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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te : Eindhoven
Zaakdoende te : Charlotte van Bourbonhof, (5611 HZ) Eindhoven
KVK-nummer : 17278739
Faillissementsnummer : F17/174
Datum uitspraak : 9 mei 2017

09-05-2018
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Activiteiten onderneming
Strip2000 B.V. (hierna: “Gefailleerde”) hield zich bezig met de uitgifte van
stripboeken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 63.014,42

€ 0,00

€ 0,00

2016

€ 335.396,00

€ -490,00

€ 94.308,00

2015

€ 264.208,00

€ -66.922,00

€ 106.779,00

2014

€ 136.657,00

€ -126.740,00

€ 58.664,00

2013

€ 93.152,00

€ -62.263,00

€ 50.847,00

09-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 28.522,87

09-05-2018
3

€ 3.662,00

08-11-2018
4

€ 3.666,20

06-05-2019
5

€ 8.763,39

07-11-2019
6

€ 12.142,73

06-05-2020
7

€ 12.155,08

05-11-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-11-2017

09-05-2018
3

t/m
4-5-2018
van
5-5-2018

08-11-2018
4

t/m
2-11-2018
van
3-11-2018

06-05-2019
5

t/m
3-5-2019
van
4-5-2019

07-11-2019
6

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

06-05-2020
7

t/m
5-5-2020
van
6-5-2020

05-11-2020
8

t/m
4-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

44 uur 18 min

4

7 uur 6 min

5

31 uur 54 min

6

18 uur 24 min

7

1 uur 12 min

8

2 uur 36 min

totaal

105 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Rechtspersoon-bestuurder van Gefailleerde is W VA Ventures B.V., w aarvan op
haar beurt VDH Ventures B.V. (rechtspersoon-)bestuurder is. Mevrouw Van der
Heijden is op haar beurt bestuurder van VDH Ventures B.V. en derhalve
middellijk bestuurder van Gefailleerde. Aandeelhouders van Gefailleerde zijn de
heren Rob van Bavel (15%), Merien ten Houten (15%), Erik van Itterson (10%)
en W VA Ventures B.V. (60%).

09-05-2018
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er geen lopende
procedures zijn.

09-05-2018
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten zullen in kaart w orden gebracht en w aar
nodig beëindigd w orden. Eventuele premierestituties zullen w orden gestort op
de faillissementsrekening.

09-05-2018
3

1.4 Huur
Gefailleerde w as tot voor kort gevestigd aan het adres Flight Forum 3529 (unit
5) te Eindhoven. Gefailleerde huurt thans een bedrijfsruimte van Mercotim aan
het adres De Vest 60 te Valkensw aard. Bij brief van 19 mei 2017 heeft de
curator de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van
de rechter-commissaris en met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

09-05-2018
3

Verslag 2:
De curator heeft de opslagruimte te Valkensw aard ontruimd en (bezemschoon)
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde een
onderneming w as van haar echtgenoot die in 2015 geheel onverw acht is
overleden. De bestuurder heeft geprobeerd om de onderneming voort te
zetten. Op dat moment had Gefailleerde al een grote schuld aan haar
drukkerij. Het is niet gelukt om die schuld af te lossen. Sterker, doordat
Gefailleerde onvoldoende omzet genereerde zijn de schulden alleen maar
toegenomen. De gemiddelde kosten per album w aren te hoog om w inst te
kunnen genereren. Een verkoop van de onderneming bleek ook niet (meer) tot
de mogelijkheden te behoren, w aardoor de bestuurder heeft besloten om een
eigen aangifte te doen. De curator heeft vooralsnog geen aanleiding om te
veronderstellen dat de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement onjuist zou zijn.

09-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-05-2018
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Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak geen w erknemers in dienst zouden zijn van
gefailleerde. W el w erden door Gefailleerde ZZP-ers ingehuurd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-05-2018
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Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er eveneens geen
w erknemers in dienst van gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

09-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde niet
beschikt over onroerende zaken die tot haar eigendom behoren.

09-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

09-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 31.512,27
totaal

€ 31.512,27

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over enkele (verouderde) inventariszaken, w aaronder
tafels, stoelen, bureaus, w hiteboard, boekenkasten etc. De curator heeft de
inventariszaken geschouw d en laten taxeren. De bestuurder heeft de curator
bericht dat de inventariszaken niet verpand zijn. De curator heeft opdracht
gegeven aan Daan Auctions om de inventariszaken te verkopen middels een
internetveiling.

