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

5

Datum:

24-05-2017

Insolventienummer:

F.17/16/73

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011195:F003

Datum uitspraak:

26-04-2016

Curator:

Mr. W.M. Sturms

R-C:

mr. H.H. Kielman

Algemeen
Gegevens onderneming
de stichting Stichting Sisa (inschrijfnummer KvK 41004135)
de stichting Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland (inschrijfnummer KvK 41003831)
de besloten vennootschap Sisa Kinderopvang BV, tevens handelend onder de naam Sisa
Kinderopvang Gastouderbureau (inschrijfnummer KvK 52869091)
de stichting Stichting Sisa Tussenschoolse Opvang (inschrijfnummer KvK 01124141)
de stichting Stichting Sisa Peuterspeelzalen Dantumadeel (jnschrijfnummer KvK 61976067)
de stichting Stichting Sisa Peuterspeelzalen (inschrijfnummer KvK 01124654)
Alle gevestigd aan de Oedsmawei 24d te 9001 ZJ Grou, met meerdere nevenvestigingen en
handelsnamen.
Hierna ook gezamenlijk aangeduid als ³Sisa´

Activiteiten onderneming
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse en tussenschoolse opvang alsmede
gastouderbureau
Omzetgegevens
€ 6.885.797 (geconsolideerde jaaromzet 2015 volgens concept jaarrekening 2015)
Personeel gemiddeld aantal
250

Saldo einde verslagperiode
€ 285.639,68
€ 292.726,31
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€ 474.878,05
€ 479.537,70
€ 483.810,04
Verslagperiode
26 april 2016 t/m 24 mei 2016
25 mei 2016 t/m 22 augustus 2016
23 augustus t/m 22 november 2016
23 november t/m 22 februari 2017
23 februari t/m 23 mei 2017
Bestede uren in verslagperiode
van 4-4-2016 tot 26-4-2016: 142,68 uur
van 26-4-2016 tot 24-5-2016: 149,54 uur

119,42
75,54
35,42
35,24

Bestede uren totaal
149,54 (vanaf datum faillissement)
276,06 (vanaf datum faillissement)
352,06 (vanaf datum faillissement)
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394,06 (vanaf datum faillissement)
429,30
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. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Aangezien de afwikkeling van de 6 faillissementen geconsolideerd plaatsvindt vanwege de
onderlinge verwevenheid wordt in dit verslag geconsolideerd verslag gedaan van de
faillissementen van de 6 rechtspersonen, die samen Sisa Kinderopvang vormden.
Inleiding
Prepack
Op vrijdag 1 april 2016 heeft Sisa via haar advocaat het eigen faillissement aangevraagd bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, met het verzoek om dit op 26 april 2016 te
behandelen en daaraan voorafgaand een stille bewindvoerder (beoogd curator) aan te stellen.
Op maandag 4 april 2016 heeft de rechtbank aan het verzoek gevolg gegeven door aan Sisa
mee te delen dat zij de faillissementsaanvragen op 26 april 2016 zou behandelen en
voornemens was mr. W.M. Sturms tot curator aan te stellen en mr. H.H. Kielman tot rechtercommissaris te benoemen.
Daarmee nam een zogeheten pre-pack een aanvang met de curator als stille bewindvoerder.
In de eerste week hebben taxaties plaatsgehad van de roerende en onroerende eigendommen
van Sisa, is verkoopdocumentatie klaargemaakt en zijn vertrouwelijk kandidaten gezocht voor
een overname. Sisa zelf was geen kandidaat voor een doorstart. Naast drie door Sisa
genoemde kandidaten zijn nog de nodige kandidaten benaderd, opdat zowel plaatselijke als
ODQGHOLMNHHQFRPPHUFLsOHDDQELHGHUVYDQNLQGHURSYDQJEHQDGHUG]RXGHQZRUGHQHQHHQ]R
goed mogelijke afspiegeling van de markt aanwezig zou zijn. Van de benaderde partijen
hebben zes partijen aangegeven interesse te hebben om de casus te bekijken voor een
overname.
Op 8 respectievelijk 11 april 2016 hebben deze zes kandidaten een
geheimhoudingsovereenkomst getekend. Zij hebben alle zes vervolgens op 11 april 2016 een
verkoopmemorandum ontvangen met het verzoek om op uiterlijk 18 april schriftelijk een
indicatieve bieding uit te brengen.
In de periode 11 tot 18 april waren kandidaten in de gelegenheid nadere informatie op te
vragen en gesprekken te voeren met de directie en stille bewindvoerder, van welke beide
gelegenheden gebruik is gemaakt. Nadere informatie is daarbij aan alle partijen verstrekt,
zodat alle kandidaten over dezelfde informatie beschikten.
Uiteindelijk hebben drie kandidaten afgezien van een bieding en drie kandidaten hebben op 18
april 2016HHQYRRUVWHOQHHUJHOHJGELMGHEHRRJGFXUDWRU9DQGH]HGULH]DJppQYRRUVWHORS
overname van een slechts enkele vestigingen en de twee waren een propositie voor het
geheel.
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Met laatstgenoemde twee kandidaten is verder gesproken en uiteindelijk heeft dat geleid tot
een definitieve bieding van Kids First COP groep met een looptijd tot 28 april 2016 en het
staken van de gesprekken met de andere kandidaat op maandag 25 april 2016.
Met Kids First COP groep en de bank heeft de curator tot en met woensdag 27 april 2016
(Koningsdag) door onderhandeld op een aantal onderdelen. Ondertussen is op dinsdag 26
april 2016 het faillissement uitgesproken.
Op donderdag 28 april 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend tot het
aangaan van de doorstartovereenkomst met Kids First COP groep en diezelfde dag hebben
curator en Kids First COP groep de doorstartovereenkomst getekend. Dezelfde dag is de
koopsom ontvangen, die de curator ook direct nodig had om een aantal noodverbanden te
kunnen leggen, zonder welke de onderneming direct tot stilstand was gekomen.
De essentialia van de doorstartovereenkomst behelzen:
(a) Kids First neemt per 1 juni 2016 de onderneming van Sisa over met de intentie om zoveel
mogelijk vestigingen door te starten;
(b) Hierbij zal aan 72-92% van de werknemers van Sisa een nieuwe arbeidsovereenkomst
worden aangeboden alsook zullen minimaal 90% van de vrijwilligers en de stagiaires door
kunnen gaan;
(c) Kids First neemt de inventaris, voorraden en vervoermiddelen over en betaalt hiervoor
alsmede voor goodwill een bedrag van € 300.000,--.
(d) debiteuren worden niet overgenomen en verblijven aan Sisa;
(e) de opbrengsten van de onderneming tot 1 juni 2016 komen toe aan Sisa.
(f) Kids First gaat 7 van de eigendomspanden huren van de curator voor een periode van 3
jaar met een optie op nog 3 jaar.
Doordat in de periode voor faillissement heel veel werk gedaan kon worden wat anders op een
ongecontroleerde wijze na faillissementsdatum gedaan had moeten worden heeft de stille
bewindvoering grote voordelen gehad. Er is een aanvaardbare opbrengst gerealiseerd alsook
een huurder voor de panden, wat naar verwachting van curator en bank op grond van de aan
hen uitgebrachte adviezen de verkoopmogelijkheden bevordert. Daarenboven kunnen de
meeste locaties open blijven, waarmee de voorzieningen in stand blijven en is het grootste
deel van de werkgelegenheid behouden. Naar verwachting van de curator was het resultaat
zonder stille bewindvoering slechter geweest. De onrust was dan ook veel groter geweest dan
thans het geval was.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

