
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014  

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid RnA B.V., h.o.d.n.: 

   - RnA B.V.; 

   - RnAssays 

Faillissementsnummer : C 16/ 13/ 1051F 

Datum uitspraak : 24 september 2013 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 23.147,59 

Activiteiten onderneming  :     Zie verslag 1. 

Omzetgegevens : Zie verslag 1. 

Prsoneel gemiddeld aantal : Zie verslag 1.  

 

Verslagperiode :  20 augustus 2014 t/m 27 november 2014 

Bestede uren in verslagperiode 5 :  21,5 uren 

Bestede uren totaal :  84,9 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie   : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies   : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal   : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures   : Zie verslagen 1 t/m 3. 

1.5 Verzekeringen  : Zie verslagen 1 t/m 3.  

1.6 Huur  : Zie verslag 1.  

1.7 Oorzaak faillissement  : Zie verslag 1. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  : Zie verslag 1. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1.  
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat in het bedrijfspand een kantoor- en bedrijfsinventaris 

aanwezig is en dat het hier onder andere bureaus, bureaustoelen, computers en 

laboratoriumapparatuur betreft. In het tweede t/m vierde verslag heb ik gemeld dat ik met 

diverse partijen een bespreking heb gehad over een overname van de bedrijfsmiddelen van 

de gefailleerde vennootschap. Ter aanvulling op hetgeen ik omtrent de bedrijfsmiddelen in 

de vorige verslagen heb gemeld, merk ik het navolgende op. 

 

In de afgelopen verslagperiode is het duidelijk geworden dat ik met geen van de 

geïnteresseerde partijen overeenstemming zal gaan bereiken over een onderhandse 

verkoop van de bedrijfsmiddelen. Reden waarom ik aan de rechter-commissaris 

toestemming heb gevraagd om BVA Auctions B.V. te mogen inschakelen, zodat de 

bedrijfsmiddelen ter veiling kunnen worden aangeboden. Op 23 september 2014 heeft de 

rechter-commissaris mij de verzochte toestemming verleend. 

 

De eerste door BVA Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling heeft plaatsgevonden van 

24 t/m 30 oktober 2014. Tijdens deze veiling zijn niet alleen de bedrijfsmiddelen 

aangeboden die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoren. Er zijn namelijk 

ook zaken aangeboden die aan ABN Amro Lease in eigendom toebehoren, maar wel door de 

gefailleerde vennootschap werden gebruikt.  

 

In bovengenoemde veiling zijn nagenoeg alle bedrijfsmiddelen verkocht. De 9 niet verkochte 

kavels zijn inmiddels in een naveiling (nogmaals) ter veiling aangeboden. In deze naveiling 

zijn nog eens 5 kavels verkocht. 

 

Hoewel BVA Auctions B.V. mij nog geen specificatie van de verkoopopbrengst heeft 

toegestuurd, is het de verwachting dat deze verkoopopbrengst circa € 50.000,--, excl. BTW 

zal bedragen. Bij wijze van voorschot heeft BVA Auctions B.V. naar de faillissementsrekening 

alvast een bedrag overgemaakt van € 24.200,--. 

 

In het kader van de veilingen zijn ook een luchtbehandelingskast en een robot (beiden in 

eigendom toebehorend aan ABN Amro Lease) ter veiling aangeboden. Deze zaken zijn echter 

niet gegund aan de hoogste bieders. De luchtbehandelingskast en de robot zijn echter buiten 

de veiling om alsnog onderhands verkocht. De opbrengst van deze twee zaken bedraagt in 

totaal € 15.500,--, excl. BTW (luchtbehandelingskast: € 7.500,-- excl. btw; robot: € 8.000,-- 

excl. btw). De kopers zullen spoedig een voor hen bestemde factuur ontvangen. Het is mijn 

verwachting dat deze facturen snel voldaan zullen worden. 

 

De enige zaken die, gelet op het voorgaande, nog niet zijn verkocht, zijn twee cytometers. Er 

heeft zich bij mij een partij gemeld die interesse heeft getoond in deze cytometers. Deze 

partij had overigens in de veilingen van BVA Auctions B.V. ook al een bod uitgebracht op de 

cytometers; de biedingen zijn toen echter niet geaccepteerd. 

