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Algemene gegevens
Naam onderneming
ReAct ! B.V.

04-07-2018
2

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De vennootschap hield zich bezig met advisering op het gebied van
informatietechnologie (SBI-code: 6202). Feitelijk verzorgde de vennootschap
het ontw erp en de productie van displays, met name voor de retailmarkt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 1.519.691,00

€ 54.347,00

€ 368.796,00

2015

€ 1.547.137,00

€ 27.377,00

€ 257.871,00

2016

€ 1.349.353,00

€ -31.769,00

€ 395.379,00

2017

€ 1.844.559,00

€ -21.488,00

€ 305.142,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-07-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

04-07-2018
2

Boedelsaldo
04-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 382.400,75

02-10-2018
3

Boedelsaldo
€ 312.765,55

Verslagperiode
04-07-2018
2

van
4-4-2018
t/m
3-7-2018

02-10-2018
3

van
4-7-2018
t/m
1-10-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

101,35 uur

3

4,40 uur

totaal

105,75 uur

Toelichting bestede uren
M.W . Huijzer - 21 uren en 5 minuten
G.J. van den Adel - 7 uren en 30 minuten
J.H.A. Uppenkamp - 23 uren en 20 minuten

04-07-2018
2

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het afw ikkelen van
enkele lopende orders, het incasseren van debiteuren en het rechtmatigheids/boekenonderzoek.
Het totaal aantal gew erkte uren in dit faillissement bedraagt 106,15 in plaats
van 105,75 (zie urenverantw oording).

02-10-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd nu het onderhanden w erk is
afgerond.

04-07-2018
2

1.4 Huur
Vanw ege het afmaken van het onderhanden w erk is de bedrijfsruimte
gedurende de opzegtermijn nog enige tijd (beperkt) gebruikt. Op 1 mei 2018 is
er daadw erkelijk ontruimd.

04-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De opgegeven oorzaken van het faillissement lijken plausibel te zijn.

04-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen periode hebben nog enkele contacten met
personeelsleden/UW V plaatsgevonden. Het UW V heeft nog geen vordering
ingediend.

04-07-2018
2

UW V heeft boedelvorderingen en preferente vorderingen ingediend. De
boedelvorderingen zijn inmiddels voldaan.

02-10-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Toen bleek dat een doorstart (ondanks interesse van een partij die
toeleverancier w as van ReAct! B.V.) niet aan de orde w as, heeft de curator de
activa verkocht aan een opkoper, w elke ook de ontruiming heeft verzorgd.
Naar aanleiding van het boekenonderzoek is geconstateerd dat er bij een
bestuurder nog een w einig inventariszaken aanw ezig moesten zijn. Eén
w erknemer heeft de bij haar in gebruik zijnde computer overgenomen. Alle
genoemde bedragen zijn inclusief btw .

04-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Alle bekende bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Zie hierboven.

04-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk is in kaart gebracht. Concreet ging het om vier lopende
orders, w aar nog de nodige marge in zat. Het onderhanden w erk is afgerond.

04-07-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op 29 maart 2018 w erd een belastingteruggave ontvangen ad € 11.268,00.
Ten tijde van het boekenonderzoek bleek dat enkele abonnementen vooruit
w aren betaald. De curator heeft de betreffende overeenkomsten opgezegd en
restituties verzocht. In tw ee gevallen heeft dat ook daadw erkelijk tot
opbrengst geleid. Er w erden restituties ad Euro 406,48 en Euro 10,27
ontvangen in verband met vooruitbetaalde abonnementskosten.

04-07-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen nadere w erkzaamheden voor dit onderdeel voorzien.

04-07-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Een deel van de vorderingen op debiteuren w as kort voor faillissementsdatum
reeds betaald. Die opbrengst is verantw oord onder "bank" in het financieel
verslag. Na volledige incasso van alle pre-faillissementsvorderingen op
debiteuren is uiteindelijk € 172.883,63 geïncasseerd.

04-07-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het debiteurenincasso is inmiddels afgerond. Alle vorderingen op debiteuren
zijn succesvol geïncasseerd.

04-07-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Deze kw esties zijn afgerond.

04-07-2018
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Dit onderdeel is afgerond.

