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1. OPMERIilNGEN VOORAF

1.1 Dit is het vierde gecombineerde openbaar verslag van de curator (de "Curator") in de faillis-

sementen van Swets & Zeitlinger Group, Swets, Jongbloed, Accucoms, Koninklijke Swets,

Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger Finance, Swets & Zeltlinger lntemational en

Swets Domus (hierna gezamenlijk: de "Swets Vennootschappen").

Het verslag bestrijkt de periode van 31 augustus 2015 tot en met 15 februari 2016 en dient in

samenhang met de eerdere openbare verslagen in de faillissementen van de Swets

Vennootschappen te worden gelezen.

Voor zover in dit verslag geen melding wordt gemaakf van aangelegenheden die in de vorige

faillissementsverslagen werden vermeld, zljn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan

wel hebben zichten opzichte van de in de vorige faillissementsverslagen vermelde stand van

zaken geen verrneldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de

definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste faillissementsverslag.

Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de Swets Vennoot-

schappen vindt de openbare verslaglegging in deze faillissementen in de vorm van gecom-

bineerde openbare verslagen plaats.

De afwikkeling van de faillissementen van de Swets Vennootschappen is juridisch en

financieel complex met name vanwege het grote aar:fral buitenlandse vennootschappen en

vestigingen waarin Swets (indirect) (aandelen)belangen houdt, alsmede de omvang en

inrichting van de administratie en de IT-systemen.

In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer

volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek en

(in belangrijke mate) is gebaseerd op hem door (de directie van) de Swets Ver¡rootschappen

ter beschikking gestelde informatie en gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken

dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in
dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit openbare verslag enlof volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden

ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geinterpreteerd als een erkenning van

aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Bij de uitvoering van zljn werkzaamheden maakt de Curator gebruik van de juridische

(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V. en Insolresearch (boedelaccountant).

t.2

1.3

t.4

) VOORTGEZETTN INVENTARISATIE

Lopende procedures

De Curator verwijst naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

2.1
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Oorzaak faillissement/Rechtmatigheidsonderzoek

In de onderhavige verslagperiode heeft de Curator - na hiervoor toestemming te hebben

verkregen van de rechter-commissaris - het onderzoek naar de oorzaken van het

faillissement van de Swets Vennootschappen voortgezef. De in het vorige openbare verslag

genoemde en inmiddels uitgevoerde quick scan van de (digitale) financiële administratie van

de Swets Vennootschappen wordt nu bestudeerd. De Curator kan nog geen uitspraak doen

tenaanzienvan de waag of err, zoja wanneer, een verdergaand onderzoek naar de oorzaken

van het faillissement van de Swets Vennootschapen is geïndiceerd. Zolang hierover geen

duidelijkheid bestaat, doet de Curator geen nadere inhoudelijke mededelingen over de

oorzaken van het faillissement en een eventuele aansprakelijkheid van bij de Swets

Vennootschappen betrokken personen.

ACTIVA

Bedrijfsmiddelen Swets; roerende za,ken

Alle nog te verkopen bedrijfsmiddelen en andere roerende zaken van de Swets Veruroot-

schappen zijn tegelde gemaakt en de bijbehorende opbrengsten zijn ontvangen.

Binnenlandse deelnemingen: Frencken Information Services 8.V., Swets Concordia

B.V. en Bladercom B.V.

Ten aatuien van Frencken Information Services B.V. ("Frencken") geldt daf deze

vennootschap als onderdeel van de bij de Swets Vennootschappen bestaande fiscale eenheid

voor de omzetbelasting hoofdelijk aansprakelijk is voor de fiscale schulden die voortvloeien

uit het inmiddels afgeronde fiscale boekenonderzoek van de fiscus over de jaren 2010-2014

(zie hiema onder punt 8.3).

Daarmee is definitief duidelijk geworden dat Frencken materieel failliet is (de vennootschap

heeft geen bezittingen maar wel een zeeÍ omvangrijke fiscale schuld). Dit betekent dat voor

Frencken aangifte faillissement dient te worden gedaan. De Curator zal de rechter-commis-

saris wagen hem hiertoe machtigen.

