
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 april 2015 

 

Gegevens onderneming : INFOMINDS B.V., h.o.d.n.: 

- EDOCUMENTXPERTS; 

- EDOCUMENTEXPRTS 

Faillissementsnummer : C 16/15/176 F 

Datum uitspraak : 3 maart 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

Saldo faillissementsrekening : € 31.164,77 

Activiteiten onderneming: : Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van 

software, het voor eigen rekening en voor rekening 

van derden ontwikkelen en onderhouden van 

computerprogrammatuur en het geven van 

automatiseringsadviezen, het leveren van diensten 

en producten op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Verslagperiode : 3 maart 2015 t/m 3 april 2015 

 Bestede uren in verslagperiode 1 : 55,6 uren 

Bestede uren totaal : 55,6 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 26 januari 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Infominds B.V. opgericht. 

 

Het maatschappelijk kapitaal van Infominds B.V. was op de datum van oprichting 

opgebouwd uit 89.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,-- en 1.000 

prioriteitsaandelen van ieder € 1,--. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van 

oprichting € 18.004,--. Dit is opgebouwd uit 18.000 gewone aandelen 4 prioriteitsaandelen. 

 

 

2010 € 364.614,-- 

2011 € 522.825,-- 

2012 € 640.842,-- 

2013 € 621.246,-- 
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Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid A.C. de Grunt Beheer Beheer B.V. enig aandeelhouder van 

Infominds B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consultancy 

Company Utrecht B.V. was op de datum van het uitspreken van het faillissement bestuurder 

van Infominds B.V. Bestuurder van Consultancy Company Utrecht B.V. is de heer J.L.M. 

Hattink. 

 

1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures  : Hiervan is geen sprake. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten een aantal verzekeringen afgesloten. Deze verzekering zullen door mij 

beëindigd gaan worden. Tevens zal er bekeken gaan worden of er sprake is van 

premierestitutie. 

 

1.6 Huur  :  

De vennootschap huurt een bedrijfspand te 4131 NJ Vianen aan de Lange Dreef 13. De huur 

voor dit bedrijfspand bedraagt, na verrekening van een huurkorting, €5.248,56, excl. BTW 

per kwartaal. 

 

Bij aangetekende brief van 25 maart 2015 is de huurovereenkomst, met machtiging van de 

rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, 

opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 30 juni 2015. 

 

In het kader van de huurovereenkomst heeft de gefailleerde vennootschap aan de 

verhuurder een bankgarantie gesteld van in totaal € 6.513,--, Deze bankgarantie dient op 

eerste afroep te worden uitbetaald. De verhuurder heeft mij te kennen gegeven dat zij de 

gestelde bankgarantie zal gaan claimen. De verhuurder heeft op de door haar ter verificatie 

ingediende vordering de bankgarantie reeds in mindering gebracht. 

 

 

 

 

 

2010 -/- € 43.995,-- 

2011 € 16.192,-- 

2012 € 3.888-- 

2013 -/- € 114.015,-- 

2010 € 74.614,-- 

2011 € 287.757,-- 

2012 € 140.368,-- 

2013 € 141.645,-- 
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1.7 Oorzaak faillissement  : 

De (middellijk) bestuurder heeft aangegeven dat de belangrijkste oorzaak van het 

faillissement is gelegen in het feit dat het aantal opdrachten sterk is teruggelopen. Voorts 

heeft een belangrijke rol gespeeld dat de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten steeds 

werd uitgesteld. Dit alles had tot gevolg dat Infominds B.V. te weinig omzet genereerde om 

aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Aangezien er op korte termijn geen 

toename van het aantal opdrachten te verwachten viel, heeft de (middellijk) bestuurder 

uiteindelijk geen andere mogelijkheid meer gezien dan het faillissement van de 

vennootschap aan te vragen.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 3  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 3   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 6 maart 2015  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het gehuurde bedrijfspand is een kantoorinventaris aanwezig die in eigendom toebehoort 

aan de gefailleerde vennootschap. Het betreft hier onder andere een aantal bureaus, 

bureaustoelen en opbergkasten. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-

commissaris heb ik het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. ingeschakeld voor het 

maken van een beschrijving en een taxatie van de bedrijfsmiddelen. 

 

Inmiddels ben ik met diverse partijen in gesprek over een overname van de 

kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap. Er hebben inmiddels drie partijen een 

bod uitgebracht op (een deel van) de kantoorinventaris. In de komende verslagperiode zal ik 

de verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  : ***  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 

bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 

omzetbelasting en loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Er is geen sprake van voorraden die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde  

vennootschap. 
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Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er nog sprake van onderhanden 

werk. Dit onderhanden werk kon echter niet worden voortgezet en afgerond, aangezien de 

leverancier de benodigde software niet meer wilde leveren. 

  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : ***  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dienen ook een klantenbestand, 

handelsnamen, internetdomeinnamen en telefoonverbindingen gerekend te worden. 

 

Na het uitspreken van het faillissement heb ik met één partij diverse besprekingen gevoerd  

over een overname van bovengenoemde immateriële activa. Deze besprekingen hebben er  

uiteindelijk toe geleid dat er overeenstemming is bereikt over een overname van deze  

activa.  