09-05-2018
3

Verslag 2:
De veiling van de inventaris en voorraad stripboeken (circa 180.000 stuks) is
inmiddels door Daan Auctions afgerond. De veiling heeft in vier deelveilingen
plaatsgevonden. De bruto-veilingopbrengst bedraagt € 31.512,27 (inclusief
btw en 16% opgeld). Daan Auctions heeft de boedel 10% verkoopcommissie in
rekening gebracht over de bruto-veilingopbrengst exclusief btw .
Verslag 3:
Daan Auctions heeft de veilingopbrengst helaas niet overgemaakt naar de
boedelrekening. Sterker, op 21 maart jl. is het de curator duidelijk gew orden
dat het bestuur van Daan Auctions de veilingopbrengst heeft aangew end voor
haar eigen bedrijfsvoering, w aaronder betaling van haar eigen schuldeisers en
salarissen van haar eigen personeel. Naar de mening van de curator heeft het
bestuur van Daan Auctions met deze handelsw ijze onrechtmatig gehandeld
jegens de boedel van Gefailleerde. Geoormerkte veilingopbrengsten dienen
immers door een veilinghuis apart te w orden gehouden op een
derdengeldenrekening.
De curator heeft nog getracht een betalingsregeling met Daan Auctions te
treffen. Daan Auctions en/of haar bestuurders bleken echter niet in staat of
bereid te zijn een redelijk betalingsvoorstel met afdoende zekerheid aan te
bieden.
De curator heeft het bestuur van Daan Auctions in privé aansprakelijk gesteld.
Voorts heeft de curator in overleg met andere betrokken curatoren en de
rechter-commissaris het faillissement van Daan Auctions aangevraagd. Op 17
april jl. is het faillissement van Daan Auctions uitgesproken.
De curator heeft de vordering van de boedel van Gefailleerde bij de curator van
Daan Auctions ingediend. Het is vooralsnog even afw achten w at de curator
van Daan Auction aan activa zal aantreffen en of, en zo ja w elke stappen hij
zal gaan ondernemen. Feit is in ieder geval dat de afw ikkeling van het
faillissement van Gefailleerde hierdoor vertraging zal gaan oplopen. Of er ook
financiële schade zal zijn als gevolg van de handelsw ijze van het bestuur van
Daan Auctions is vooralsnog niet duidelijk.
De curator heeft alle bij hem bekende schuldeisers van Gefailleerde een brief
gestuurd over de vertraging in de afw ikkeling van het faillissement.
(verslag 4) De curator van DAAN Auctions B.V. is Mr. R.P.A. de W it van Holland
van Gijzen Advocaten te Amsterdam. De curator (van Strip2000) heeft aan Mr.
R.P.A. de W it kenbaar gemaakt dat het bestuur van DAAN Auctions B.V. de
vennootschap (DAAN Auctions) onbehoorlijk heeft bestuurd en dat het bestuur
van DAAN Auctions een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens de
gezamenlijke schuldeisers van DAAN Auctions B.V. althans heeft toegelaten dat
door DAAN Auctions onrechtmatig w erd geprofiteerd van een w anprestatie van

08-11-2018
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een derde (de Stichting Beheer Derdengelden Daan B.V., die volgens de
algemene voorw aarden de koopsommen zou gaan innen). Mr. R.P.A. de W it is
zich thans aan het beraden op juridische stappen tegen het bestuur van DAAN
Auctions, zo heeft de curator begrepen.
De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris besloten om zelfstandig
een vordering tegen het bestuur van DAAN Auctions B.V. in te stellen. De
procedure staat op de rol van 5 juni 2019 voor conclusie van antw oord zijdens
gedaagden. De curator trekt in deze procedure op met mr. P.J.W . Vermunt,
curator van de gedupeerde boedel van Meer Reclame.

06-05-2019
5

PROCEDURE

07-11-2019
6

Ook de curator van DAAN Auctions heeft de bestuurders w egens
bestuurdersaansprakelijkheid in rechte betrokken. Op grond van het arrest
Lunderstädt/De Kok q.q. dient de vordering van de curator bij voorrang
behandeld te w orden zodat de vordering van de curator en mr. Vermunt
vooralsnog op de parkeerrol is geplaatst. De curator van DAAN Auctions heeft
aan de curator en mr. Vermunt toegezegd om hen te betrekken bij de
gesprekken met (de advocaat van) de bestuurders van DAAN Auctions.
De curator is nog niet betrokken in gesprekken met (de advocaat van) de
bestuurders van DAAN Auctions. Op 17 april 2020 zou een comparitie van
partijen plaatsvinden in de procedure tussen de curator van DAAN Auctions en
de bestuurders van DAAN Auctions. Deze comparitie heeft niet plaatsgevonden
vanw ege de door de rechtbank getroffen Corona-maatregelen.