04-07-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het onderhanden w erk is succesvol afgerond. Alle door de curator
ingeschakelde toeleveranciers zijn voldaan en alle verkoopfacturen zijn
eveneens voldaan. De begrote marge is daadw erkelijk gerealiseerd.

04-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het onderhanden w erk is afgerond.

04-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de mogelijke doorstartkandidaat. Uiteindelijk bleek dat de w ederzijdse verw achtingen zo ver uit
elkaar lagen dat er geen draagvlak bestond om nog verder te onderhandelen.

04-07-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen zijn afgebroken; een doorstart is niet aan de orde.

04-07-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de afgelopen verslagperiode is de administratie onderzocht. Er zijn vragen
gesteld aan de directie, w elke ook zijn beantw oord. Het onderzoek loopt nog.

04-07-2018
2

Het boekhoudkundig onderzoek is afgerond en heeft geen
onregelmatigheden aan het licht gebracht.

02-10-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-07-2018
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

02-10-2018
3

Onbehoorlijk bestuur is niet vastgesteld.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

04-07-2018
2

Het onderzoek naar mogelijke pauliana-aspecten is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

02-10-2018
3

Er zijn geen paulianeuze transacties geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de afgelopen periode is de digitale administratie bezien. De vragen die er
w aren zijn aan de bestuurders voorgelegd en beantw oord. Recentelijk is de
"papieren administratie" beschikbaar gekomen. Ook dit zal nog nader w orden
onderzocht.

04-07-2018
2

Ook de papieren administratie w as op orde.

02-10-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek.

04-07-2018
2

Geen w erkzaamheden voorzien.

02-10-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

De kosten in verband met doorw erken/afmaken van lopende orders, zijn vanuit
de opbrengst van deze lopende orders voldaan. Voor het overige zijn er nog
geen boedelvorderingen ingediend. De curator heeft het UW V gemaand enige
spoed te betrachten bij het indienen van haar vordering teneinde duidelijkheid
te verkrijgen over de uiteindelijke afw ikkeling van het faillissement.

04-07-2018
2

€ 52.323,18

02-10-2018
3

UW V heeft boedelvorderingen ingediend w elke inmiddels zijn voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.112,00

04-07-2018
2

Tegen eerder opgelegde aanslagen OB is met succes bezw aar aangetekend.
De aanslag ex artikel 29 lid 7 w et OB dient nog te w orden geformaliseerd.

8.3 Pref. vord. UWV
PM
€ 40.447,64

04-07-2018
2
02-10-2018
3

€ 35.402,34 (art. 66 lid 1 W W ) en € 5.045,30 (art. 66 lid 3 W W ).

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

04-07-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 301.311,99

04-07-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er kan een uitdeling aan de concurrente crediteuren w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-10-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In verband met de mogelijke uitkering aan concurrente crediteuren is met
enkele crediteuren met vorderingen w aar onduidelijkheid over bestond reeds
contact opgenomen ten einde betw istingen op voorhand op te helderen.
De curator zal bij het UW V aandringen op bekendmaking van haar
boedelvordering en overige (preferente) vorderingen. Als dat bekend is, kan
een inschatting gemaakt w orden van de kansen op een uitkering voor de
concurrente crediteuren.

04-07-2018
2

Nu alle aangemelde boedelvorderingen zijn voldaan, is duidelijk dat de
boedel een uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk maakt. De
curator heeft inmiddels een datum voor een verificatievergadering gevraagd.
Die datum is nog niet bekend.

02-10-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronding boekenonderzoek
- verder inventariseren schuldpositie
- (mogelijk) verificatievergadering en uitdeling

04-07-2018
2

Het plan van aanpak w ordt separaat ingediend.

02-10-2018
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nu het debiteurenincasso en het onderhanden w erk is afgerond, kan w ellicht
in het najaar van 2018 een verificatievergadering w orden belegd, w aarna het
faillissement (eerste helft 2019) tot afw ikkeling kan komen. Een en ander
hangt nog w el af van (1) de exacte omvang van boedelschulden en preferente
vorderingen (met name UW V) en (2) afronding van het administratieve
onderzoek en de uitkomsten daarvan.

04-07-2018
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Eind 2018 / begin 2019.

02-10-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
2-1-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-10-2018
3