24-05-2017

De zes genoemde rechtspersonen presenteren zich gezamenlijk als ³Sisa Kinderopvang´en
nauw met elkaar verweven. De organisatie wordt vanuit een centraal bureau te Grou
DDQJHVWXXUG$OGDDU]LMQGLUHFWLHSHUVRQHHOV]DNHQILQDQFLsQUHODWLHEHKHHUHQGH
medewerkers van het gastouderbureau werkzaam.
Stichting Sisa en Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland zijn beide 50% aandeelhouder
van de besloten vennootschap Sisa Kinderopvang BV. Sisa Kinderopvang BV voert op haar
beurt het bestuur over Stichting Sisa Peuterspeelzalen, Stichting Sisa Tussenschoolse opvang
en Stichting Sisa Peuterspeelzalen Dantumadeel.
In Sisa Kinderopvang werd dagopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang
aangeboden op in totaal 26 locaties.
In Sisa Peuterspeelzalen werd peuteropvang aangeboden op in totaal 55 locaties, veelal in
kleine dorpen in Friesland.
In Sisa Tussenschoolse opvang werd tussenschoolse opvang aangeboden welke
bedrijfsactiviteiten sedert medio 2013 in Sisa Kinderopvang zijn ondergebracht, zodat in deze
stichting geen activiteiten meer plaatsvonden per datum faillissement.

1.2

Winst en verlies
In 2015 heeft Sisa geconsolideerd een verlies na belastingen gelden van € 402.952,-- en in
2014 van € 405.274,--. Ook over 2013 en 2012 zijn soortgelijke verliezen geleden.

1.3

Balanstotaal
Het balanstotaal per ultimo 2015 bedroeg € 3.497.920,-- (bron: concept geconsolideerde
jaarrekening 2015).

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend waren er per datum faillissement geen lopende gerechtelijke
procedures.
Er bleek een bezwaarprocedure te lopen tegen een door Gemeente Fryske Marren opgelegde
boete. Met instemming van de rechter-commissaris is het bezwaar doorgezet. Het bezwaar is
afgewezen. De curator heeft besloten geen beroep in te stellen.