06-05-2020
7

De curator heeft begrepen dat op 20 augustus 2020 een comparitie heeft
plaatsgevonden en dat de procedure thans op de rol staat voor vonnis. De
curator observeert de procedure en w acht het vonnis af.

05-11-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie inventaris, bezichtiging inventaris op locatie, correspondentie
bestuurder en taxatiebureau, etc.
Verslag 3:
Correspondentie met Daan Auctions, overleg met rechter-commissaris en
andere betrokken curatoren, faillissementsaanvraag Daan Auctions,
correspondentie met schuldeisers van Gefailleerde, etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 4.346,00
totaal

€ 4.346,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

09-05-2018
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat
Gefailleerde beschikt over een voorraad stripboeken. De voorraad bevat circa
180.000 stripboeken en bevindt zich voornamelijk in de opslagruimte van
Gefailleerde te Valkensw aard. Tevens bevindt zich voorraad (in consignatie) bij
distributeurs van Gefailleerde. De curator heeft de voorraad te Valkensw aard
geschouw d en laten taxeren. De bestuurder heeft de curator bericht dat de
voorraad niet is verpand. De curator heeft opdracht gegeven aan Daan
Auctions om de voorraad te Valkensw aard te verkopen middels een
internetveiling. De onderhandse verkoop van stripboeken uit de voorraad in
consignatie w ordt vooralsnog voortgezet, omdat de distributeurs hoge kosten
in rekening brengen voor het retourzenden van deze stripboeken.

09-05-2018
3

Verslag 2:
De veiling van de inventaris en voorraad stripboeken (circa 180.000 stuks) is
inmiddels door Daan Auctions afgerond. De veiling heeft in vier deelveilingen
plaatsgevonden. De bruto-veilingopbrengst bedraagt € 31.512,27 (inclusief
btw en 16% opgeld). Daan Auctions heeft de boedel 10% verkoopcommissie in
rekening gebracht over de bruto-veilingopbrengst exclusief btw . De curator
heeft voorts in de afgelopen verslagperiode de consignatievoorraad verkocht
aan Pats Collectors Items voor een bedrag van € 4.346 inclusief 6% btw . De
consignatievoorraad bestaat uit circa 41.000 stripboeken.
Verslag 3:
De curator heeft het bedrag van € 4.346 op de boedelrekening ontvangen. De
veilingopbrengst heeft de curator helaas niet ontvangen. Voor een nadere
toelichting hierover verw ijst de curator paragraaf 3.7.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad, bezichtiging voorraad op locatie, correspondentie met
bestuurder en taxateur over inventarisatie voorraad, correspondentie met
distributeurs, etc.

09-05-2018
3

Verslag 2:
W erkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de consignatievoorraad
(w aaronder het opstellen van de koopovereenkomst, overleg met distributeurs
en veilingmeester), overleg met veilingmeester over verkoop van de ‘gew one’
voorraad, etc.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde niet
beschikt over andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie met bestuurder, etc.

09-05-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 28.000,00

€ 26.367,00

€ 28.000,00

€ 26.367,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator bericht dat Gefailleerde circa € 28.000 te
vorderen heeft van haar debiteuren. De bestuurder van Gefailleerde heeft de
curator bericht dat de vorderingen van Gefailleerde op haar debiteuren niet
zijn verpand. De curator heeft de betreffende debiteuren aangeschreven met
het verzoek om de openstaande vordering te voldoen. De curator heeft
inmiddels een bedrag van € 1.114 op de boedelrekening ontvangen. Een
aantal debiteuren heeft het factuurbedrag overgemaakt naar de
betaalrekening van Gefailleerde. Dit betreft een bedrag van € 19.197,40.

