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Opgave 6
De komst van online taxidiensten kan traditionele taxibedrijven, zoals Taxi
Gravas, financiële problemen bezorgen. De balans per 1 maart 2019 van
taxibedrijf Gravas bv is gegeven:

Balans Taxi Gravas bv per 1 maart 2019 (getallen x € 1)
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noot 1 -/- = negatief

Op bovenstaande balans staan de Reserves met een negatief bedrag
genoteerd.
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Leg uit op welke wijze een negatieve reserve op een balans kan ontstaan.
Het niet (kunnen) betalen van schulden kan leiden tot een
faillissementsaanvraag bij de rechtbank. Een schuldenaar kan echter van
mening zijn dat zijn betalingsproblemen tijdelijk zijn.
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Wat kan in deze situatie de schuldenaar bij de rechtbank aanvragen?
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Op 1 maart 2019 is een faillissementsaanvraag ingediend door enkele
handelscrediteuren en heeft de rechtbank een curator aangesteld.
De curator houdt rekening met onderstaande volgorde en voor welke
soort bedragen belanghebbenden aanspraak kunnen maken op de
opbrengsten uit de boedelverkoop van Taxi Gravas.
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hypotheeknemers: voor hun hypotheekrecht
curator: boedelschulden (schulden, ontstaan door het afwikkelen van
het faillissement)
belastingdienst en sociale-zekerheidsinstellingen: belasting en sociale
premies
werknemers: achterstallig loon
concurrente schuldeisers (overige schuldeisers, zonder voorrang):
voor hun vordering

In de executoriale fase van het faillissement gaat de curator over tot
verkoop van de bezittingen van Taxi Gravas en verdeling van de
opbrengst onder de schuldeisers.
 Op een veiling brachten de garage € 82.400 en de taxi’s en de
vlottende activa tezamen € 66.000 op.
 De kosten van het afwikkelen van het faillissement (boedelschulden)
waren in totaal € 12.500.
De indieners van de faillissementsaanvraag vragen zich af in hoeverre zij
hun vorderingen kunnen innen.
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Laat met een berekening zien welk bedrag de concurrente schuldeisers in
totaal te verdelen hebben.
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