1.5

Verzekeringen
Sisa had haar eigendommen verzekerd bij Interpolis alwaar ook een collectieve ongevallen
verzekering liep voor het personeel. De curator heeft de verzekeringen voortgezet tot 1 juni en
zet de verzekering voor de onroerende zaken vanaf 1 juni 2016 voort in verband met de
verhuur daarvan.
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Huur
Er zijn diverse huurovereenkomsten. Ten eerste huurde Sisa het overgrote deel van haar
locaties. De huren daarvan zijn opgezegd. Ten tweede huurde Sisa printers e.d. De
huurovereenkomst daarvan moet nog afgewikkeld worden. Over voortzetting hiervan vindt
overleg plaats tussen doorstarter en de verhuurder. Tenslotte is er sprake van
huurovereenkomsten, waarbij Sisa optreedt als verhuurder.
De huurovereenkomst ten aanzien van de printapparatuur c.a. is afgewikkeld.

1.7

Oorzaak faillissement
De curator heeft van de huidige interim bestuurster het volgende begrepen. Sisa heeft in de
jaren 2012 tot en met 2014 magere jaren gehad als gevolg van uitval van de vraag naar
kinderopvang door recessie, werkloosheid onder ouders en concurrentie van particuliere
initiatieven. De verliezen in die jaren (in totaal ruim € 1.500.000,--) zijn opgevangen door
intering op reserves en aanvullende financiering bij ING bank.
Hoewel in 2013 reeds enkele niet rendabele vestigingen zijn gesloten en een in 2014 ingezette
reorganisatie heeft geleid tot een daling van overheadkosten is het tij niet gekeerd. In 2015 is
andermaal een verlies geleden van thans ca € 225.000,--.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Per datum faillissement waren er 253 werknemers in dienst. Hiernaast waren er vele
vrijwilligers en stagiaires actief bij Sisa per datum faillissement.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voor faillissement waren er een soortgelijk aantal werknemers in dienst.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft op 26 april 2016 mondeling en schriftelijk ontslag aangezegd. Hieraan
voorafgaand heeft hij de vakbonden op 25 april 2016LQIRUPHHOJHwQIRUPHHUGHQRS26 april
2016 formeel een melding aanzegging collectief ontslag gedaan. De vakbonden (FNV, CNV en
De Unie) waren eveneens aanwezig op de ontslagbijeenkomst van 26 april 2016 evenals
UWV.
Voor de werknemers die op 26 april 2016 niet aanwezig konden zijn is een tweede
bijeenkomst gehouden door UWV in mei 2016.

2.4

Werkzaamheden
De werkzaamheden hebben bestaan uit contact met de vakbonden in verband met de wet
melding collectie ontslag, toestemming vragen voor ontslag en schriftelijke en mondelinge
ontslagaanzegging met het regelen van intake door het UWV.
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Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

24-05-2017

Sisa is eigenaar van de navolgende tien onroerende zaken:
Dr Schoustrastritte 2a te Grou;
It Pypke 23 te Hallum
Nijewei 20a te Damwoude
Bonifatiuspolder 1 te Dokkum
Bonningaleane 5 te Sneek
Ath Brigade Irenelan 2 te Bolsward
Burg. Praamsmalaan 31 te Bolsward
Schoolstraat 25 te Workum
Spinnekop 4-8 te Witmarsum
Hopmanshof 5 te Akkrum