09-05-2018
3

Verslag 2:
De curator heeft de debiteurenincasso afgerond. Een aantal debiteuren heeft
aangetoond een verrekenbare tegenvordering op Gefailleerde te hebben. De
curator heeft in totaal tot heden € 4.161,68 ontvangen op de boedelrekening.
Op de betaalrekening van Gefailleerde is een bedrag van € 22.205,34
binnengekomen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 3.161,22
ontvangen op de boedelrekening van St. Publicatie Reproductierechten.

08-11-2018
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Onverw acht heeft gefailleerde een uitkering ontvangen van € 5.088,95 terzake
van titels die door de Nederlandse openbare bibliotheken w orden uitgeleend.
Stichting PRO keert elk jaar het uitgeversaandeel uit van de
leenrechtvergoeding die door de Stichting Leenrecht w ordt geïncasseerd bij
deze bibliotheken. Gefailleerde heeft een zogenaamde repartitievergoeding
ontvangen.

07-11-2019
6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 3.366,88
ontvangen op de boedelrekening van St. Publicatie Reproductierechten.

06-05-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, correspondentie met bestuurder,
etc.

09-05-2018
3

Verslag 2:
Incasso van vorderingen op debiteuren (o.a. versturen van aanmaningen), etc.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Gefailleerde beschikt over een positief
saldo. De curator heeft Rabobank verzocht om het saldo over te maken naar
de boedelrekening. Rabobank heeft inmiddels een bedrag van € 4.163,05
bijgeschreven op de boedelrekening. De curator heeft de bankrekening nog
niet laten opheffen, omdat een groot aantal debiteuren het openstaande
factuurbedrag op de betaalrekening heeft voldaan. De curator zal Rabobank in
de aankomende verslagperiode verzoeken om het saldo over te maken naar
de boedelrekening.

09-05-2018
3

Verslag 2:
Rabobank heeft een creditsaldo van € 16.055,77 overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met het bestaan van enig leasecontract.

09-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde geen
zekerheden aan derden heeft verstrekt.

09-05-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

09-05-2018
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een retentierecht.

09-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van
reclame.

09-05-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
09-05-2018
3

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank, correspondentie crediteuren, inventarisatie
eigendomsvoorbehouden, etc.

09-05-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde heeft een gedeelte van haar voorraad in consignatie gegeven aan
haar distributeurs. Deze voorraad (in consignatie) bevat circa 40.000
exemplaren. De verkoop van exemplaren uit deze voorraad w ordt voorlopig
voortgezet, omdat met deze verkoop beperkte kosten gemoeid zijn, terw ijl een
marktconforme prijs voor de stripboeken w ordt betaald door kopers.
Bovendien brengen de distributeurs erg hoge kosten in rekening voor het
retourzenden van de voorraad.
Verslag 2:
De verkopen vanuit de consignatievoorraad zijn per 31 oktober 2017 beëindigd
vanw ege de overdracht van de consignatievoorraad aan Pats Collectors Items.
De curator heeft de distributeurs (Pinceel, Van Ditmar, Centraal Boekenhuis en
Strips in Voorraad) verzocht om een eindafrekening te maken. De curator zal in
een volgend verslag nader berichten over de resultaten van het voortzetten
van de verkoop.
Verslag 3:
De curator heeft de eindafrekeningen ontvangen.
De resultaten van de verkopen door Centraal Boekenhuis zijn als volgt:
CENTRAAL BOEKENHUIS
MAAND Omzet
Kosten

Saldo

09-05-2018
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MEI
€
JUNI
€
JULI
€
AUGUSTUS €
SEPTEMBER €
OKTOBER €
NOVEMBER €

1.974,97 € 886,00
€ 241,57
1.510,05 € 577,55
2.971,35 € 969,09
1.207,27 € 407,46
766,51 € 343,24
1.247,00 € 461,29
701,00 € 14.834,90

TOTAAL OMZET/KOSTEN
€
8.403,18 € 17.593,53 € -9.190,35
Op 18 september 2017 heeft de curator een bedrag van € 1.285,84 ontvangen
en op 23 oktober een bedrag van € 561,97. De kosten van Centraal
Boekenhuis w aren reeds op voornoemde bedragen in mindering gebracht.
Uiteindelijk had de boedel nog een bedrag van € 8.644,75 te vorderen van
Centraal Boekenhuis. Daartegenover stond een vordering van Centraal
Boekenhuis van € 17.593,82. De curator heeft een regeling getroffen met
Centraal Boekenhuis die eruit bestaat dat partijen met gesloten beurzen uit
elkaar zijn gegaan.
De resultaten van de verkopen door Strips in Voorraad zijn als volgt:
STRIPS IN VOORRAAD
MAAND
Omzet
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER

