Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

20-10-2017

Insolventienummer:

F.18/17/196

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015368:F001

Datum uitspraak:

12-09-2017

Curator:

mr. H.J. Meijer

R-C:

mr. A.L. Goederee

Algemeen
Gegevens onderneming
Agimus B.V.
Regattaweg 444
9731NE Groningen
KvK nummer: 57333181
Activiteiten onderneming
Het drijven van een onderneming op het gebied van thuiszorg en huishoudelijk hulp,
welke wordt geleverd vanuit zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(gemeenten) als de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars).
Omzetgegevens
Niet bekend.
Personeel gemiddeld aantal
19
Saldo einde verslagperiode
€ 7.865,Verslagperiode
12 september t/m 19 oktober 2017
Bestede uren in verslagperiode
61,7 uren
Bestede uren totaal
61,7 uren
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20-10-2017

Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens
en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen
rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 26 februari 2013 en in het Handelsregister
ingeschreven sinds 27 februari 2013. Enig aandeelhouder en bestuurder
(alleen/zelfstandig bevoegd) is de heer W.J. Haisma. De vennootschap heeft een raad
van commissarissen met drie leden, mevrouw O. Noten, de heer C. van den Broeke en
de heer G.D. Nossent.

1.2

Winst en verlies
2013: -/- € 12.512,2014: € 14.312,2015: € 87.022,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3

Balanstotaal
2013: € 18.709,2014: € 71.408,2015: € 190.994,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zou sprake zijn van diverse lopende procedures. De
curator ontving hier van tot dusver geen nadere opgave en/of stukken.

1.5

Verzekeringen
De vennootschap heeft de gebruikelijke verzekeringen. De verzekeringen zijn inmiddels
opgezegd.

1.6

Huur
De vennootschap huurde van de bestuurder een ruimte aan de Regattaweg 444 te
Groningen. De huur is beëindigd per 30 september 2017.
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Oorzaak faillissement
De directie heeft m.b.t. de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard.
De vennootschap is opgericht op 26-02-2013 met tot doel het verlenen van thuiszorg en
huishoudelijke hulp. In oktober 2013 heeft de vennootschap zich aangesloten bij de
Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij, zodat in moeilijke tijden een beroep op elkaar
gedaan kon worden.
De Coöperatie Dichtbij heeft in de jaren dat de vennootschap is aangesloten winst
gemaakt, wat als reserve werd opgenomen voor de coöperatie en niet werd uitgekeerd
aan de leden.
In 2015 werd een wijziging in de financiering van de thuiszorg doorgevoerd. Hierdoor
ontstond de situatie dat organisaties niet één maar twee maanden later werden betaald
voor de geleverde diensten. Voor veel kleine organisaties was dit niet (volledig) te
financieren. Aangezien banken geen krediet verstrekten aan thuiszorg organisaties is
door onder anderen de vennootschap de vraag bij de coöperatie neergelegd om vanuit
de reserve middelen (tijdelijk) bij te springen. Hierop is door het bestuur van de
coöperatie negatief geantwoord.
De vennootschap heeft deze wijziging overleefd door een lening van in totaal € 40.000,-.
In 2016 liepen de inkomsten iets terug. Dit was het gevolg van de bewuste keus om alle
hoog complexe jeugdbegeleiding over te dragen aan een meer gespecialiseerd bedrijf.
Daarnaast is door de eigenaar/bestuurder het besluit genomen in verband met het
verlichten van de werkdruk een directeur aan te stellen, die verantwoordelijk was voor
de algehele bedrijfsvoering van de organisatie. Helaas bleek in november 2016 uit de
cijfers over oktober 2016 (de eerste maand waarvan het resultaat toe te schrijven was
aan de nieuwe directeur), dat de personele kosten enorm waren gestegen en de
inkomsten aan het dalen waren. Oorzaak was een slechte personele planning en
afwijzen van nieuwe zorgaanvragen. In december 2016 heeft de directeur haar ontslag
ingediend en is per 31 januari 2017 uit dienst getreden. De voormalige directeur
bedrijfsvoering heeft in samenwerking met de office manager en de teamleider de zaken
weer opgepakt. Dit resulteerde in een afname van de personele kosten en een toename
van de inkomsten, echter dit resultaat kon niet vast worden gehouden door wijziging in
het personeel en te hoge personeelskosten. Vervolgens is gezocht naar een oplossing
in de vorm van een overname, dit heeft om tegenvallende resultaten geen doorgang
gevonden en toen is besloten om het faillissement aan te vragen.
De curator onderzoek één en ander nog nader.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
19