Aangezien Frencken geen bezittingen heeft, staat nu reeds vast dat dit faillissement te zijner

t|d bij gebrek aan baten moet worden opgeheven.

Het voorgaande geldt niet voor Swets Concordia 8.V., welke vennootschap derhalve

mogelijk buiten faillissement kan worden geliquideerd. Ook voor deze vennootschap geldt

evenwel dat zij - voor zover de Curator thans bekend - geen bezittingen heeft. Hier lijkt
derhalve een (turbo)liquidatie ex art. 2:19 lid 4 BW de voor de handliggende wijze van

vereffening.

Ten aanzien van Bladercom B.V. moet nog steeds de uitkomst van de in hoofdstuk 9 ver-

melde procedure met NPM en andere partijen dan wel een ter zake le bereiken minnelijke

regeling worden afgewacht alvorens besloten kan worden of Bladercom B.V. (al dan niet in

of buiten faillissement) kan worden geliquideerd.
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Buitenlandse Deelnemingen

Swets Inþrmation Services A.B. (Zweden)

De eind november 2014 in Zweden gestarte vereffening van Swets hrformation Services

A.B. ("Swets Zweden") buiten formele insolventie verkeert op basis van door de Zweedse

vereffenaar aan de Curator verschafte inlichtingen in het laatste stadium. Alle bekende

schuldeisers van Swets Zweden zijn voldaan. De volgens de Zweedse wet voorgeschreven

publicaties om onbekende schuldeisers te informeren over de vereffening hebben plaats-

gevonden.

De vereffenaat van Swets Zweden is in afwachting van een betaling door de Finse

belastingdienst. Dit betreft, naar de Curator heeft begrepen, een bedrag van ongeveer

EUR 100.000,:. De vereffenaar verwacht dat dit bedrag in de nabije toekomst daadwerkelijk

wordt ontvangen, waama de verwachting is dat uiteindelijk een bedrag van ongeveer

ELIR 500.000,: tot EUR 600.000,: uitgekeerd kan worden aan (de boedel van) de

aandeelhouder van Swets Zweden (Swets & Zeitlinger International).

De precieze hoogte van de liquidatie uitkering hangt af van het definitieve bedrag dat vanuit

Finland wordt ontvangen en de verdere kosten die nog gemoeid zljnmet de vereffening. Het

tijdspad is afhankelijk van de uitbetaling door de Finse belastingdienst. Daama dienen nog

de nodige formaliteiten afgewikkeld te worden, waaronder het vaststellen van de finale

cijfers. De verwachting is dat de vereffening medio 2016 afgerond zou moeten kunnen

worden, waama de boedel van Swets & Zeltlinger Intemational dus nog een liquidatie-uit-

kering ontvangt.

Swets Servicos para Bibliothecas Ltda (Brazilië)

Ten aanzien van Swets Servicos para Bibliothecas Ltda (Brazilië) verwijst de Curator naar

het hiervoor onder paragr aaf 3 .2, laatste alinea ten aanzien van Bladercom vermelde, hetgeen

mutatis mutandis van toepassing is op deze buitenlandse entiteit.

Swets Inþrmation Services GmbH (Swets Duitsland)

De onderlinge afrekening tussen de boedels van Swets en Swets Duitsland is afgerond en

Swets Duitsland heeft een (niet verrekenbare en door de Curator van Swets voorlopig

erkende) þrefaillissements)vordering op Swets van EUR 114.703,93.

Ov e ri ge buitenl and s e deelnemingen

Ten aanzien van de faillissementen van de overige buitenlandse deelnemingen van de Swets

Vermootschappen geldt dat op basis van de thans bekende gegevens hieruit voor de

Nederlandse boedels geen opbrengsten meer zullen voortvloeien.

