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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3

Datum: 4 december 2015

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. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
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Rechter-commissaris

:
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Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich volgens opgave in het Handelsregister - bezig houdt met
het verlenen van diensten op het gebied van marketing,
bedrijfsadvisering en informatie-technologie.
2013: € 574.657,-2012: € 280.552,-Bron: jaarrekening
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 6.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is opgericht in 2010 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 7 april 2010. De
aandelen van de vennootschap worden gehouden door Vignet’D B.V. Het bestuur van de
vennootschap wordt gevormd door de heer Johannes Wilhelmus Maria Veldhuis.
De structuur van de vennootschap laat zich als volgt weergeven:
VeldhuisWolterb
eek Beheer B.V.
25%

Kerver Beheer
B.V. 20%

BB Invest B.V.
25%

Frero Capital B.V.
30%

Instore Digital
Printing

Vignet’D 100%

Crossclicks 100%

1.2
verslag 1

Balanstotaal

Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Winst en verlies

2013: € 647.954,-2012: € 76.590,-Bron: jaarrekening.
1.4.

verslag 1

M. van den Berg
bestuurder

2013: € 118.821,-2012: - € 17.426,-Bron: jaarrekening.
1.3

verslag 1

J.W.M. Veldhuis
bestuurder

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de navolgende
verzekeringen gesloten:
aansprakelijkheidsverzekering;
Amersfoortse Personeels Plan;
ziekteverzuim;
collectief WAO-gat.
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Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve indien en
voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand dient te
blijven. De curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de
verzekeringen.
1.6
verslag 1

Crossclicks gebruikte een ruimte aan het kantooradres van Instore Digital Printing B.V. Er is naar de
mening van de curator geen sprake van een huurovereenkomst. Voor zover vereist is deze
huurovereenkomst (zekerheidshalve) beëindigd.
1.7

verslag 1

Huur

Oorzaak faillissement

Volgens de curator zijn de volgende redenen aan te geven voor dit faillissement.
De vennootschap Crossclicks voerde feitelijk uit de marketingwerkzaamheden in opdracht van
Vignet’D. Bij grote concerns werd op conceptbasis het door Vignet’D gehouden octrooi van een
onzichtbare barcode (zie verslag Vignet’D) uitgerold over de opdrachtgevers. Via Vignet’D zijn de
werknemers betaald en alle lopende kosten gedekt. Aan de andere kant zijn de ontstane debiteuren
grotendeels gevallen in Crossclicks en zijn de daarvoor gemaakte kosten ten behoeve van debiteuren
in rekening-courant doorgeboekt aan Vignet’D. In die zin is er uiteindelijk een rekening-courantverhouding ontstaan van € 157.360,50. Dit betreft dus een vordering van Crossclicks of Vignet’D
terzake uitgevoerde werkzaamheden waar tegenover een (gering) aantal debiteuren staan. Naar de
mening van de curator waren er feitelijk te weinig financiële middelen om een dergelijk (wereld)octrooi
te kunnen uitrollen. De curator verwijst nogmaals naar het verslag inzake Vignet’D.

verslag 1

2.

Personeel

2.1
0

Aantal ten tijde van faillissement

Vlak voor faillissement is het hele personeelsbestand overgegaan naar de firma Polymath B.V. Dit
personeelsbestand betrof zes personeelsleden. In het volgend verslag zal de curator hier nader op
ingaan.
verslag 2

Bij vonnis d.d. 26 mei 2015 is Polymath Lab B.V. in staat van faillissement verklaard. Mr. A.A.M. Spliet
is aangesteld tot curator, mr. J.M. Marsman is benoemd tot rechter-commissaris. In het kader van de
loongarantieregeling zijn de genoemde personeelsleden doorverwezen naar de curator van Polymath
Lab B.V.
2.2.

verslag 1

6
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing. Het personeel heeft op 14 december 2014 ontslag genomen zonder
gebruikmaking van de opzegtermijn en is overgegaan naar Polymath B.V. Er is sprake van overgang
van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW.
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Werkzaamheden
verslag 1

Overleg met het UWV, bijeenkomst en onderzoek.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

N.v.t.
3.2

verslag 1

Hoogte hypotheek

N.v.t.
3.4

verslag 1

Verkoopopbrengst

N.v.t.
3.3

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

N.v.t.
Werkzaamheden

verslag 1

N.v.t.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

verslag 1

Op de balans staat een kleine post terzake inventaris opgenomen. De curator heeft dit in onderzoek.

verslag 2

De inventaris opgenomen op de balans betreft een post ad € 5.985,--. De curator heeft dit punt nog in
onderzoek.
3.6

verslag 1

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.7

verslag 1

Boedelbijdrage

N.v.t.
3.8

verslag 1

Verkoopopbrengst

Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden.
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Werkzaamheden
verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

N.v.t.
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

N.v.t.
3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

N.v.t.
Werkzaamheden

verslag 1

N.v.t.
Andere activa
3.12

verslag 1

N.v.t.
3.13

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

N.v.t.
Werkzaamheden

verslag 1

N.v.t.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

verslag 1

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen volgens opgave van de failliet € 188.673,18 bedraagt. Hierin zit opgenomen
een post ad € 157.360,50 betreffende debiteur Vignet’D B.V. welke vennootschap op 16 december
2014 in staat van faillissement is verklaard. Daarnaast heeft een debiteur de openstaande vordering
ad € 9.317,-- betaald voor datum faillissement. Een groot deel van deze betaling was nog aanwezig
op de bankrekening van failliet. De bank is verzocht dit over te maken naar de boedelrekening.
Derhalve resteert een debiteurenpost ad € 21.995,68.