Opslagkosten
€ 145,20
€ 524,73
€
36,30
€ 445,59
€
36,30
€ 392,47
€
36,30
€ 260,09
€
36,30
€ 190,60
€
36,30
€ 213,40
€
36,30

€ 2.026,88

€

363,00

Per saldo diende Strips in Voorraad een bedrag van € 1.663,88 aan de boedel
af te dragen. De curator heeft in totaal een bedrag van € 1.663,15 op de
boedelrekening ontvangen.
De resultaten van de verkopen door Van Ditmar zijn als volgt:
VAN DITMAR
Omzet

Logistieke kosten Overige kosten

MEI
JUNI
€ 656,50
€ 200,30
JULI
€ 231,97
€ 198,55
AUGUSTUS € 231,92
€ 197,76
SEPTEMBER €
85,49
€ 197,19
OKTOBER
€
73,03
€ 197,05
NOVEMBER € 125,96
€ 195,95
€
€ 1.404,87 € 1.186,80

€

127,23
127,23

Tussentijdse heeft curator een bedrag van € 34,16 (afrekening maand
augustus) en € 33,42 (afrekening maand juli) ontvangen op de
boedelrekening. Vanaf september is nog maar een opbrengst gerealiseerd van
€ 248,48. Daartegenover stonden kosten van € 717,42. De curator heeft het
voorstel gedaan om met gesloten beurzen uit elkaar te gaan. De curator is nog

in afw achting van een reactie van Van Ditmar.
De resultaten van de verkopen door Pinceel Stipverspreiding (Belgie) zijn als
volgt:
PINCEEL
Omzet
Kosten
APRIL
€ 21,23
MEI
€ 270,00
JUNI
€ 835,90
JULI
€ 28,16
AUGUSTUS € 1.064,83
SEPTEMBER € 112,92
OKTOBER
€
35,35
€ 2.368,39

€ 186,00

Per saldo dient de boedel nog een bedrag van € 2.182,39 van Pinceel
Stripverspreiding te ontvangen. Pinceel Stripverspreiding reageert niet op
aanmaningen van de curator. De curator beraadslaagt zich thans over te
nemen rechtsmaatregelen.
Pinceel Stripverspreiding heeft vrijw illig aan haar betalingsverplichting jegens
de boedel voldaan. In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een
bedrag van € 2.182,39 op de faillissementsrekening ontvangen. Van Ditmar
heeft het voorstel van de curator om met gesloten beurzen uit elkaar te gaan
aanvaard.

08-11-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal in een volgend verslag nader berichten over de verkoop van
exemplaren uit de voorraad in consignatie.

09-05-2018
3

Verslag 3:
De curator verw ijst naar hetgeen hiervoor is beschreven.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, correspondentie met bestuurder en distributeur, etc.
Verslag 3:
Correspondentie met distributeurs, onderhandeling over eindafrekeningen,
opstellen rekening en verantw oording, etc.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-05-2018
3

6.4 Beschrijving
Er bleek (aanvankelijk) veel belangstelling te zijn voor de onderneming van
Gefailleerde. Daarom heeft de curator besloten om een zogenaamde
‘Controlled Auction’ te organiseren. Uiteindelijk hebben de meeste gegadigden
besloten om geen bod uit te brengen of om een bod uit te brengen dat
geenszins in de buurt kw am van de liquidatiew aarde (van de voorraad en
inventaris). De curator heeft besloten om geen van die biedingen te
aanvaarden en de Controlled Auction te beëindigen. Het is dan ook niet gelukt
om een doorstart te realiseren. De belangstelling bleek achteraf met name
gericht te zijn op bepaalde delen van de voorraad van Gefailleerde. De curator
zal de voorraad en inventaris middels een internetveiling gaan verkopen.

09-05-2018
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Organiseren Controlled Auction, benaderen/correspondentie kandidaten
doorstart, etc.

09-05-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van Gefailleerde
zodanig w as ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van gefailleerde kon w orden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen

09-05-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen van Gefailleerde niet of
tijdig zijn gedeponeerd:

09-05-2018
3

• 2016: niet gedeponeerd.
• 2015: 10 maart 2017
• 2014: 22 maart 2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die zij op grond van artikel
2:396 BW als ‘kleine’ vennootschap genoot.

09-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de geplaatste aandelen zijn
volgestort.