 

In de komende verslagperiode zal ik, al dan niet via een veiling, trachten de cytometers 

alsnog te verkopen, zodat alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht.    
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3.6 Verkoopopbrengst  : Zie verslag 2, alsmede 3.5 van dit verslag.. 

 

3.7 Boedelbijdrage  :  

In het derde verslag heb ik gemeld dat ik aan de ABN Amro een voorstel heb gedaan voor 

een boedelbijdrage. Ondanks diverse verzoeken daartoe reageert ABN Amro in het geheel 

niet op mijn brieven. Gelet op de vordering van de belastingdienst laat het zich echter 

aanzien dat de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen, welke zaken door mij allemaal 

gekwalificeerd worden als bodemzaken, volledig aan de faillissementsboedel zal toekomen 

(voor zover deze bedrijfsmiddelen vanzelfsprekend niet in eigendom toebehoren aan ABN 

Amro Lease). Gelet hierop is er geen noodzaak om met ABN Amro afspraken te maken over 

een boedelbijdrage. 

  

Zoals onder punt 3.5 van het vierde verslag reeds bleek, zijn een aantal bedrijfsmiddelen 

geleased bij ABN Amro Lease. Met deze leasemaatschappij heb ik afgesproken dat ik voor en 

namens haar tot een verkoop van deze bedrijfsmiddelen zal overgaan. Met ABN Amro Lease 

heb ik inmiddels overeenstemming bereikt over een door haar te betalen boedelbijdrage 

voor de door mij verrichte werkzaamheden.  

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In het bedrijfspand dat door RnA B.V. wordt gebruikt, is een voorraad aanwezig. Het betreft 

hier onder andere een voorraad biomaterialen. Gelet op het bijzondere karakter en de 

omvang van de voorraad is het moeilijk om een geschikte koper te vinden.  

 

In het tweede t/m vierde verslag heb ik gemeld dat ik met een potentiële koper in gesprek 

ben over een verkoop van de biomaterialen. In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik deze 

koper, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, een voorstel heb 

gedaan voor een overnamebedrag voor de biomaterialen. Ondanks diverse aanmaningen 

daartoe heeft voornoemde potentiële koper nog niet inhoudelijk gereageerd op mijn 

voorstel. Ik zal deze koper nogmaals verzoeken spoedig inhoudelijk te reageren. 

 

Inmiddels ben ik ook met twee andere partijen in gesprek over een overname van de 

biomaterialen. In de komende verslagperiode zal ik deze gesprekken voortzetten.  

 

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  :  

In het derde verslag heb ik gemeld dat ik aan de ABN Amro een voorstel heb gedaan voor 

een boedelbijdrage. Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft ABN Amro tot op heden nog 

niet gereageerd op het door mij gedane voorstel. Ik zal hieromtrent pas weer contact 

opnemen met ABN Amro, zodra er daadwerkelijk een bieding is uitgebracht op de 

biomaterialen.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 
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4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   : Zie verslag 1. 

  

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslagen 1 t/m 3.  

5.4 Separatistenpositie   : Zie verslag 1. 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.7 Reclamerechten  :  

Er hebben zich tot op heden bij mij nog geen schuldeisers gemeld die zich hebben beroepen 

op een recht van reclame. 

 

5.8 Retentierechten   :  

Er hebben zich vooralsnog bij mij nog geen schuldeisers gemeld die een beroep hebben 

gedaan op een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslagen 1 en 2.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslagen 1 en 2. 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : Hiervan is  niet gebleken.  

7.6 Paulianeus handelen   : Er is mij niet gebleken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 117.217,54 

Het betreft hier onder andere het salaris en de kosten bewindvoerder, alsmede kosten die 

zijn gemaakt in opdracht c.q. met instemming van de bewindvoerder ten behoeve van de 

bedrijfsexploitatie. Voorts betreft het hier de boedelvordering van het UWV. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 25.431,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 24.448,84 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 3.330,16 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 29 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 3.877.898,29 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie punt 1.4 van dit verslag, alsmede verslag 1. 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling surseance.  : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de specificatie van BVA Auctions B.V. afwachten met betrekking tot de 

bedrijfsmiddelen die in het kader van een veiling zijn verkocht; 

- trachten de twee cytometers te verkopen; 

- verder gaan met het onderhandelen over een verkoop van de voorraden van de 

gefailleerde vennootschap; 

 

 10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