Rectificatie: In bovengenoemd overzicht van onroerende zaken staat abusievelijk nog vermeld
het pand aan de Schoolstraat 25 te Workum, dat echter al ruim voor faillissement was verkocht
en geleverd.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Het (te slopen) object aan de Dr. Schoustrastrjitte te Grou is verkocht aan de Gemeente. De
verkoopopbrengst is naar de bank, als hypotheekhouder, gevloeid.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
De bank kan haar volledige vordering onder het recht van hypotheek verhalen.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Nog niet bekend. De curator gaat ervan uit dat de panden met overwaarde verkocht kunnen
worden. Voor de panden is vanuit diverse hoek belangstelling getoond. In overleg met de bank
is een makelaar benaderd om de verkoop te gaan begeleiden.
Voor de verkoop van het object te Grou is € 1.000,- tekengeld aan de curator betaald.
Voor de verkoop van de resterende onroerende zaken zijn Hoekstra Bedrijfsmakelaars en
Schoonhoven Bedrijfsmakelaardij te Leeuwarden ingeschakeld. Zij hebben een
verkoopopdracht in collegiaal verband gekregen.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
Er heeft overleg plaatsgehad met koper en bank als hypotheekhouder in verband met de
verhuur van de panden en de verkoop ervan.
Er heeft contact en overleg plaatsgehad met de verkopend makelaars.
Met de verkopend makelaars en hypotheekhoudende bank zijn contacten en overleg geweest
en verkoopacties uitgezet.
verslag 5
In de verslagperiode heeft een bespreking plaats gehad met de verkoopmakelaars over
de stand van zaken in het verkoopproces. De stand van zaken is gedeeld met de bank
als hypotheekhouder.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van Sisa bestonden uit inventaris en vervoermiddelen. Wat betreft de
inventaris gaat het om kantoorinventaris van het Centrale Bureau te Grou en inrichting van de
diverse locaties. Wat betreft de vervoermiddelen gaat het om busjes en zogeheten stents om
kinderen te vervoeren. Voorts is er een zogeheten µklusbus¶die per datum faillissement bij
een huurder in gebruik was.
De bedrijfsmiddelen zijn uitgewonnen en deze paragraaf is afgewikkeld. Verwezen wordt naar
verslagen 1 en 2.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de inventaris en vervoermiddelen is begrepen in de totale koopsom
en zijn hierin meegerekend voor de getaxeerde marktwaarde.
Naast de aan de doorstarter verkochte vervoersmiddelen was er nog een bus, die onderhands
is verkocht voor € 7.500,--.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Aangezien de bedrijfsmiddelen behoudens het rollend materieel kwalificeren als bodemzaken
en de opbrengst hiervan in de faillissementsboedel vloeit is er geen boedelbijdrage voor
afgesproken.
Voor de separaat verkochte bus ontving de boedel een boedelvergoeding van 10%.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van bodemvoorrecht van de fiscus. De vordering van de fiscus is nog niet bekend
maar zal in ieder geval bestaan uit de loonbelasting over de tijdvakken maart en april 2016.
Daarmee is een bedrag van afgerond € 200.000 gemoeid.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De activa zijn getaxeerd en te koop aangeboden vervolgens heeft er overleg plaatsgehad met
koper en bank.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De vestigingen van Sisa bestelden zelfstandig en wekelijks werd dat door de leverancier
afgerekend. De voorraden waren derhalve per datum faillissement niet materieel.
Wat betreft het onderhanden werk gaat het om de afronding van werkzaamheden die per
datum faillissement waren gefactureerd, te weten de opvang in mei en de afrekening van
gemeentelijke subsidies.
Noch voorraden noch onderhanden werk zijn verkocht. De boedel zet de bedrijfsactiviteiten
voort tot 1 juni 2016.

Het onderhanden werk is afgerond en uitgefactureerd. Daarmee is deze paragraaf afgerond en
wordt deze afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Er zijn geen specifieke werkzaamheden verricht, anders dan inventarisatie en afronding van
het onderhanden werk.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er was per datum faillissement een bescheiden kaspositie. Die is tijdens faillissement
aangevuld in het kader van de voortzetting. Bij het eerstvolgend verslag zal dit verantwoord
worden.
Verder was er sprake van handelsnamen en domeinnamen, die met de onderneming zijn
verkocht.

Er was een bescheiden kaspositie per datum faillissement, welke na datum faillissement is
aangevuld met € 4.000,--. Omdat medewerkers veel kleine uitgaven uit eigen zak hebben
voorgeschoten waar normaliter kasgeld gebruikt werd in de eerste dagen na faillissement, is er
minder kasgeld dan voorzien verbruikt. Uiteindelijk is € 3.620,85 teruggestort op de
faillissementsrekening.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is geen afzonderlijke opbrengst gerealiseerd voor dit onderdeel.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Inventariserende werkzaamheden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De uitstaande debiteurenpost per faillissementsdatum bedraagt € 235.887,16.

4.2

Opbrengst
Er is € 44.233,-- aan opbrengst tot peildatum 19 mei 2015.
(ULV¼DDQSUpIDLOOLVVHPHQWVGHELWHXUHQJHwQFDVVHHUGWRWSHLOGDWXPMXOL
Incasso loopt via de bestaande rekeningen van Sisa bij ING Bank.
In het vorige verslag zijn in deze paragraaf enkel de ontvangsten op de aan de bank verpande
debiteuren vermeld. Wat eveneens onder het pandrecht van de bank viel, was het
onderhanden werk c.q. nog niet gefactureerde maar reeds verrichte prestaties. Dit is
uitgefactureerd. Inclusief dit uitgefactureerde onderhanden werk is er aan verpande debiteuren
JHwQG¼ SHLOGDWXP ,QQLQJKHHIWSODDWVJHKDGYLDGHUHNHQLQJHQYDQ
failliet bij de bank. De opbrengst van de onverpande boedeldebiteuren is verwerkt onder
paragraaf 6.2 van dit verslag.
verslag 5
Per peildatum 31 maart 2017 is na incasso-acties van de deurwaarder op de eind 2016
DDQKHPXLWKDQGHQJHJHYHQSRVWHQQRJJHwQFDVVHHUGHHQWRWDDOEHGUDJYDQ¼
49.560,44. Met de deurwaarder is de afspraak gemaakt dat hij als vergoeding voor de
werkzaamheden krijgt 10% van de opbrengst vermeerderd met de buitengerechtelijke
kosten. Per saldo bedragen de buitengerechtelijke kosten afgerond 8% van de
hoofdsom. Dit betekent uitgaande van 18%RSKHWJHwQGHEHGUDJHHQYHUJRHGLQJYRRU
de deurwaarder van € 8.920,80 ex btw ofwel € 10.794,17 inclusief btw. Per saldo komt
van de netto-opbrengst aan de bank toe 80% (€ 30.617,02) en aan de boedel 20% (€
7.654,25). Dit is als gezegd per peildatum 31 maart 2017. De deurwaarder heeft de
werkzaamheden nog niet definitief afgerond en de opbrengst zal nog wijzigen.
Verder is er via de procedure als genoemd onder paragraaf 9 nog een bedrag van € 3.
271,55JHwQG+LHUYDQNZDPGHEDQNWRH¼2.944,40. Abusievelijk heeft de curator in
plaats van dit bedrag € 3.349,40 overgemaakt aan de bank. Het teveel overgemaakte
bedrag van € 405 zal verrekend worden bij de eindafrekening van de debiteuren, zo is
afgesproken.
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Boedelbijdrage
Door de bank als pandhouder en de curator worden nog afspraken gemaakt voor de posten,
die onder het pandrecht van de bank vallen en waarop actieve incasso noodzakelijk is.
Uren besteed aan debiteurenincasso: 2,24
Opbrengst boedel/pandhouder?
De verdeling van de tot nu toe ontvangen debiteurenposten is € 29.579,-- voor de bank als
pandhouder en € 14.654,-- voor de boedel.

