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Algemene gegevens
Naam onderneming
Topbus B.V. (h.o.d.n. Holland Bus Groep)

31-05-2019
1

Gegevens onderneming
Er is sprake van een besloten vennootschap, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 58304347 en statutair gevestigd te Boxtel die
naast Topbus B.V. ook handelde onder de naam Holland Bos Groep.
Gefailleerde is opgericht op 3 juli 2013 en gevestigd aan de Bevrijdingsw eg
100 te 5915 PL Venlo.

31-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Financiële holdings Beheer- en houdsteractiviteiten. Feitelijk dreef gefailleerde
een busbedrijf onder de naam De Feestbus, w aarbij men diverse partybussen
aanbood voor groepsvervoer van en naar feesten en partijen. De huidige
formele bestuurder, de heer R. Derckx, is op 18 oktober 2017 formeel
aangetreden maar de feitelijke operatie en aansturing van de onderneming
heeft hij pas echt opgepakt in augustus 2018 toen de bedrijfsleider te kennen
gaf te w illen stoppen.

Financiële gegevens

31-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 276.014,00

2018
2016

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 33.978,00

€ 105.901,00

€ 35.000,00
€ 238.525,00

€ -89.587,00

€ 135.494,00

Toelichting financiële gegevens
Na het eerste half jaar over 2018 zijn de cijfers niet goed bijgehouden en is
het resultaat (nog) onbekend.

31-05-2019
1

Jaarcijfers 2015 zijn gedeponeerd op 19 september 2016 (tijdig)
Jaarcijfers 2016 zijn gedeponeerd op 17 juli 2017 (tijdig)
Jaarcijfers 2017 zijn gedeponeerd op 5 oktober 2018 (tijdig)

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

31-05-2019
1

Toelichting
er w erd op een w erknemer na gew erkt met zzp'ers en payrolling.

Boedelsaldo
€ 5.108,97

31-05-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement stond er positief saldo op de bedrijfsrekening die w erd
aangehouden bij de Rabobank.
€ 5.108,97

29-08-2019
2

Toelichting
Geen w ijzigingen.
€ 5.108,97

27-11-2019
3

Toelichting
Geen w ijzigingen.
€ 2.250,72

25-05-2020
4

Toelichting

€ 722,38

23-11-2020
5

€ 1.222,38

04-01-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-4-2019

31-05-2019
1

t/m
30-5-2019
van
31-5-2019

29-08-2019
2

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

27-11-2019
3

t/m
26-11-2019
van
27-11-2019

25-05-2020
4

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

23-11-2020
5

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

04-01-2021
6

t/m
4-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 36 min

2

3 uur 36 min

3

4 uur 54 min

4

6 uur 42 min

5

1 uur 24 min

6

1 uur 54 min

totaal

24 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een intake plaatsgevonden met de bestuurder en er is een aanvang
gemaakt met inventariseren.

31-05-2019
1

Er is gesproken met de accountant en een van de oud aandeelhouders.
Daarnaast is een deel van de ontbrekende administratie en een auditfile
aangeleverd.

29-08-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is vanaf 18-10-2017 de heer R.J.J. Derckx.

27-11-2019
3

1.2 Lopende procedures
geen

27-11-2019
3

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Het betreft een eigen aangifte, w aartoe in een aandeelhoudersvergadering
van 26 februari 2019 is besloten. Volgens het bestuur w as een faillissement
onafw endbaar, aangezien de bedrijfsactiviteiten w aren gestaakt en er per
saldo schulden w aren.

27-11-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-05-2019
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement geen w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

31-05-2019
1

Toelichting
Er w erd gew erkt met zzp-ers of payrolling en de betreffende w erknemer heeft
zelf ruim voor datum faillissement ontslag genomen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op w at kantoorinventaris na, zijn er geen activa aangetroffen. Er zijn voor
datum faillissement diverse roerende zaken verkocht en deze transacties zijn
in onderzoek. De w aarde van de aanw ezige zaken is zeer gering.

31-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er liggen tw ee aanslagen omzetbelasting.
Vierde kw artaal 2018 € 1.015,=
Eerste kw artaal 2019 € 1.315,=
Daarnaast is voor datum faillissement met de meeste crediteuren een
minnelijke regeling bereikt en ook betaald zodat er w aarschijnlijk een correctie
in de zin van 29 lid W et omzetbelasting zal ontstaan.