DEBITET]RENINCASSO, FISCALE RESTITUTIES EN BUITENLANDSE BANK.
SALDI

Debiteurenincasso Swets Vennootschappen (exclusief Jongbloed)

De door Mirus lnternational B.V. ("Mirus") in opdracht van het bankensyndicaat behan-

delde incasso van (verpande) vorderingen van (onder andere) de Swets Vennootschappen

(exclusief Jongbloed) is ook in de onderhavige verslagperiode voortgezet maar nog niet

afgerond. Mirus verwacht dat de afronding daarvannog tot ver in 2016 zal duren.

4.
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Debiteurenincasso Jongbloed

De incassering van de debiteurenportefeuille van Jongbloed is in de onderhavige periode (op

de afwikkeling van een paar nog lopende betalingsregelingen na) volledig afgerond en de

eindafrekening met Mainpress heeft inmiddels plaatsgevonden.

Fiscale restituties Swets (buitenlandse fiscale autoriteiten)

De Franse belastingautoriteit heeft recent een eerste betaling uit hoofde van de Franse BTW

restitutie gedaan, maar het is onduidelijk of daarmee de volledige BTW restitutie is voldaan.

De Curator voert hierover nog overleg.

Buitenlandse banksaldi

Algemeen

Na daartoe van de rechter-commissaris verkregen toestemming heeft de Curator zijn

werkzaamheden om banksaldi op buitenlandse bankrekeningen voor de boedel van Swets

verder veilig te stellen gestaakt, nu de daarmee gepaard gaande kosten de baten (zullen)

overtreffen en er dus geen redelijk belang van de boedel van Swets mee is gediend om deze

kosten nog te maken.

Zuid Afrika (ABSA Bank)

Het Nederlandse faillissementsvonnis met betrekking tot Swets is op 3 maart 2015 door het

High Court of South Africa (Pretoria, Zuid-Afrika) erkend en aan de Curator zijn daarmee

(administratieve) bevoegdheden toegekend ten aanzienvan de activa van Swets in Zuid-Afri-
ka. Na het op deze erkenning op 4 augustus 2015 gevolgde zogeheten Certificate of Appoint-

ment vaî de Master of the High Court in Pretoria werd de formele uitoefening van deze

bevoegdheden door de Curator in Zuid-Afrika mogelijk en is de Curator met de hulp van een

Zuid-Afrikaanse advocaat de afivikkeling van dit faillissement gestart.

De procedure voor de verificatie van schuldvorderingen naar Zuid-Afrikaans recht is in de

onderhavige verslagperiode afgerond. Slechts de vorderingvan één lokale schuldeiser (de

verhuurder van het kantoor van Swets in Zuid-Afrika) is uiteindelijk erkend. De

desbetreffende vordering moet conform het bepaalde de Court Order integraal worden

voldaan.

Overleg met ABSA Bank heeft er inmiddels toe geleid dat het saldo van de door de boedel

van Swets bij deze bank aangehouden bankrekening (een bedrag van ruim EUR 792.000,:)

op de faillissementsrekening is overgemaakt. De Curator tekent daarbij aan da| van dit

bedrag nog een deel van de met de afwikkeling van het Zuid-Afrikaanse faillissement

samenhangende kosten moet worden voldaan, zodat de uiteindelijke netto-opbrengst lager

zal zijn.

De verwachting is dat het Zuid-Afrikaanse faillissement in de loop van het tweede kwartaal

van20l6 kan worden afgerond, waama dit subdossier kan worden gesloten.

BAI{IIZEKERIIEDEN

Afrekening boedelkrediet met bankensyndicaat

De afrekening met de banken ter zake van het boedelkrediet heeft plaatsgevonden. Het niet

verbruikte deel van het boedelkrediet is aan de banken terugbetaald. Het verbruikte deel van

5cMs/AMS/JLM G/ I 1 402503 / 556'.7 723.1
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het boedelkrediet van ruim EIIR 598.000,: resulteert conform de met de banken gemaakfe

afspraak in een bij alle andere boedelvorderingen achtergestelde boedelvordering van de

banken in het faillissement van Swets.

Vaststelling restantvorderÍng van het bankensyndicaat; afronding uitwinning zekerhe-

den

De eindafrekening met de banken met betrekking tot de uitwinning van hun zekerheden en

het vaststellen van hun restantvorderingen kan nog niet plaatsvinden omdat Mirus de

debiteurenincasso nog niet heeft beëindigd.