 

Na daartoe verkregen toestemming van de (waarnemend) rechter-commissaris zijn het  

klantenbestand, de handelsnamen, de internetdomeinnamen en de telefoonverbindingen  

voor € 10.000,--, excl. btw verkocht aan Metastore Nederland B.V. Deze vennootschap heeft  

voornoemd bedrag inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de debiteurenlijst bij de faillissementsaanvraag blijkt dat het bedrag aan openstaande 

debiteurenvorderingen op dat moment € 45.879,11 bedroeg. Op deze lijst staan echter twee 

debiteuren van in totaal € 10.225,11 niet vermeld. 

 

Op de debiteurenlijst staan ook een aantal debiteuren vermeld die een factuur hebben 

ontvangen voor nog te leveren diensten. Vanwege het faillissement staat vast dat deze 

klanten de reeds gefactureerde diensten niet geleverd zullen krijgen. Deze klanten zullen 

dan ook een creditfactuur ontvangen. Deze creditfacturen strekken vanzelfsprekend in 

mindering op het hiervoor genoemde saldo aan openstaande debiteurenvorderingen. De 

creditfacturen zullen in totaal € 28.677,86, incl. btw bedragen. 

 

Een aantal debiteuren hebben de aan hen verstuurde factuur inmiddels voldaan door een 

betaling op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij de ING. Deze betalingen 

hebben zowel voor als na het faillissement plaatsgevonden. Het betreft hier een bedrag van 

in totaal € 21.453,62, incl. btw. De betalingen van deze debiteuren zijn deels inbegrepen bij 

het saldo dat de ING heeft overgemaakt naar de faillissementsrekening (zie punt 5.1 van dit 

verslag). 

 

Gelet op het voorgaande bedraagt het openstaande bedrag aan debiteurenvorderingen 

thans € 5.972,74. Het betreft hier één debiteur. Deze debiteur zal door mij worden 

aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de openstaande factuur over 

te gaan. 
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4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De gefailleerde vennootschap heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij de ING. Op 

de datum van het faillissement hadden deze rekeningen een creditsaldo van € 4.113,60. 

Rekening houdend met de betalingen die zijn bijgeschreven na het faillissement heeft de ING 

inmiddels een bedrag van € 20.092,92 overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

 

Het is mij gebleken dat er na de overboeking van het saldo nog bedragen zijn bijgeschreven 

op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij de ING. Als gevolg van deze 

bijschrijvingen heeft de bankrekening op dit moment een creditsaldo van € 7.400,49. Aan de 

ING zal het verzoek worden gedaan om ook dit saldo over te maken naar de 

faillissementsrekening. 

 

5.2 Leasecontracten   :  

Door de gefailleerde vennootschap werden drie auto’s geleased. In alle gevallen ging het om  

operational lease. De leaseauto’s zijn inmiddels bij de leasemaatschappijen ingeleverd. Het is  

mijn verwachting dat zij op korte termijn hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter  

verificatie zullen indienen.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De gefailleerde vennootschap is op 21 juli 2014 een overeenkomst van geldlening aangegaan 

met haar aandeelhouder. In het kader van de verstrekte geldlening heeft de aandeelhouder 

zekerheden bedongen. Het betreft hier een (stil) pandrecht op de inventaris en de 

debiteurenvorderingen.  

 

Uit de ontvangen stukken is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd 

en dat de pandakte voor het laatst is geregistreerd op 5 augustus 2014. Gelet op het feit dat 

alle debiteurenvorderingen dateren van na 5 augustus 2014 kan de pandhouder naar mijn 

mening geen aanspraak maken op de opbrengst van de geïncasseerde 

debiteurenvorderingen. De pandhouder is hiervan inmiddels ook door mij in kennis gesteld.  

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op een 

eigendomsvoorbehoud. 

  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 
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6. Doorstart / voortzetten   :  

Zoals uit punt 3.12 reeds bleek, heeft Metastore Nederland B.V. de immateriële activa, 

daaronder in ieder geval begrepen het klantenbestand, van de gefailleerde vennootschap 

overgenomen. Dit met het doel om een doorstart te maken.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de boekhouding vanaf 

2012 ter beschikking gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen over de 

periode 2011 t/m 2013, de bankafschriften en de inkoop- en verkoopfacturen. Uit 

voornoemde stukken blijkt dat de boekhouding behoorlijk is bijgehouden. 

  

In de komende verslagperiode zal de boekhouding nader worden bestudeerd. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 

2009 t/m 2013 enkel en alleen de jaarrekening over 2013 tijdig is gedeponeerd. De 

jaarrekeningen over de jaren 2009, 2011 en 2012 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 

2010 is in het geheel niet gedeponeerd.  

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 26 januari 2009; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van  

17 oktober 2003, verjaard  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Zie hiervoor onder punt 7.2. Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 1.107,43 (verhuurder) 

Voorts dient rekening gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV. Deze 

vordering staat op dit moment echter nog niet vast. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 13.513,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : n.v.t. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 2 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 120.244,-- 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  
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9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke  

procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- verkopen van de kantoorinventaris; 

- de debiteurenvordering innen; 

- de ING verzoeken het saldo op de bankrekening over te maken naar de 

faillissementsrekening; 

- de boekhouding bestuderen; 

- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- de vordering van het UWV afwachten; 

- verder inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