Uren besteed aan debiteurenincasso: 25,12
2PZLOOHYDQGHGXLGHOLMNKHLGZRUGWWKDQVYROVWDDQPHWYHUPHOGLQJYDQGHJHwQGHSUp
IDLOOLVVHPHQWVGHELWHXUHQ'H]HRSEUHQJVWNRPWWRHDDQGHEDQNDOVSDQGKRXGHU'HJHwQGH
boedeldebiteuren zijn verwerkt in het exploitatie-overzicht onder paragraaf 6.2 van dit verslag.
Uren besteed aan debiteurenincasso: 33,18
verslag 5
Uren besteed aan debiteurenincasso: 7,54
4.4

Werkzaamheden
Overleg met pandhouder, administratie en deurwaarderskantoor alsmede facturatie en inning.
Overleg met pandhouder, administratie en deurwaarderskantoor alsmede facturatie en inning.

Alle werkzaamheden zijn uitgefactureerd. De debiteuren zijn allemaal in tranches de afgelopen
maand aangemaand via zogeheten WIK-brieven. Dit heeft tot veel telefonische en schriftelijke
reacties geleid.
In overleg met de bank zijn de resterende debiteurenposten uit handen gegeven aan GDW+
deurwaarders. GDW+ verrichtte reeds voor faillissement werkzaamheden voor failliet.
De deurwaarder is doende met de uitwinning van de debiteurenportefeuille en rapporteert
hierover naar de curator. Er heeft nog geen (tussentijdse) afdracht plaatsgehad van het
JHwQGH
verslag 5
Overleg met deurwaarder en bank als pandhouder.
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

24-05-2017

Sisa bankierde bij ING Bank. Per datum faillissement had ING Bank een vordering van
€ 1.407.904,95.
Daarnaast beschikt Sisa over rekeningen bij Rabobank Heerenveen. Hierop staat een saldo
van € 20.237 dat verpand is aan Rabobank Heerenveen in verband met twee uitstaande
EDQNJDUDQWLHVDDQYHUKXXUGHUV(pQYDQGHWZHHJDUDQWLHVLVNRPHQWHYHUYDOOHQHQGHDQGHU
zal worden getrokken. Aan de hand hiervan zal het definitieve bedrag dat vrijkomt worden
bepaald.

De positie bij Rabobank Heerenveen is afgewikkeld. De bankgarantie die uitstond is getrokken
en het restantsaldo ad € 10.103,15 is overgeboekt naar de faillissementsrekening.
De vordering van de ING Bank is teruggelopen tot ca. 1.1 mio Euro als gevolg van de
gezamenlijke uitwinning van debiteuren en overige activa.
5.2

Leasecontracten
Er is voor zover de curator bekend geen sprake van leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft zekerheden in de vorm van verpanding van voorraden, inventaris,
bedrijfsmiddelen en debiteuren. Voorts heeft zij het recht van eerste hypotheek op de
onroerende zaken.
Aan de fiscus was een recht van tweede hypotheek verstrekt op de onroerende zaken. Dit was
als zekerheid voor posten die per datum faillissement waren voldaan. De curator heeft hierover
overleg gehad met de Ontvanger en de Ontvanger heeft een royementsvolmacht verstrekt ter
doorhaling van deze tweede hypotheek in verband met de voldoening van de posten waarvoor
deze hypotheek was verstrekt.