INFORMATIEVERSCHAF'F'ING

Informatieverschaffing; Electronische Alert Service

De in het openingsverslag genoemde CMS Electronische Alert Service wordt vanzelf-

sprekend voortgezet. Per de datum van dit verslag maakten 936 partljen hiervan gebruik.

RECHTMATIGHEID

De Curator verwijst naar het hiervoor onder punt 2.3 gestelde.

CREDITETJREN

Verificatie van crediteurenvorderingen (algemeen)

Bij Notice van 18 december 2}l4heeft de Curator de crediteuren erop gewezen dat zij hun

vorderingen digitaal bij de Curator kunnen indienen via een online formulier. Het is thans

uitsluitend nog mogelijk langs deze weg vorderingen ter verificatie in te dienen. Het

indienen van crediteurenvorderingen, alsmede het toesturen van onderliggende stukken, via

het online formulier kan door gebruik te maken van de "submit claim" button op de website

van CMS .cms-dsb.com/swets De Notice van 18 december 2014 is eveneens beschik-

baar op deze website.

In de onderhavige verslagperiode goede vooruitgang geboekt in het voorbereidende

verificatieproces, waarbij vorderingen vooralsnog slechts voorlopig worden erkend. De

verwachting is dat een ander in het tweede kwartaal van20l6 kan worden afgerond.

Boedelvorderingen in het faillissement van Swets

Per de datum van dit verslag was sprake van (erkende) boedelvorderingen tot een bedrag van

circa EUR I miljoen, Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op de (super)preferente

boedelvorderingen van het UWV en de fiscus. Daamaast is sprake van een achtergestelde

boedelvordering van de banken uit hoofde van het boedelkrediet van ruim EUR 598.000,:
(zie onder 5.1). Daarmee komen de boedelvorderingen uit op een totaalbedrag van ruim EUR

1,7 miljoen (exclusief de boedelvordering wegens de kosten van de afwikkeling van het

faillissement).

Preferente vorderingen in het faillissement van Swets

Algemeen

In het faillissement van Swets is thans sprake van (voorlopig erkende) (super)preferente vor-

deringen van het UVVV en de fiscus van ruim ELIR 7,5 miljoen. Daarnaast is sprake van

overige (laag)preferente vorderingen van (grotendeels) ex-werknemers van Swets tot een

6cMs/AMS/JLMG/ t 1 402503 / 5567 723.1
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bedrag van circa EUR 672.000,=.

In dit bedrag is de uitkomst van het inmiddels afgeronde fiscale boekenonderzoek van de

belastingdienst verwerkt.

Fis caal boekenonderzo ek

Bij brief van 10 novernber 2015 aan de fiscale eenheid van de Swets Groep heeft de

belastingdienst een zogeheten Kennisgeving voomemen opleggen vergrijpboete artikel 67f
AWR gezonden en daarin aangekondigd voornemens te zijn te komen tot het opleggen van

een vergrijpboete van ruim EUR 6 miljoen wegens - sterk verkort weergegeven - admini-

stratieve) onvolkomenheden in de door de Swets Vennootschappen over de jaren 2010 tot en

met 2014 (tot aan datum faillissement) gehanteerde facturatiemethodiek. Daamaast werd in

deze brief aangekondigd dat tevens een boete van 25o/o over het na te heffen bedrag aan

omzetbelasting zou worden opgelegd.

De Curator heeft fiscaal advies omtrent de haalbaarheid van een eventueelbezwaar tegen de

aangekondigde naheffingsaanslagen omzetbelasting ingeworuren. Dit advies leidde tot de

slotsom dat een dergelijke procedure niet zinvol want nauwelijks kansrijk zou zijn, terwijl
daaraan voor de boedels van de Swets Vennootschappen wel substantiële kosten zotden zijn
verbonden.

