
 

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

Nummer: 3 (Eindverslag) Datum: 28 november 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Avesis B.V., tevens handelend onder de namen 

AV Proshop, AV Proshop.nl, Eringa Media en 

Eringa New Media, gevestigd aan de Wasaweg 9, 

9723 JD Groningen. 

Faillissementsnummer: F18/13/155 

Datum uitspraak: 9 april 2013 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: Exploitatie van een groothandel in, alsmede 

ontwerpen en installeren van, audiovisuele- en 

multimedia apparatuur en systemen, alsmede het 

geven van advies, opleiding en trainingen en het 

verlenen van service terzake daarvan. 

Omzetgegevens: Volgens de concept jaarrekening 2012 bedroeg de 

omzet in dat jaar € 1.552.941,-. In 2011 bedroeg 

de omzet € 1.831.184,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 8 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 31 augustus t/m 28 november 2013 

Bestede uren in verslag periode:  13:36 

Bestede uren totaal: 146:18 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Avesis B.V. is opgericht bij akte van 17 mei 2005. De 

aandelen worden voor gelijke delen gehouden door Jayer 

Holding B.V., Hemster Holding B.V. en Videodok Holding 

B.V. Enig aandeelhouders van deze vennootschappen, en 

feitelijke bestuurders van gefailleerde onderneming, zijn 

respectievelijk de heren J.R. Jager, W.P. Wolfs en J. Slim. 

1.2 Winst en verlies : Volgens de concept jaarrekening 2012 bedroeg het resultaat 

over dat jaar € 9.161,- positief. Het resultaat over 2011 

bedroeg € 182.085,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal per 31 december 2012 bedroeg € 387.785,-. 

Per 31 december 2011 bedroeg dit € 474.842,- 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 
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1.5 Verzekeringen : Autoverzekering, brand- bedrijfsschade- en aansprakelijk-

heidsverzekering, transportverzekering, verzuimverzekering 

en ongevallenverzekering. Deze verzekeringen worden 

beëindigd. 

1.6 Huur : Het bedrijfspand werd door gefailleerde gehuurd van de heer 

B. de Haan voor € 52.500,- per jaar. De curator heeft de huur 

opgezegd per 1 juni 2013. Het pand is inmiddels opgeleverd 

aan de verhuurder, 

1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement moet volgens de directie 

worden gezocht in de dalende omzet en krimpende order- en 

offerteportefeuille.  

De directie heeft geprobeerd een faillissement te voorkomen 

door in gesprek te gaan met andere partijen omtrent een 

eventuele overname. Dat is echter niet gelukt. Avesis B.V. 

raakte in liquiditeitsproblemen waardoor de directie zich 

genoodzaakt zag het faillissement aan te vragen. 

 Werkzaamheden : 18:36 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 9 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Op 10 april 2013 heeft de curator de meeste personeelsleden 

het ontslag reeds mondeling toegezegd. De overige 

personeelsleden zijn bij brief van 12 april 2013 geïnformeerd 

over de opzegging van hun arbeidsovereenkomst. 

 Werkzaamheden : 05:36 

 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris en ICT-

apparatuur. In verband met de overname van 

ondernemingsactiviteiten (zie §6.3) zijn de computerserver 

met werkstations verkocht aan dB Audio Video Systemen 

B.V. De curator heeft Onlineveilingmeester.nl ingeschakeld 

voor de verkoop van de overige bedrijfsmiddelen. De veiling 

heeft inmiddels plaatsgevonden. De netto opbrengst bedraagt 

€ 5.995,21. 

3.6 Verkoopopbrengst : € 1.500,- (server en werkstations). € 5.995,21  (overige 

bedrijfsmiddelen/inventaris) 

3.7 Boedelbijdrage : Nog niet aan de orde (ivm voorrecht fiscus) 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De voorraden bestaan uit diverse apparatuur, zoals 

camera’s, microfoons, luidspreker, projectors, 

touchpanelen, CD-spelers en versterkers maar ook uit losse 

onderdelen  zoals kabels en geheugenkaarten. 

3.10 Verkoopopbrengst : € 26.000,- 

3.11 Boedelbijdrage : € 2.600,- 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : De goodwill, belichaamd in onder meer het onderhanden 

werk, de orderportefeuille, de projectadministratie, het 

klantenbestand, logo’s, knowhow, domeinnamen, telefoon- 

en faxnummers, e-mailadressen, intellectuele 

eigendomsrechten, handelsnaam-rechten en merken. 

3.13 Verkoopopbrengst : € 92.500,- 

 Werkzaamheden : 13:18 

 

4. Debiteuren 
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4.1 Omvang debiteuren : In de administratie van gefailleerde stond een bedrag groot € 

68.682,- aan debiteuren vermeld. Deutsche Bank heeft 

pandrecht op de debiteuren. De incasso van de debiteuren zal 

op verzoek van DB plaatsvinden door de curator.  

Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven en inmiddels – 

voor zover nodig – voor de tweede maal gesommeerd tot 

betaling.  

2
e
 verslag: 

Een tiental debiteuren bleek reeds te hebben betaald op de 

bankrekening van gefailleerde. Een aantal andere debiteuren 

heeft alsnog betaald op de boedelrekening of de vordering 

verrekend met vorderingen op Avesis B.V. De overige 

debiteuren hebben tot op heden niet gereageerd of hebben 

een inhoudelijk verweer gevoerd. In overleg met de directie 

zal worden bezien in hoeverre de verweren reëel zijn. 

