Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

2
04-05-2022
F.03/22/3
NL:TZ:0000214343:F001
11-01-2022

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr B.T.G.M. Lamers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Negotium Novum B.V.

03-02-2022
1

Gegevens onderneming
Bezoekadres: Graafschap Hornelaan 137A, 6001 AC W eert
Handelsregisternummer: 61012920

03-02-2022
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijving volgens het handelsregister luidt: detailhandel via
internet in een algemeen assortiment non-food alsmede groothandel in
overige consumentenartikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 166.318,00

€ -3.700,00

€ 618.879,00

2020

€ 370.260,00

€ 36.639,00

€ 371.506,00

Toelichting financiële gegevens

03-02-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geen administratie ontvangen en evenmin opgemaakte
jaarrekeningen. De bovenstaande gegevens heeft de curator overgenomen uit
de bij het handelsregister gedeponeerde jaarrekeningen (w aarvan de w insten verliesrekening geen deel uitmaakt).

03-02-2022
1

De curator heeft inmiddels een gesprek gehad met de voormalig bestuurder
van failliet (hij w as bestuurder tot 11 juli 2021). De voormalig bestuurder
heeft ook de bij hem nog aanw ezige administratie aangeleverd w aaronder
jaarrekeningen over 2020 en 2019. Over 2021 w as nog geen jaarrekening
opgemaakt.

04-05-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-05-2022
2

Verslagperiode
van
11-1-2022

03-02-2022
1

t/m
2-2-2022
van
3-2-2022

04-05-2022
2

t/m
3-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 24 min

2

20 uur 42 min

totaal

33 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer B. Harshagen.

03-02-2022
1

De curator heeft in de afgelopen periode ook contact gehad met de curator
van Inside Trading B.V. (gevestigd te Leusden). W elke vennootschap
eveneens w ordt bestuurd door de heer Harshagen. Inside Trading B.V. is op
22 februari 2022 door de Rechtbank Midden-Nederland in staat van
faillissement verklaard en heeft het insolventiekenmerk F.16/22/40.

04-05-2022
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

03-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend of er nog lopende verzekeringen zijn.

03-02-2022
1

1.4 Huur
De curator heeft het bij het handelsregister geregistreerde bezoekadres
bezocht en aldaar w as failliet niet meer gevestigd althans dit w erd aan de
curator medegedeeld. De bestuurder heeft tijdens een Skype-overleg ook
medegedeeld dat failliet niet meer gevestigd is op het adres w aar zij is
ingeschreven en de curator gaat er dan ook vanuit dat er geen lopende
huurovereenkomst meer is.

03-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de bestuurder via Skype gesproken. De bestuurder deelde
mede dat hij pas sinds half 2021 bestuurder en aandeelhouder is en dat hij
geen toegang zou hebben gekregen tot de bankrekening. Ook zou hij geen
administratie onder zich hebben en had hij w einig informatie over failliet.
Failliet zou computerchips hebben ingekocht en hebben verkocht en er zouden
geen voorraden meer aanw ezig zijn. De curator heeft de bestuurder een
gebruikelijke vragenlijst toegezonden maar heeft deze - ondanks rappels - nog
niet ingevuld retour ontvangen.

03-02-2022
1

De huidige bestuurder heeft de vragenlijst nog immer niet aangeleverd. Hij
heeft w el aangegeven doende te zijn gew eest met voorraadfinanciering bij
de bank maar dat dit niet is geslaagd. De curator heeft ook gesproken met
de voormalig bestuurder (tot 11 juli 2021). De voormalig bestuurder deelde
mede dat hij de huidige bestuurder al langer kende uit andere
bedrijfsactiviteiten. De huidige bestuurder zou ook al voor het moment dat hij
bestuurder w erd betrokken zijn gew eest bij de bedrijfsvoering van failliet.

04-05-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

03-02-2022
1

N.v.t. de bestuurder verklaarde dat er geen personeel in dienst zou zijn en is
gew eest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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
Niet aangetroffen.