De Curator heeft daarop nader overleg met de belastingdienst gevoerd, hetgeen er in ieder

geval in heeft geresulteerd dat de terzake van de naheffingsaanslagen verschuldigde boete

sterk gematigd is tot een totaalbedrag van EUR 100.000,:. Ten aanzien van de materiële

belastingschuld welke voortvloeit uit het fiscale boekenonderzoek heeft de belastingdienst

vervolgens de hierop betrekking hebbende naheffingsaanslagen opgelegd aan de fiscale

eenheid omzetbelasting.

De Curator heeft eveneens overleg gevoerd met de belastingdienst over de toerekening van

een tweetal teruggaven BTW over de maanden augustus en september 2014, welke nog in

minder strekken op de totale fiscale schulden.

De belastingdienst heeft inmiddels de door de Curator gezonden definitieve berekening van

de fiscale schuldenpositie geaccordeerd.

De belastingdienst heeft aangekondigd op korte termijn over te zullen gaaî tot

aansprakelijkstelling van Jongbloed voor de desbetreffende fiscale schulden. Nadat in dit

faillissement een uitkering zal hebben plaatsgevonden, heeft de belastingdienst

aangekondigd formeel te zullen overgaan tot aansprakelijkstelling van de overige Swets

entiteiten die onderdeel uitmaakfen van de fiscale eenheid. Aangezien tegen deze

aansprakelijkstelling geen verweer mogelijk is en de daarmee gemoeide bedragen thans al

vast staan, zal de Curator met de desbetreffende vorderingen nu reeds rekening houden bij de

verdere afivikkeling van de desbetreffende faillissementen.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Het is voor de bepaling van de precieze fiscale schuldenpositie van de Swets

Vennootschappen van belang dat bij de Swets Groep tot datum faillissement sprake was van

een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Dit brengt met zich dat de diverse onderdelen

van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de omzetbelastingschulden (en dus

ook voor de schulden die nog voortvloeien uit de opgelegde naheffingsaanslagen

7cMS/AMS/JLMG/ r 1 402s03 I s567'1 23.1
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omzetbelasting uit hoofde van het fiscale boekenonderzoek).

Voor die entiteiten die gedurende de volledige relevante periode waarop het onderzoek

betrekking heeft (2010-2014) onderdeel van de fiscale eenheid waren, impliceert dit dat zij

voor de volledige omvang van de uit de naheffingsaanslagen voortvloeiende omzetbelasting

hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dit betreft: Swets & Zeitlinger Group, Swets, Swets &
Zeitlinger Finance, Frencken en Swets Domus.

Voor Jongbloed en Accucoms geldt dit niet, omdat deze vennootschappen slechts voor een

beperkt gedeelte van de relevante periode onderdeel van de fiscale eenheid waren. Dit leidt

tot een aanzienlijk lagere fiscale schuld in deze faillissementen, hetgeen met name in het

faillissement van Jongbloed gevolgen heeft voor de beoogde wijze van afwikkeling van dit

faillissement (zie hierna onder 8.6).

Concurrente vorderingen in het faillissement van Swets

Per de datum van dit verslag zijn concurrente vorderingen van ctrca 465 crediteuren van

Swets voorlopig erkend, waarnee een bedrag van ruim ELIR 39 miljoen is gemoeid. In dit

bedrag zijn de naar verwachting qua omvang substantiele (restant)vorderingen van het

bankensyndicaat, de vordering van de mezzanine financier ICG, vorderingen van andere

(achtergestelde) financiers en intercompany vorderingen van andere (deels gefailleerde)

Swets entiteiten niet inbegrepen.

VerifÌcatie van vorderingen in de faillissementen van de overige Swets Vennootschap-

pen (met uitzondering van Jongbloed)

Het verificatieproces in de faillissementen van de overige Swets Vennootschappen wordt op

een identieke wijze als hiervoor ten aanzienvan Swets vermeld uitgevoerd. Gelet op de thans

bekende omvang van de þreferente) boedelschulden en de preferente pre-faillissements-

vorderingen in relatie tot het beperkle boedelactief (indien überhaupt aanwezig) in deze

faillissementen ziet de Curator nu geen aanleiding tot het laten plaatsvinden van een

verifi catievergadering in deze faillissementen.