5.4

Separatistenpositie
ING Bank is separatist. De afwikkeling vindt in goed overleg tussen ING Bank en curator
plaats. ING Bank heeft ingestemd met de onderhandse verkoop van de aan haar verpande
voorraden, inventaris en bedrijfsmiddelen aan Kids First waarbij een bedrag van € 30.000,-als opbrengst van niet-bodemzaken aan haar wordt doorbetaald. Debiteurenincasso vindt in
overleg plaats en partijen zijn voorts in overleg over onderhandse verkoop van de onroerende
zaken.
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Boedelbijdragen
Er zijn een paar boedelbijdragen afgesproken, die in een volgend verslag worden benoemd.
Naar het zich laat aanzien zal de bank volledig kunnen worden voldaan uit de opbrengst van
haar zekerheden en resteert er daarna opbrengst voor de boedel.

De boedelbijdragen die met de bank waren afgesproken voor debiteurenadministratie en
inning, alsmede onderhandse verkoop waren conform separatistenregeling en zijn afgerekend
doordat zij betrokken zijn in het exploitatiesaldo als genoemd in paragraaf 6.2.
5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld tot op heden.

5.7

Retentierechten
Retentierechten spelen niet.

5.8

Reclamerechten
Reclamerechten spelen niet.

5.9

Werkzaamheden
Inventarisatie en bestudering zekerheden en financieringsstukken alsook wekelijks overleg met
de afdeling bijzonder beheer van ING Bank over de stand van zaken.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De boedel zet de bedrijfsactiviteiten tot 1 juni 2016 voort. Per 1 juni 2016 gaat de doorstarter
van start. In de nacht van 25 op 26 april 2016 is het grootste deel van de inkomsten voor de
opvang in mei via automatische incasso bijgeschreven op de bankrekening van Sisa bij ING
Bank. Tussen curator en bank bestaat overeenstemming dat dit aan de boedel toekomt en
daaruit wordt de exploitatie c.q. de daartegenover staande uitgaven in mei gefinancierd.
In de maand mei heeft de afrekening plaatsgehad van het gastouderbureau over de maand
april en in de maand juni zal nog de afrekening van het gastouderbureau over de maand mei
plaatsvinden. Hierbij int Sisa als bemiddelaar de rekening bij de vraagouders en betaalt daaruit
de gastouder. Sisa verdient hiermee een bemiddelingsvergoeding.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Op dagbasis worden de inkomsten en uitgaven bijgehouden in een exploitatie-overzicht.
,QKHWHHUVWYROJHQGHYHUVODJ]DOHHQILQDQFLsOHYHUDQWZRRUGLQJZRUGHQDIJHOHJGRYHUGH
periode 26 april 2016 tot 1 juni 2016.
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Zie bijlage inkomende en uitgaande bedragen bedrijfsrekeningen ING Bank.
,QGHDIJHORSHQYHUVODJSHULRGHKHEEHQGHODDWVWHILQDQFLsOHPXWDWLHVSODDWVJHKDG+HW
exploitatiesaldo voor de boedel uit de voortzettingsperiode is door de bank overgemaakt op de
faillissementsrekening. Het bedraagt € 271.359,--. Belangrijkste reden waarom dit afwijkt van
het in het vorige verslag als voorlopig resultaat genoemde bedrag van € 278.941,-- is dat
daarin nog niet verwerkt waren de schoonmaakkosten en de afspraak tussen boedel en bank
over een gebruiksvergoeding voor het onroerend goed over de maand mei.
Verder hebben zich nog wat kleinere mutaties voorgedaan (nabetalingen aan een paar
vrijwilligers en enkele correcties). Hiertegenover zijn nog debiteuren ontvangen.
Hiermee is de voortzettingsperiode afgerond.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator voert dagelijks werkoverleg met de administratie van Sisa en keurt de incasso- en
betalingsopdrachten goed.
In de afgelopen periode heeft de curator de jaaropgaven verstuurd aan de ouders over de
periode tot datum doorstart alsook de betreffende fiscale informatie verstrekt aan de fiscus via
digitale weg.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Door Kids First COP groep wordt een doorstart gemaakt per 1 juni 2016. Kids First COP groep
heeft in mei afspraken gemaakt met verhuurders, gemeenten, gastouders en klanten.
Kids First kan 77 locaties voortzetten, van 13 is de status nog niet geheel duidelijk en 11 zullen
gesloten gaan worden. Ouders hebben allemaal de mogelijkheid gehad zich in te schrijven bij
Kids First en ouders met kinderen op locaties die gesloten gaan worden krijgen een alternatief
aangeboden.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Met deze doorstart is voor het overgrote deel de kinderopvang gecontinueerd. Voorts behoud
van 72 tot 92% van de werkgelegenheid. Vrijwilligers kunnen ook door en stagiaires kunnen
hun stage afmaken. Voorts is er een opbrengst gerealiseerd, die fors hoger is dan executie
zou opleveren. Niet alleen omdat er voor goodwill betaald is, wat bij executie niet het geval zou
zijn en de roerende zaken voor de marktwaarde, die meer dan het dubbele van de
executiewaarde was, verkocht konden worden maar ook omdat via de verhuur van de panden
een hogere koopsom voor de panden gerealiseerd kan worden dan bij leegstand.
De bieding van Kids First COP groep was de beste en is uit onderhandeld.
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verslag 5
Met de doorstarter vindt nog geregeld overleg plaats. Dit ziet met name op
onderhoudskwesties ten aanzien van de panden die gehuurd worden van de curator en
voorts zijn afspraken gemaakt over de te bewaren administratie. Met de doorstarter is in
de doorstartovereenkomst afgesproken dat de doorstarter de administratie van failliet
zal bewaren. Op de locaties in Grou en Witmarsum staat echter een zeer uitgebreid
archief, wat na ordening deels vernietigd kan worden gezien de ouderdom en de
inhoud. Hierover zijn afspraken gemaakt.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De opbrengst bedraagt € 300.000,--. Hiervan komt € 30.000,-- toe aan de bank als
pandhoudster als opbrengst van verpande niet-bodemzaken (vervoermiddelen). Dit bedrag
moet nog doorgestort worden. Voorts is € 14.360,32 aangewend voor exploitatiekosten in de
voortzettingsperiode mei 2016.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing gezien het feit dat 90% van de opbrengst in de boedel vloeit.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Biedingsprocedure in de pre-pack fase, uitvoerige onderhandelingen en contractvorming.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Door Sisa wordt een centrale administratie gevoerd. Op zich zijn hieruit de rechten en plichten
betrekkelijk vlot te destilleren, zoals artikel 2:10 BW vereist. De eisen die aan de inrichting van
de administratie gesteld kunnen worden zijn afhankelijk van de aard, opzet en organisatie van
de betrokken rechtspersoon en zijn werkzaamheden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10
november 2015, RI 2016/16). In dit geval is de curator van oordeel dat dit met zich meebrengt
dat de administratie in ieder geval aldus dient te zijn, dat per vestiging alsook voor het
JDVWRXGHUEXUHDXJHFRQVWDWHHUGNDQZRUGHQKRHGHILQDQFLsOHUHVXOWDWHQGDDUYDQ]LMQ]RGDW
daarop kan worden bijgestuurd. Op zich was daarvan sprake op het moment van faillissement.