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
19

2.3

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag aangezegd op 15
september 2017.
Pagina 3 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
2.4

1

Datum:

20-10-2017

Werkzaamheden
De curator heeft de personeelsleden geïnformeerd, overleg gevoerd met het UWV en het
ontslag aangezegd.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap heeft vier Citroëns C1 in eigendom, daarnaast een beperkte
kantoorinventaris.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De auto's zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 6.500,- exclusief BTW, de
kantoorinventaris voor € 500,- ex BTW.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Het betreft vrij actief zodat er geen sprake is van een boedelbijdrage.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Van de fiscus werd nog geen opgave ontvangen.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft opkopers benaderd voor de auto's en de kantoorinventaris.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Van voorraad en onderhanden werk is geen sprake. De vennootschap heeft kort voor
faillissement haar werkzaamheden al beëindigd en overgedragen aan de Coöperatie
Dichtbij.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De vennootschap heeft op datum faillissement een debiteurenbestand ter waarde van €
73.924,94. Het zou daarbij met name gaan om onbetaalde facturen voor uitgevoerde
zorgwerkzaamheden. De debiteurenvorderingen zijn onbezwaard en de curator zal voor
zover nodig de verdere incasso ter hand nemen.

4.2

Opbrengst
Nog niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Het betreft vrij actief, zodat van een boedelbijdrage geen sprake is.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. In dit verband is gesproken
met de bestuurder, die heeft aangegeven zich ook te blijven inzetten voor het innen van
de debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Van bancaire financiering was geen sprake. De vennootschap maakte ten behoeve van
haar reguliere betalingsverkeer gebruik van een rekening-courant faciliteit bij de ING
Bank, welke ten tijde van het faillissement een debet-stand vertoonde van € 1.207,98.
Pagina 5 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5.2

1

Datum:

20-10-2017

Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting van de onderneming is geen sprake. De directie heeft kort (ca. twee
weken) voor het faillissement de werkzaamheden van de onderneming gestaakt, door
de ten behoeve van de cliënten verrichte zorg "terug te geven" aan de overkoepelende
Coöperatie Dichtbij.
Teneinde (hernieuwde) onrust bij cliënten en andere betrokkenen te voorkomen, heeft
de curator voor de nog resterende duur (opzegtermijn) van de arbeidsovereenkomst
van het ingezette personeel met de Coöperatie Dichtbij afgesproken dat deze de kosten
van het ingezette personeel (inclusief gebruik auto's), vermeerderd met een
boedelbijdrage, aan de boedel vergoedt. Feitelijk is aldus sprake van een "afbouw" voor
de inzet van personeel van de gefailleerde vennootschap bij werkzaamheden in het
kader van zorg die inmiddels was overgenomen c.q. werd gecoördineerd door
Coöperatie Dichtbij.
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Voortzetten: Financiële verslaglegging
Zal bij een volgend verslag worden ingediend.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator heeft overleg gehad met Coöperatie Dichtbij en het personeel.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Gebleken is dat de administratie ten tijde van het faillissement niet geheel was
bijgewerkt. De curator doet nader onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2015 is tijdig
gedeponeerd. Voor de jaarrekening 2016 is de termijn van deponering nog niet
verstreken.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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Onbehoorlijk bestuur
De curator doet hiernaar nog (nader) onderzoek. De staat van de administratie moet nog
nader worden geïnventariseerd. De te late deponeringen van de jaarrekeningen (zie 7.2)
brengt met mee dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, dat vermoed wordt een
belangrijke oorzaak voor het faillissement te zijn. De curator wil de directie hierover nog
nader horen, alsook over het gevoerde beleid in bredere zin.

7.6

Paulianeus handelen
Hiervan is tot dusverre niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris
en de
verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het
faillissement.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV zal naar verwachting binnenkort een vordering indienen.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er zijn op dit moment geen andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
10

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.925,19

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

Pagina 8 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
8.8

1

Datum:

20-10-2017

Werkzaamheden
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en de ingekomen vordering
beoordeeld en verwerkt in de crediteurenlijst.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
De boedel is niet betrokken bij procedures.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

10.2

Plan van aanpak
De komende periode zal de curator zich o.a. focussen op:
- de nadere inventarisatie van de boedel
- het afwikkelen van de relatie met Cooperatie Dichtbij
- het innen van debiteuren
- onderzoek administratie
- onderzoek onbehoorlijk bestuur

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal op 19 januari 2018 worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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