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie

Goodwill
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

3.16

Verkoopopbrengst

Goodwill € 30.000,00.

3.17

Werkzaamheden
Totale uren 5,10

Afgewikkeld.

3.15

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren

Rechten van derden
Beslagen

De curator heeft in overleg met de fiscus en de directie een groot
aantal vorderingen gecrediteerd, aangezien deze vorderingen
vooruit waren gefactureerd terwijl er geen werkzaamheden
tegenover stonden. Na het schonen van de debiteurenlijst
bedraagt het saldo circa € 250.000,00.
Pandrecht ABN AMRO Bank.
N.v.t.

4.2

Opbrengst

Nog niet bekend.

4.3

Boedelbijdrage

De curator is met de bank een boedelbijdrage van 25%
overeengekomen, aangezien de verwachting is dat bij het
incasseren van de debiteuren de curator zich zal dienen te
verdiepen in de projecten, zeker nu blijkt dat debiteuren zich
beroepen op garantieverplichtingen. Daarnaast is er een aantal
debiteuren die zich mogelijk terecht op verrekening beroept.

4.4

Werkzaamheden
0,20 uur

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering(en) van de
bank(en)

Incasseren debiteuren.

Op datum faillissement bedroeg de vordering van de ABN AMRO
Bank totaal € 198.071,93. Bestaande uit de rekeningcourantkrediet van € 48.588,44 alsmede een garantierekening met
een debetsaldo van € 149.573,77 betreffende uitstaande
bankgaranties. Na het faillissement zijn nagenoeg alle
bankgaranties ingeroepen.

5.2

Leasecontracten

Kopieermachine. De fiscus heeft bodembeslag gelegd op deze
kopieermachine;
De auto’s zijn inmiddels aan de leasemaatschappijen
geretourneerd.

5.3

Beschrijving zekerheden

Verpanding van bedrijfsinventaris en vorderingen;
Hoofdelijke medeaansprakelijkheid Bramol Holding B.V.;
Hoofdelijke medeaansprakelijkheid Rutima Holding B.V.;
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Borgtocht van € 140.000,00 + rente en kosten op de heer C.J.G.M.
te Molder;
Borgtocht van € 60.000,00 + rente en kosten op de heer G.R.
Smit.
5.4

Separatistenpositie

De bank valt aan te merken als separatist.

5.5

Boedelbijdragen

Zie paragraaf 3.8 en 4.3.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Er is door verschillende crediteuren beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de betreffende claims
onderzocht, waarbij bleek dat het merendeel van de betreffende
zaken verwerkt c.q. gebruikt zijn op de projecten in het land. De
curator heeft de crediteur waarvan de
zaken die
individualiseerbaar zijn en zijn aangetroffen, in de gelegenheid
gesteld deze zaken op te halen.

5.7

Retentierechten

Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van retentie.

5.8

Reclamerechten

Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
2,70 uur

Afwikkelen relatie bank/boedel.

6.
6.1
t/m
6.3

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden

N.v.t.

6.4

Doorstart
Beschrijving

6.5

Verantwoording

Zie paragraaf 6.4.

6.6

Opbrengst

Zie paragraaf 3.7 alsmede 3.16. Voorts verwijst de curator naar
het bijgevoegde financieel verslag.

6.7

Boedelbijdrage

Zie paragraaf 3.8.

6.8

Werkzaamheden
Totale uren 30,20

7.
7.1

7.2

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Diverse partijen hebben aan de curator hun interesse in het
overnemen van activa dan wel het realiseren van een doorstart
kenbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn er twee partijen overgebleven,
waarna deze een indicatief bod hebben uitgebracht. Met de
hoogste bieder heeft de curator vervolgens exclusieve
onderhandelingen gevoerd en is uiteindelijk tot overeenstemming
gekomen en na toestemming van de rechter-commissaris is een
activaovereenkomst gesloten, waarbij alle roerende zaken
alsmede goodwill aan deze partij is verkocht.

Afgewikkeld.

De curator zal nog onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is
voldaan.
De jaarrekeningen tot en met 2013 zijn gedeponeerd.
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7.3

Goedkeurende verklaring De laatst opgestelde jaarrekening van 2013 is voorzien van een
accountant
samenstellingsverklaring, terwijl de accountant in deze
jaarrekening een opmerking gemaakt heeft over de onzekerheid
omtrent de continuïteit van de onderneming.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

De curator zal dit nog onderzoeken.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

De curator zal een en ander in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.

7.6

Paulianeus handelen

De curator zal een en ander in de komende verslagperiode nader
onderzoeken

7.7

Werkzaamheden
0,50 uur

8.
8.1

De curator zal nader onderzoek doen naar de boekhouding en de
handelingen van de bestuurders.

Crediteuren
Boedelvorderingen

Algemene boedelkosten, taxatiekosten, UWV (salaris
over opzegtermijnen). Deze kosten zijn nog niet
bekend.

8.2

Preferente vordering van de fiscus

€ 254.717,00. De curator heeft inmiddels overleg
gehad met de fiscus en de aangiftes btw en loonheffing
zijn verricht.

8.3

Preferente vordering van het UWV

Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren

Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

109 (t/m 17 december 2014)

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.677.993,92.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
4,40 uur

Afwikkelen crediteuren.

9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2

Aard procedure

N.v.t.

9.3

Stand procedure

N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
0,00 uur

N.v.t.

10.
10.1

10.2

Overig
Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak

Nog niet bekend.

De curator zal de administratie nader onderzoeken. Daarnaast zal
de curator in het geval de debiteuren niet betalen met hen in
overleg gaan. Voorts zal de curator in overleg blijven met de bank
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over de afwikkeling van de debiteuren. De curator zal de
gebruikelijke werkzaamheden verrichten, waarbij te denken valt
aan oplevering van de gehuurde panden alsmede het in kaart
brengen van de crediteuren en het afwikkelen van de
overeenkomsten.
10.3

Indiening volgend verslag Maart 2015

10.4

Werkzaamheden
2,80 uur

Zie paragraaf 10.2.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden
en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter
kennis van de curator zijn gekomen.
Doetinchem, 19 december 2014

V.F.M. Jongerius
curator
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