7.2

Depot jaarrekeningen
Sisa Kinderopvang heeft de laatste drie jaren haar jaarrekening op de navolgende data
gedeponeerd:
De jaarrekening 2012 op 14-1-2014
De jaarrekening 2013 op 19-12-2014
De jaarrekening 2014 op 21-7-2015
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Goedk. Verkl. Accountant
In 2014 en 2015 kwalificeerde Sisa Kinderopvang als kleine rechtspersoon als bedoeld in
artikel 2:396 BW en was de vrijstelling als bedoeld in dit artikel van toepassing. Hoe het zit met
de controleplichtigheid en controleverklaring van de accountant over de jaren 2012 en 2013
dient de curator nog te onderzoeken.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Bij oprichting van Sisa Kinderopvang BV zijn ter voldoening aan de stortingsverplichting door
Stichting Sisa en Stichting Kinderopvang ZuidWest Friesland de door hen gedreven
ondernemingen ingebracht.
Het stortingskapitaal bij oprichting bedroeg € 40.000,-- (bij helfte door de oprichters te voldoen)
en de waarde van de inbreng bedroeg blijkens de inbrengbalans € 933.905,-- respectievelijk €
1.291.216,--.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het is nog te vroeg voor de curator om daar uitlatingen over te doen.

Door de voormalig bestuurder is toegelicht waardoor haar inziens het faillissement is
veroorzaakt.
7.6

Paulianeus handelen
Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder paragraaf 7.5. Overigens heeft de curator geen
aanwijzingen van paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
Diverse inventariserende werkzaamheden.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Naast de faillissementskosten zullen er boedelvorderingen zijn, die nog vastgesteld moeten
worden.
UWV zal een preferente boedelvordering hebben voor overgenomen loonverplichtingen. Dit
]DOHHQVXEVWDQWLsOHYRUGHULQJ]LMQJHOHWRRNRSKHWIHLWGDWLQPHLKHWYDNDQWLHJHOGGLHQGHWH
worden uitbetaald.
Verhuurders zullen een concurrente boedelvordering hebben voor de huur over de
opzegtermijn.
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Het UWV heeft een boedelvordering voor overgenomen loonverplichtingen ingediend van €
751.947,32.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus zal een preferente vordering hebben voor in ieder geval de loonbelasting over de
maanden april en mei. Omdat de door Sisa verrichte activiteiten niet omzetbelastingplichtig zijn
speelt de BTW geen materiele rol. De vordering dient nog te worden ingediend.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 114.107,-- inzake loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 108.428,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV
UWV zal een preferente vordering hebben wegens overgenomen tegoeden van werknemers.
De vordering dient nog te worden ingediend.
Het UWV heeft een preferente vordering wegens overgenomen tegoeden van werknemers
ingediend van € 650.377,52.