Verifïcatievergadering in het faillissement van Jongbloed; rentevergoeding

Mede door de hoge opbrengst van de incasso van de debiteurenportefeuille in het faillis-

sement van Jongbloed is in dit faillissement sprake van een zodantg totaalactief dat hieruit

alle boedelvorderingen en préfaillissementsvorderingen integraal kunnen worden voldaan.

Op basis van de thans bekende gegevens verwacht de Curator dat daarna nog een bedrag

overblijft. Daarmee is - ook na het bereiken van overeenstemming over de omvang van de

fiscale schulden - in de onderhavige verslagperiode duidelijk geworden dat een oplossing

moet worden gevonden voor de vergoeding van renteclaims over de boedelperiode.

De Curator onderzoekt thans de voor de boedel van Jongbloed meest kostenefficiënte

oplossing en zal vervolgens overleg met de rechter-commissaris voeren, waama de datum

voor de in ieder geval in dit faillissement noodzakelijke verificatievergadering kan worden

bepaald.
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9 PROCEDTIRES

9.2

NPM Capital N.V. c.s. (Swets Brazilië)

Het overleg omtrent een minnelijke regeling is nog niet afgerond maar wel in een

vergevorderd stadium. De bij het Hof Amsterdam aanhangige appelprocedure wordt in
afwachting van de totstandkoming van een minnelijke regeling nog aangehouden.

Bayerische Staatsbibliothek ("BSB") / Rabobank Nederland / Curator

In de door BSB bij dagvaarding van 30 april 2015 tegen Rabobank Nederland en de Curator

(in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Swets) gestarte procedure bij de

rechtbank Amsterdam met betrekking tot de bankgarantie van EUR 2 miljoen heeft de

rechtbank bij tussenvonnis van 30 september 2015 een comparitie van partijen gelast. Deze

comparitie heeft 17 februari 2016 plaatsgevonden. Aangezien op de zitting geen minnelijke

regeling kon worden bereikt, is het vonnis thans bepaald voor 30 maart2016.

10.

10.1

OVERIG

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn voor afwikkeling

Omtrent de vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering in de faillissementen van de

Swets Vennootschappen (met uitzondering van Jongbloed, zie hiervoor) en de termijn van

afwikkeling kan de Curator nog geen specifieke uitspraken doen. Het antwoord op de vraag

of crediteuren van Swets enige uitkering tegemoet kunnen zien, is mede afhankelijk van de

uitkomst van het oorzakenonderzoek van de Curator.

Op basis van de thans aan de Curator bekende gegevens verwacht de Curator evenwel de

volgende wljze van afwikkeling van de nu uitgesproken faillissementen van de Swets Ven-

nootschappen:

tr'aillissement Verwachte wijze van afwikkeling

t0.2

10.2

Swets & Zeitlinger Group

Swets

Jongbloed

Accucoms

Koninklijke Swets

Swets &. Zeitlinger Beheer

Swets & Zeitlinger Finance

Swets & Zeitlinger International

Swets Domus

opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw

nog onduidelijk
nog nader te bepalen (zie onder 8.6 hiervoor)

vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137 a Fw

opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw

opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw

opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw

nog onduidelijk
opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw

Urenbesteding en tussentijdse financiële verslagen

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de Curator met zijn team van

medewerkers in totaal ctrca 298 uren besteed aan de afivikkeling van de faillissementen van

de Swets Vennootschappen.
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10.3

t0.4

10.5

Law.Tax

Tussentij dse financiële verslagen

Als biilase I tot en met 4 zijn aan dit openbare verslag de tussentijdse financiële verslagen

gehecht in de faillissementen van Swets &Zeitlinger Groep, Swets, Jongbloed en Accucoms.

In de boedels van de overige Swets Vennootschappen is op dit ogenblik nog geen sprake van

enig actief.

De Curator merkt op dat de vergoeding voor de door hem en zijnteam gemaakfe kosten over

de periode vanaf 1 juli 2015 tot de datum van dit verslag nog niet is verwerkt in deze

tussentijdse financiële verslagen omdat deze vergoeding nog niet door de rechtbank is

vastgesteld.