Eindverslag: 

Met een tweetal debiteuren heeft de curator een minnelijke 

regeling kunnen treffen. Deze betalingen zijn inmiddels 

verricht op de boedelrekening. De overige debiteuren bleken 

reeds te hebben betaald aan gefailleerde, op diens 

bankrekening danwel middels rechtsgeldige verrekening met 

tegenvorderingen. Een vijftal debiteuren is niet 

incasseerbaar gebleken. 

4.2 Opbrengst : Betaald op de boedelrekening: € 18.652,69 

4.3 Boedelbijdrage : € 1.865,27 (10%) 

 Werkzaamheden : 15:36 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : € 163.034,86 Deutsche Bank Nederland N.V. 

5.2 Leasecontracten : Gefailleerde onderneming had vier auto’s in lease. Deze zijn 

inmiddels teruggehaald door de leasemaatschappijen. 

Daarnaast werd er een kopieerapparaat geleased. Ook deze is 

afgehaald door de leasemaatschappij. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Deutsche Bank Nederland N.V. heeft pandrecht op de 

voorraden, bedrijfsinventaris en debiteuren. 

5.4 Separatistenpositie : Deutsche Bank Nederland N.V. 

5.5 Boedelbijdragen : Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen 

voor de verkoop van de bedrijfsinventaris en voorraden 

alsmede voor de buitengerechtelijke incasso van debiteuren. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal crediteuren heeft eigendomsvoorbehoud 

ingeroepen. De door deze crediteuren geleverde goederen 

waren echter reeds voor datum faillissement uitgeleverd aan 

klanten van Avesis B.V. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 05:00 

 

 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Een enkele spoedeisende service klus is uitgevoerd. Het ging 

om crematorium Stichting De Boskamp waar de audiovisuele 

installatie was uitgevallen. De betreffende opdrachtgever 

heeft de geschatte kosten en arbeidsuren bij wege van 

voorschot aan de boedel voldaan, waarna een eindafrekening 

is gevolgd. 

6.2 Financiële verslaglegging : Zie bijgevoegd financieel verslag.   

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Kort na faillissement hebben zich bij de curator diverse 

kandidaten gemeld voor een overname van de 

bedrijfsactiviteiten. Inmiddels heeft de curator met de beste 

kandidaat overeenstemming bereikt. Per 25 april 2013 wordt 

de onderneming van Avesis voortgezet door dB Audio 

Video Systemen B.V., gevestigd aan het Kattegat 14 te 

(9723 JP) Groningen. Enkele medewerkers van Avesis BV 

zijn mee overgegaan naar dB Audiovisueel zodat een goede 

overdracht van lopende projecten en correcte service is 

gewaarborgd. 

6.4 Verantwoording : Zie §3.5  e.v. 

6.5 Opbrengst : Zie §3.5  e.v. 

6.6 Boedelbijdrage : Zie §3.5  e.v. 
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 Werkzaamheden : 28:36 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek. Avesis BV heeft getracht de boekhouding in te 

voeren in het boekhoudprogramma Mamut maar is daar 

slechts ten dele in geslaagd. Naast de Mamut boekhouding 

werd administratie gevoerd in gewone Excel-sheets. Tussen 

beide systemen lijken verschillen in uitkomst te zitten. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Niet alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd; jaarrekening 

van 2011 is gedeponeerd op 1-2-2013, jaarrekening 2010 is 

op 15-6-2012 gedeponeerd. Verder zijn de jaarrekeningen 

van 2008, 2006 en 2005 ook te laat gedeponeerd. De curator 

acht deze verzuimen niet van dien aard dat 

bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde zou moeten zijn, 

aangezien geen sprake is van bijkomende omstandigheden. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet relevant aangezien een eventuele vordering tot 

volstortingen van de aandelen reeds is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen aanwijzingen voor onbehoorlijk 

bestuur. Zie ook § 7.2. 

7.6 Paulianeus handelen : De bestuurders hebben vlak voor faillissement een 

bedrijfsbus verkocht en de opbrengst onderling verdeeld, 

zulks in mindering op hun rekening-courant vorderingen op 

de vennootschap. De curator heeft de vernietiging daarvan 

ingeroepen. De betreffende verkoopopbrengst is alsnog aan 

de boedel afgedragen. 

Overige aanwijzingen voor paulianeus handelen heeft de 

curator niet gevonden. 

 Werkzaamheden : 01:54 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : De verhuurder heeft zijn boedelvordering ad € 10.235,79 

aangemeld. 

Het UWV heeft een boedelvordering ten bedrage van € 

32.978,64-  aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 75.440,- 
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8.3 Pref. vord. van het UWV : € 36.459,61  loonvordering ex 66 lid 1 WW  

€ 6.003,63    premie wg-deel SV ex 66 lid 3 WW 

  

8.4 Andere pref. crediteuren : Een werknemer heeft een vordering ad € 812,56 ingediend 

met betrekking tot gemaakte kosten. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 50 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 480.145,82 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling 

 Werkzaamheden : 29:54 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 12  maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen 

 Nader onderzoek naar boekhouding  

 Incassering debiteuren (circa 4 maanden) 

 Afwikkeling pandrechten (circa 4 maanden) 

 Onderzoek naar behoorlijk bestuur 

 

Punten met  zijn reeds afgewikkeld 

 

10.3 Indiening volgend verslag : Het faillissementen is thans, behoudens uitdeling, 

afgewikkeld. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het 

boedelactief hoger is dan de boedelschulden. Daardoor kan 

een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. 

Het boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente 

crediteuren een uitkering te doen. De curator verzoekt de 

rechter-commissaris te beschikken dat dit faillissement 

vereenvoudigd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen 

verificatievergadering hoeft plaats te vinden. Een voorlopig 
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financieel eindverslag is bijgevoegd. 

 

 Werkzaamheden : 27:48 

 

S. van Gessel, 

Curator 