09-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

09-05-2018
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Toelichting
Doordat het bestuur de jaarrekeningen niet of niet tijdig heeft gedeponeerd ex
artikel 2:394 BW staat op grond van de w et (artikel 2:248 lid 2 BW ) vast dat
het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt bovendien
(behoudens tegenbew ijs) vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement.
Echter, de curator heeft vooralsnog niet de indruk dat de onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur een belangrijke oorzaak is gew eest van het
faillissement. De curator heeft vooralsnog veeleer het idee dat de
tegenvallende omzetten in combinatie met de dunne marges uiteindelijk tot
het faillissement hebben geleid.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft vernomen dat in het zicht van faillissement stripboeken zijn
teruggenomen door derden (zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald).
De curator zal deze transacties nader onderzoeken en de betreffende derde(n)
verzoeken de stripboeken te retourneren en/of daarvoor een marktconforme
vergoeding te betalen. De curator heeft verder (vooralsnog) geen reden om te
veronderstellen dat sprake is gew eest van paulianeus handelen.
Verslag 2:
De curator heeft de transacties onderzocht. Uit onderzoek is gebleken dat w el
een (markt)conforme vergoeding voor de stripboeken is betaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-05-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie Gefailleerde, overleg bestuurder, etc.

09-05-2018
3

Verslag 2:
Correspondentie met de betreffende derden, onderzoek transacties, etc.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-05-2018
3

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.695,00

09-05-2018
3

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.
Verslag 3:
De fiscus heeft 1 preferente vordering ingediend van € 9.695.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-05-2018
3

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-05-2018
3

Toelichting
Er zijn tot op heden geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

09-05-2018
3

Toelichting
Thans zijn er 31 concurrente vorderingen ingediend.
32
Toelichting
Tot op heden hebben zich 32 crediteuren gemeld met een concurrente
vordering.

08-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 202.506,08

09-05-2018
3

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende (concurrente) vorderingen bedraagt €
202.506,08.
€ 202.939,02

08-11-2018
4

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
202.939,02. Een tw eetal vorderingen is P.M. genoteerd, w aardoor het
totaalbedrag nog zal oplopen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden ingeschat op w elke
w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

09-05-2018
3

De verw achte w ijze van afw ikkeling houdt verband met de uitkomst van de
procedure die tegen de bestuurders van DAAN Auctions is aangevangen.

07-11-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, onderzoek administratie Gefailleerde, etc.

09-05-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-05-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- correspondentie crediteuren;
- afronden van de verkoop van de voorraad en inventaris;
- incasso vorderingen op debiteuren;
- onderzoek administratie;

09-05-2018
3

Verslag 2:
- Correspondentie crediteuren;
- Eindafrekening maken met distributeurs;
- Onderzoek administratie
Verslag 3:
De curator heeft een vordering van € 23.616,81 ingediend in het faillissement
van Daan Auctions. De curator zal moeten w achten op de afw ikkeling van het
faillissement van Daan Auctions. Daarnaast streeft de curator ernaar om in de
aankomende verslagperiode de eindafrekening met Van Ditmar af te w ikkelen
en de openstaande vordering op Pinceel Stripverspreiding te incasseren.
De curator is in afw achting van de vervolgstappen van de curator van DAAN
Auctions (Nederland) B.V.

08-11-2018
4

De curator heeft een procedure geëntameerd jegens het bestuur van DAAN
Auctions B.V. De curator is thans in afw achting van de conclusie van antw oord
van gedaagden. W ellicht dat in de aankomende verslagperiode een comparitie
kan plaatsvinden.

06-05-2019
5

PROCEDURE

07-11-2019
6

Ook de curator van DAAN Auctions heeft de bestuurders w egens
bestuurdersaansprakelijkheid in rechte betrokken. Op grond van het arrest
Lunderstädt/De Kok q.q. dient de vordering van de curator bij voorrang
behandeld te w orden zodat de vordering van de curator en mr. Vermunt
vooralsnog op de parkeerrol is geplaatst. De curator van DAAN Auctions heeft
aan de curator en mr. Vermunt toegezegd om hen te betrekken bij de
gesprekken met (de advocaat van) de bestuurders van DAAN Auctions.
De curator observeert de procedure die de curator van DAAN Auctions heeft
aangespannen tegen de bestuurders van DAAN Auctions.

06-05-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op w elke termijn het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

09-05-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
5-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2020
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