Plan van aanpak en werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de Curator primair overleg voeren over de meest

geëigende afwikkeling van het faillissement van Jongbloed.

De Curator zal zíchvoorts concentreren op het rechtmatigheids- resp. oorzakenonderzoek.

Indiening volgend verslag

Een volgend openbaar verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder

verslag noodzakelijk mochten maken, in de loop van de maand september 2016 worden

gepubliceerd.

PT]BLICATIE OP WEBSITE

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijst de Curator naar de openbare

verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd

(www.cms-dsb.com/swets), waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in

de faillissementen van de Swets Vennootschappen zullen worden gepubliceerd.

Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar

worden gesteld op deze website. Bij (interpretatie)verschillen tussen de Nederlandse en

Engelse versie van dit openbare verslag, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Amsterdam, 7 I maarL 2016

J.L.M

Bijlagen:

11.

11.1

11.2

Bijlage 1:

Bijlage2.,
Bijlage 3:

Bijlage 4:

Tussentijds financieel verslag Swets & Zeitlinger Group

Tussentijds financieel verslag Swets

Tussentijds financieel verslag Jongbloed

Tussentijds financieel verslag Accucoms
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Bijlage L

Tussentijds financieel verslag Swets & Zeitlinger Group
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1 5-2-2016FINANCIEEL VERSLAG

Naam

curator

Rechter-commissaris

lnsolventienummer

Verslag nummer

Swets & Zeitlinger Group B.V

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. l.M. Bilderbeek

cl131141525F
4

lncl. BTWA. Baten BTW

L Aangetroffen middelen
Kasgeld

Banksaldi

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand

Opbrengst inventaris

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst voorraden / onderhanden werken

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst goodwill / lE rechten

Opbrengst deelnemingen

Opbrengst ¡ntercompany vorderingen

3. Deb¡teuren
Debiteuren pre faillissement

Af: rechten van derden

Af: kosten

Boedeldebiteuren

Af: kosten

4. Over¡ge baten
Boedelbijdragen

Rente

Rest¡tutie belastingdienst pre faillissement

Boedelkrediet

Kruisposten

Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2.698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,65

0,00

0,00

0,00

0,00

422,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.120,65 0,00

lncl. BTWB. Reeds betaalde boedelschulden BTW

Salaris en verschotten curator

Algemene faillissementskosten

Totaâl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0.00

G. Thans nog beschikbaar

A. Baten

B. Reeds betaalde boedelkosten

Reeds betaalde / onlvangen boedel BTW na aangifte

Saldo boedelreken¡ng

120,65

0,00

0,00

2

13.120,65
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Bijlage 2

Tussentijds financieel verslag Swets
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1 5-2-2016FINANCIEET YERSLÁG

Naam

curator

Rechter-commissaris

lnsolventienummer

Verslag nummer

Swets lnformation Services B.V

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. LM. Bilderbeek

cl13114ls17F

4

lncl. BTWA. Baten BTW

€€

4.1: Vr¡j actief

1. Aangetroffen middelen
Kasgeld

Banksâldi

2. Opbrengst verkopen
Opbrengst pand

Opbrengst inventaris

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst goodwill / lE rechten

Opbrengst deelnemingen

Opbrengst intercompany vorderingen

3, Deb¡teuren
Debiteuren pre faillissement

Af: rechten van derden

Af: kosten

Boedeldebiteuren

Af: kosten

4. Overige baten
Boedelbüdragen

Rente

Restitutie belastingdienst pre faillissement

Boedelkrediet

Kruisposten

Totaal vr¡j ac{¡ef

A.2:57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken
Opbrengst inventaris