8.4

Andere pref. crediteuren
Naar verwachting zullen werknemers nog restant vorderingen hebben wegens opgebouwde
tegoeden aangezien UWV op grond van de loongarantieregeling binnen bepaalde grenzen
uitbetaalt. Aan werknemers is aangegeven hoe deze vorderingen ingediend kunnen worden.
Mogelijk dat het pensioenfonds nog een relatief bescheiden restantvordering overhoudt na
afwikkeling door UWV, waarvan bepaald zal moeten worden of die preferentie toekomt als die
wordt ingediend.

Hefpunt heeft een vordering ingediend van € 4.578,17 inzake waterschapsbelastingen.
Hefpunt heft een vordering ingediend van € 4.938,87 inzake waterschapsbelastingen en
zuiveringsheffingen.
verslag 5: € 5.563,65 (Hefpunt)
8.5

Aantal concurrente crediteuren
Op dit moment 123, maar daar zitten een paar dubbeltellingen in wegens meerdere
vorderingen van dezelfde crediteur.

Op dit moment 97.
Pagina 17 van
20

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

5

Datum:

24-05-2017

verslag 5: 128
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Op dit moment € 440.160,21 maar dat zal nog wijzigen.
€ 591.503,28

verslag 5: € 644.003,44
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om daarover een voorspelling te doen.

8.8

Werkzaamheden
Crediteuren zijn aangeschreven en daarmee wordt gecorrespondeerd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing per einde verslagperiode.
*HPHHQWH6~G:HVW)U\VOkQ

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing per einde verslagperiode.
1*HPHHQWH6~G:HVW)U\VOkQ
Bezwaarprocedure tegen afwikkeling subsidie.

verslag 5
Beroepsprocedure tegen afwikkelingsubsidie.
9.3

Stand procedures
Niet van toepassing per einde verslagperiode.
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1*HPHHQWH6~G:HVW)U\VOkQ
De gronden van bezwaar zijn ingediend.

Er heeft een hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften plaatsgehad op 20 oktober 2016.
De gemeente heeft de curator bericht dat op 8 november 2016 advies is uitgebracht, doch de
beslissing is verdaagd. De curator wacht af.
De curator is nog in afwachting van de beslissing op bezwaar.
verslag 5
Bij beslissing op bezwaar van 3 maart 2017KHHIWGHJHPHHQWH6G:HVW)U\VOkQKHW
primaire bezwaar van de curator afgewezen. Het primaire bezwaar van de curator richtte
zich tegen de verrekening door de gemeente van de door haar uit te keren subsidie met
de vordering die ze omgekeerd op Sisa heeft wegens openstaande huurtermijnen. De
gemeente heeft op advies van de commissie bezwaarschriften het standpunt van de
curator, dat de verrekening niet is toegestaan op grond van Algemene wet
bestuursrecht verworpen. Wel heeft de gemeente het subsidiaire bezwaar tegen de
berekening van de huurschuld, die in verrekening was gebracht, gehonoreerd.
Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator tegen de beslissing op
bezwaar op 12 april 2017 beroep ingesteld bij de rechtbank Noord Nederland. In
aansluiting hierop zijn op 18 mei 2017 de gronden van beroep ingediend bij de
rechtbank Noord Nederland. De curator wacht het bericht van de rechtbank over het
vervolg van de procedure af.

9.4

Werkzaamheden
Op dit onderdeel thans geen werkzaamheden.
verslag 5
Nadere afspraken maken met bank, toestemming vragen voor beroep van rechtercommissaris en instellen en uitwerken beroep.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan thans nog geen termijn voor de definitieve afwikkeling van het faillissement
geven.

10.2

Plan van aanpak
De curator richt zich eerst op de afronding en afwikkeling van de voortzettingsperiode tot 1 juni
2016. Vervolgens op de debiteurenincasso en liquidatie van actief alsmede het onderdeel
rechtmatigheid.
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De curator heeft de verkoop van het onroerend goed uitbesteed aan makelaars en de
debiteurenincasso aan de deurwaarder. Met hen zal hij contacten blijven onderhouden over de
voortgang.
De voortzettingsperiode is afgerond behoudens dat er nog een paar onderwerpen met de
doorstarter moet worden afgewikkeld. Dat wenst de curator het komende kwartaal te doen.
Voorts zullen subsidietrajecten moeten worden afgerond.
Ten derde dient de curator zich nog een definitief beeld van de administratie te vormen en
stukken uit de laatste 3 jaar voor faillissement door te nemen.
7HQYLHUGHGLHQWGHSURFHGXUHPHWGHJHPHHQWH6~G:HVW)U\VOkQDIJHURQGWHZRUGHQ
Ten vijfde verdienen de crediteurenposities nog aandacht. Zo dienen vorderingen van
verhuurders uitgesplitst te worden in boedelvorderingen en concurrente vorderingen voor
onbetaalde huur van voor datum faillissement.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over 3 maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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