31-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aan de hand van de administratie moet gecontroleerd w orden w elke zaken
w anneer zijn verkocht en w at nog aanw ezig moet zijn.

31-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gelet op het stil leggen van de activiteiten ruim voor datum faillissement is er
geen onderhanden w erk.

31-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen

31-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 5.108,97

totaal

€ 5.108,97

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Er zijn tw ee debiteuren

€ 393,22

totaal

€ 393,22

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Debiteuren moeten nog geïncasseerd w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

31-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
geen

31-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
geen

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

31-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

31-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is incompleet en moet nog w orden aangeleverd.

31-05-2019
1

Er is gesproken met de accountant en een van de oud aandeelhouders.
Daarnaast is een deel van de ontbrekende administratie en een auditfile
aangeleverd.

29-08-2019
2

Door de accountant is een auditfile aangeleverd die naar eigen zeggen is
bijgew erkt tot het moment dat de administratie w erd overgedragen aan de
formele bestuurder. Deze administratie moet nog w orden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen lijken tijdig te zijn gedeponeerd. De vraag is of over 2019 tot
en met datum faillissement voldaan is aan de administratieplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

31-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

31-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de datum van oprichting is een onderzoek naar de volstortingsplicht
niet opportuun.

31-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

31-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Ja

31-05-2019
1

25-05-2020
4

Toelichting
Dat w il zeggen: namens de boedel is de nietigheid ingeroepen van de verkoop
van een bus aan een gelieerde vennootschap. Er w as w el een verplichting tot
verpanding, maar de pandakte bleek net een dag te laat geregistreerd te zijn.
Daarnaast w as discutabel w at de w aarde van de bus toen w as (die bus w as
geen eigendom meer van de koper). En tot slot w as door de bestuurder met
vrijw el alle crediteuren een buitengerechtelijk akkoord bereikt en ook
uitgevoerd. Gezien deze achtergronden is een vaststelingsovereenkomst
bereikt, inhoudende dat de koper € 3.000,-- aan de boedel betaalt.
Helaas brak vlak na het bereiken van deze overeenkomst de corona-crisis uit,
w aarna het bedrijf van de koper stil kw am te liggen en betaling van € 3.000,-ineens plotseling niet meer mogelijk w as. Daarom is nader afgesproken dat dit
op nadere termijn zou w orden bezien, indien w el ineens € 1.000,-- zou w orden
betaald. Dat is gebeurd. Het restant ad € 2.000,-- is dus nog verschuldigd.

Toelichting
Gezien de Corona-tijd maakt de gelieerde vennootschap niet of nauw elijks
omzet in 2020. Deze heeft het voorstel gedaan om in totaal € 2.000,-- in plaats
van € 3.000,-- te betalen en dan nog in 2020. Gezien de Coronaomstandigheden heeft de boedel dit aanbod aanvaard, zodat het faillissement
spoedig daarna afgew ikkeld kan w orden. € 500,-- is inmiddels nader voldaan,
zodat er nog € 500,-- te voldoen is.

Toelichting
Ook die laatste € 500,-- is inmiddels voldaan.

23-11-2020
5

04-01-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

31-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek stukken en nadere bespreking met de DGA.

27-11-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
curatorsalaris p.m.

31-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nog te bezien
€ 3.961,00

31-05-2019
1

29-08-2019
2

Toelichting
Ter zake omzetbelasting.
€ 7.223,00

04-01-2021
6

Toelichting
Ter zake omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
Toelichting
Tot op heden voorlopig erkend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-08-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.900,32

31-05-2019
1

Toelichting
Conform opgave failliet. Er zijn voor zover nu bekend vijf crediteuren die niet
mee hebben gedaan aan een buitengerechtelijk akkoord of niet hebben
gereageerd.
€ 10.168,93

29-08-2019
2

Toelichting
Tot op heden voorlopig erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend

31-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
onbekend

9.4 Werkzaamheden procedures

31-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Administratie onderzoeken en de transacties beoordelen die hebben
plaatsgevonden.

31-05-2019
1

idem

27-11-2019
3

Innen van het restant ad € 2.000,--.

25-05-2020
4

Innen van het restant ad € 500,--.

23-11-2020
5

Dat bedrag is betaald, zodat nu een verzoek om opheffing zal w orden
gedaan.

04-01-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

31-05-2019
1

Er w ordt thans verzocht op opheffing bij gebrek aan baten. Dit betreft een
eindverslag.

04-01-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