Af: kosten

Totaal 57 lid 3 Fw - actief

Totaal act¡ef

2.449,31

1 .814.464,36

0,00

0,00

52,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
34.036,93

0,00

1.816.913,67

0,00

0,00

302,50

146.752,00

0,00

0,00

34.036,93

693.616,08

0,41

177.488,05

556.512,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.605,00

0,00

0,00

67.439,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.423.621,82 162.097

300.004,55

-74.458,33

52.066,91

-12.922,52

225.il6,22 39.1.14,39

3.651.168,04 201.241,84

lncl. BTWB. Reeds betaalde boedelschulden BTW

Salaris en verschotten curator

Algemene faillissementskosten

Kosten instandhouden ICT/debiteurenincasso

Kosten afwikkel¡ng buitenlandse entiteiten

Totaal

-718.801,10

-409.329,78

-389.284,49

-6't.314,69

-124.750,60

-70.253,84

-67.439,95

0,00

-1.578.730,06 -262.444,39

C- Thans nog besch¡kbaar

A. Baten

B. Reeds betaalde boedelkosten

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte

Saldo boedelrekening

3.651.168,04

-1.578.730,06

0,00

2.072.437,98
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Bijtage 3

Tussentijds financieel verslag Jongbloed
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FINANCIEEL VERSLAG 1 5-2-2016

Naam

curator

Rechter-commissaris

lnsolventienummer

Verslag nummer

Jongbloed lnfomation Services B.V

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. l.M. Bilderbeek

ctogt14l717F
4

lncl. BTWA. Baten BTW

€

1. Aangetroffen middelen
Kasgeld

Banksaldi

2. Opbrengst verkopen
Opbrengst pand

Opbrengst inventar¡s

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst voorraden / onderhanden werken

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst goodwill / lE rechten

Opbrengst deelnemingen

Opbrengst doorstart Jongbloed

3. Debiteuren
Debiteuren pre faillissement

Af: rechten van derden

Af: kosten

Boedeldebiteuren

Af: kosten

4. Ovêrige baten
Boedelbüdragen

Rente

Rest¡tutie belastingdienst pre faillissement

Boedelkrediet

Kruisposten

Totaal

675,47

553.243,27

1.642.945,34

0,00

-124.414,08

31.497,81

0,00

553.91 8,74

0,00

0,00

0,00

326.590,60

1.518.531,26

31.497 ,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.592,53

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.430.538,66 -21.592,53

lncl. BTWB. Reeds betaalde boedelschulden BTW

Salaris en verschotten curator

Algemene faillissementskosten

Totaal

-73.759,35 12.801,21

-27.964,39 -3.621

-16.422,23

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten

B. Reeds betaalde boedelkosten

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte

Saldo boedelrekening

2.430.538,66

-101.723,74

0,00

2.328.814,
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Bijlage 4

Tussentijds financieel verslag Accucoms
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FINANCIEEL VERSLAG 1 5-2-2016

Naam

curator

Rechter-commissaris

lnsolventienummer

Verslag nummer

Accucoms B.V.

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. l.M. Bilderbeek

cl09l14l716F
4

lncl. BTWA. Baten BTW

€€

1. Aangetroffen m¡ddelen
Kasgeld

Banksaldi

2. Opbrengst verkopen
Opbrengst pand

Opbrengst inventaris

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst voorraden / onderhanden werken

Af: rechten van derden

Af: kosten

Opbrengst goodwill / lE rechten

Opbrengst deelnemingen

Opbren gst doorstart Accucoms

3. Debiteuren
Debiteuren pre fa¡llissement

Af: rechten van derden

Af: kosten

Boedeldebiteuren

Af: kosten

4. Overige baten
Boedelbijdragen

Rente

Restitutie belastingdienst pre faillissement

Boedelkrediet

Kruisposten

Totaal

46,00

121.336,70

0,00

0,00

0,00

-163,65

713,07

0,00

121.382,70

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-163,65

713,07

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33r.932,r9 0,00

lncl. BTWB. Reeds beta¿lde boedelschulden BTW

Salaris en verschotten curator

Algemene faillissementskosten

Totaal

-25.122,70 -4.360,14

-8.705,96 -1.163,86

-33.828,66 -s.524,00

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten

B. Reeds betaalde boedelkosten

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aang¡fte

Saldo boedelrekening

331.932,19

-33.828,66

0,00

298.103,53