verslag 2

Een debiteur (€ 180,50) heeft een terecht beroep gedaan op verrekening. De nog resterende
debiteurenpost ad € 21.815,18 betreft twee debiteuren die de openstaande vorderingen inhoudelijk
betwisten.
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4.2
verslag 1

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso voor de boedel bedraagt € 0,--.
4.3

verslag 1

Opbrengst

Boedelbijdrage

N.v.t.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 3,4 uur.
4.3.2.

Opbrengst boedel/pandhouder:

N.v.t.
Werkzaamheden
verslag 1

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De bank heeft (nog) geen vordering ingediend. Crossclicks is geheel gefinancierd vanuit de moeder
Vignet’D B.V. Derhalve is er geen bankpositie. Ook zijn er zijdens Crossclicks, dan wel derden die
geld hebben ingebracht geen zekerheden bedongen.
5.2

verslag 1

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van leaseovereenkomsten.
5.3

verslag 1

Boedelbijdragen

N.v.t.
5.6

verslag 1

Separatistenpositie

N.v.t.
5.5

verslag 1

Beschrijving zekerheden

N.v.t.
5.4

verslag 1

Leasecontracten

Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.7
verslag 1

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Reclamerechten

Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden

verslag 1

De curator is nog in overleg met gegadigden omtrent de verkoop van de octrooien en verkoop van
debiteuren. Voor het overige heeft de curator geen toestemming gegeven om activiteiten te
ondernemen binnen de onderneming.

verslag 2

Genoemde octrooien stonden op naam van Vignet’D B.V. en behoren derhalve niet tot de activa van
gefailleerde.
6.2

verslag 1

Financiële verslaglegging

Zie 6.1.
Werkzaamheden

verslag 1

In de afgelopen periode heeft de curator intensief overleg gevoerd met gegadigden om te kijken naar
een mogelijkheid om de activa in dit faillissement te verkopen en over te dragen.
Doorstart
6.3

verslag 1

Direct na aanvang van faillissement heeft de curator onderzoek gedaan of er voldoende belangstelling
bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming. De curator inventariseert de verschillende
mogelijkheden, in het bijzonder hoe concreet en hoe omvangrijk de belangstelling is.
6.4

verslag 1

Verantwoording

N.v.t.
6.5

verslag 1

Beschrijving

Opbrengst

Tot op heden werd er geen opbrengst gerealiseerd.

Crossclicks - verslag 3

Pagina 7 van 10

Crossclicks
C/08/15/125F

6.6
verslag 1

Boedelbijdrage

N.v.t.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

In de afgelopen periode heeft de curator intensief overleg gevoerd met gegadigden om te kijken naar
een mogelijkheid om de activa in dit faillissement te verkopen en over te dragen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Rollecate 49b te Nieuwleusen. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt
van een systeem via Instore Digital Printing B.V.
7.2

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen over het jaar 2011 en 2012 tijdig gedeponeerd.
7.3

Controleverklaring accountant

verslag 1

Informatie hierover volgt in een volgend verslag.

verslag 2

De curator heeft dit in onderzoek.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

verslag 2

De curator heeft dit in onderzoek.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2

De curator heeft dit in onderzoek.
7.6

Paulianeus handelen

verslag 1

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

verslag 2

De curator heeft dit in onderzoek.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 6.287,--, ter zake
loonheffingen en omzetbelasting.

verslag 2

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 6.702,--, ter zake
loonheffingen en omzetbelasting.
8.3

Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre geen vordering ingediend.

verslag 2

Het UWV heeft tot dusverre een vordering ingediend tot een bedrag ad € 17.864,76. Deze vordering is
nog in onderzoek.
8.4

verslag 1

Andere preferente crediteuren

1
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot op heden zijn er 8 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 2

Tot op heden zijn er 10 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

€ 25.398,68.

verslag 2

€ 25.869,01.
8.7

verslag 1

Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraken doen.
Werkzaamheden

verslag 1

Inventariserende werkzaamheden zijn verricht.

9.
verslag 1

Procedures

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).
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9.1
verslag 1

N.v.t.
9.2

verslag 1

Aard procedure

N.v.t.
9.3

verslag 1

Naam wederpartij(en)

Stand procedure

N.v.t.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

N.v.t.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

Plan van aanpak

verslag 1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- verkoop octrooien;
- verkoop c.q. incasso debiteuren.

verslag 2

De curator is voornemens in onderhavig faillissement een accountantscontrole uit te laten voeren.
Voor het overige houdt de curator zich bezig met wat zich maar aandient in het faillissement.

verslag 3

Er is een accountant ingeschakeld voor controle van de administratie in het faillissement van Vignet’D
B.V., Crossclicks B.V. en Instore Digital Printing B.V.
10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 4 maart 2016.
Zwolle, 4 december 2015,

L.J.A. de Vries,
curator
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