03-02-2022
1

De voormalig bestuurder heeft medegedeeld dat op een locatie in W eert (op
de betreffende locatie is een andere vennootschap van de voormalig
bestuurder gevestigd) nog een zeer beperkte w inkelinventaris aanw ezig is
van failliet. Failliet zou voorheen restpartijen hebben opgekocht uit
faillissement of opheffingsverkopen. Onder andere zou een partij voor
dierbenodigdheden zijn opgekocht en dit is uitverkocht in een zogenaamde
(tijdelijke) pop-up store in W eert. De betreffende pop-up store w as al enige
tijd voor datum faillissement gesloten en de w inkelinventaris is verplaatst
naar de huidige locatie. Ook is er nog een kleine voorraad batterijen
aangetroffen. De curator heeft inmiddels TenS B.V. ingeschakeld om te bezien
op w elke w ijze de goederen zo goed mogelijk te gelde gemaakt kunnen
w orden. Vooralsnog voorziet de curator geen grote opbrengst.

04-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
contact met voormalig bestuurder en TenS B.V.

04-05-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aangetroffen en volgens de bestuurder zouden er ook geen voorraden
meer zijn.

03-02-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren meer. Bij het
ontbreken van enige administratie kan de curator dit niet verder controleren.

03-02-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
0

04-05-2022
2

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

03-02-2022
1

Tot op heden heeft zich geen bank gemeld.

Toelichting vordering van bank(en)

04-05-2022
2

Failliet heeft gebankierd bij Rabobank. Er w as geen saldo aanw ezig op datum
faillissement en de bankrekening is inmiddels gesloten omdat er al enige tijd
geen mutaties meer hebben plaatsgevonden. De bank heeft de
bankafschriften over een periode van een jaar voorafgaand aan faillissement
toegezonden aan de curator.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende leasecontracten althans
hebben zich geen leasemaatschappijen gemeld.

03-02-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
contact met de bank, bestudering bankafschriften (jaar voor datum
faillissement)

04-05-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde. Bedrijfsvoering lag reeds stil op datum faillissement.

03-02-2022
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 curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen en evenmin is de
vragenlijst ingevuld.

03-02-2022
1

Via de voormalig bestuurder heeft de curator de opgemaakte jaarrekening
over 2020 en 2019 ontvangen. Voorts heeft de voormalig bestuurder de
curator toegang verschaft tot de digitale administratie via Exact. De curator
heeft tevens -in verband met raadpleegbaarheid en digitale opslag- w el
verzocht om toezending van auditfiles. De voormalig bestuurder heeft in ieder
geval aangegeven dat de administratie is bijgew erkt tot juli 2021. Tot dat
moment w as de voormalig bestuurder nog bestuurder. De aangeleverde
digitale administratie dient de curator nog verder te bestuderen.
In ieder geval heeft de curator geen administratie ontvangen vanaf juli 2021
en evenmin is de vragenlijst ingevuld geretourneerd.

04-05-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 9 september 2021;
jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 28 september 2020;
jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 23 mei 2019;
jaarrekeningen zijn daarmee tijdig gedeponeerd.

03-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde i.v.m. omvang failliet.

03-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is zogenaamde flex-B.V. w aardoor onderzoek hiernaar niet zinvol is.

03-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-02-2022
1

Zie onder 7.1.: vooralsnog is geen administratie aangeleverd.

Toelichting

04-05-2022
2

Zie aanvulling onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bespreking met voormalig bestuurder, mailcontract met voormalig bestuurder
en korte screening aangeleverde documenten (deze tijd is overigens
genoteerd onder de code "inventarisatie" omdat de curator op dat moment
nog over zeer w einig informatie beschikte)

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-05-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 175.971,00

04-05-2022
2

Toelichting
Het betreft met name aanslagen OB.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

04-05-2022
2

Toelichting
aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

03-02-2022
1

Toelichting
Door het ontbreken van een crediteurenlijst heeft de curator geen crediteuren
kunnen aanschrijven en dient hij spontane aanmeldingen af te w achten.

5

04-05-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.000,00

03-02-2022
1

€ 227.938,29

04-05-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment ligt opheffing w egens gebrek aan baten in de lijn der
verw achtingen.

03-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie met crediteuren (w aaronder de Belastingdienst)

04-05-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

03-02-2022
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatighedenonderzoek (uiteraard mede afhankelijk van de vraag of er op
korte termijn nog een sluitende administratie w ordt aangeleverd).

Rechtmatighedenonderzoek
Verkoop beperkte (w inkel)inventaris

03-02-2022
1
04-05-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daar is op dit moment nog geen inschatting van te maken.

03-02-2022
1

Ongew ijzigd

04-05-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2022

04-05-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag.

03-02-2022
1

opstellen vervolgverslag en contact met curator Inside Trading B.V. (ook
deels verantw oord onder "inventarisatie")

04-05-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

