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R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr S.H.J. Buitenkamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitgeverij Jupijn B.V.

23-01-2020
1

Gegevens onderneming
Uitgeverij Jupijn B.V.
2e W alsteeg 4
8051EW Hattem
KvKnummer 05086400

23-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het betrof een uitgeverij die een blad speciaal voor en in de stad Hattem
uitbracht, genaamd de Dijkpoorter (5700 oplage). Bedoeling w as aanvankelijk
om meerdere bladen op de markt te brengen, maar dit is nooit van de grond
gekomen. Daarnaast bracht Jupijn cadeaubonnen uit w elke uitgegeven konden
w orden bij diverse w inkels in Hattem. De curator heeft vernomen dat de
ondernemers/w inkeliersvereniging bezig is om hier een regeling voor te
treffen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 157.969,29

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 158.903,79

€ 308.151,10

Toelichting financiële gegevens

23-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft een (concept) kolommenbalans 2019 ontvangen. Uit deze
balans zijn bovengenoemde cijfers te herleiden.

23-01-2020
1

Uit de vastgestelde jaarrekening van 2018 blijkt dat over 2018 een negatief
resultaat is behaald van € 7.334,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-01-2020
1

Toelichting
Er w aren geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 3.974,28

23-01-2020
1

Toelichting
Er w as een positief banksaldo. Daarnaast hebben enkele debiteuren nog
betaald. Hierdoor is een positief saldo ontstaan op de boedelrekening.
€ 12.129,49

18-01-2021
5

€ 13.764,87

04-05-2021
6

Verslagperiode
van
24-12-2019

23-01-2020
1

t/m
24-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 30 min

2

11 uur 40 min

3

3 uur 40 min

4

6 uur 55 min

5

3 uur 15 min

6

3 uur 5 min

totaal

46 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap W . W illemsen Holding BV. w as bestuurder en
tevens aandeelhouder. Deze vennootschap w ordt bestuurd door de heer W .
W illemsen.

23-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat er geen lopende procedures
zijn.

23-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft begrepen dat er thans geen verzekeringen op naam van
gefailleerde vennootschap lopen.

23-01-2020
1

1.4 Huur
De curator heeft vernomen dat de vennootschap een kleine kantoorruimte
huurde in het centrum van Hattem. De huur bedroeg 453,00 per maand. Er
w as een huurachterstand van drie maanden. De curator heeft begrepen dat
de huurovereenkomst vlak voor datum faillissement met w ederzijds
goedvinden is beëindigd en Uitgeverij Hattem de ruimte heeft gehuurd. De
curator heeft van de bestuurder vernomen dat er geen eigendommen van de
vennootschap (zoals inventaris) in het gehuurde aanw ezig w aren. De
inventaris w as eigendom van een derde aldus de bestuurder.

23-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met de bestuurder gesproken en vernomen dat de oorzaak
van het faillissement gelegen is in een structureel liquiditeitsprobleem. De
curator heeft begrepen dat de uitgifte van het blad op zich uit kon, maar er
nog 'oude' schulden w aren w aardoor er constant een liquiditeitsprobleem w as.

23-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-01-2020
1

Toelichting
Er w aren geen personeelsleden in dienst van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

23-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-7-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

23-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken op naam van de vennootschap.

23-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator heeft van de
bestuurder vernomen dat er geen bedrijfsmiddelen w aren. De curator zal dit
nader onderzoeken.

23-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is niet bekend met een bodemrecht van de fiscus.

23-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal onderzoek doen naar eventuele bedrijfsmiddelen.

23-01-2020
1

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

29-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft begrepen dat de bedrijfsactiviteiten reeds voor het
faillissement w aren gestaakt. Er is geen onderhanden w erk of voorraad
aangetroffen.

23-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

23-01-2020
1

Toelichting andere activa
De curator heeft uit de administratie kunnen afleiden dat er een rekeningcourant vordering op de bestuurder is. De curator heeft de bestuurders
daarover aangeschreven en is thans in afw achting van een reactie.

23-01-2020
1

De curator heeft de bestuurder aangemaand om de rekening-courant
vordering te voldoen. De bestuurder heeft de vordering net betw ist maar laten
w eten dat hij niet in staat is het bedrag te voldoen. De curator heeft de
bestuurder verzocht om inzage te verschaffen in zijn financiële situatie en
draagkracht. Tevens heeft de curator verzocht een betalingsvoorstel te doen.
Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder laten w eten dat hij thans in staat
is om € 100,00 per maand af te lossen. Hij heeft hier ook gevolg aan gegeven.

29-04-2020
2

Op dit moment w ordt er door de bestuurder maandelijks een aflossing betaald
op de boedelrekening.

15-07-2020
3

De curator heeft de bestuurder verzocht inzage te verschaffen in zijn inkomen,
zodat de curator de draagkracht opnieuw kan beoordelen. De bestuurder heeft
eveneens laten w eten na te zullen denken over een eventueel voorstel ter
finale kw ijting. De curator is thans in afw achting hiervan en zal de incasso ten
aanzien van de rekening-courant vordering voortzetten.
Op dit moment w ordt er nog steeds door de bestuurder maandelijks een
aflossing betaald op de boedelrekening.

15-10-2020
4

De curator heeft begrepen dat de bestuurder thans nog geen mogelijkheid
(financiële ruimte) heeft om een voorstel tegen finale kw ijting te doen, maar hij
verw acht over een niet al te lange periode w el een voorstel te kunnen doen.
De bestuurder heeft ook inzage gegeven in zijn inkomsten. Uit deze gegevens
komt een gelijk beeld naar voren.

Op dit moment w ordt er nog steeds door de bestuurder maandelijks een
aflossing betaald op de boedelrekening.
De curator heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn om de vordering
spoediger te incasseren en zal de rechter-commissaris daar separaat over
berichten. De curator acht het niet in het belang van de boedel om in dit
openbare verslag hieromtrent nadere mededelingen te doen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-01-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoeken of er naast de rekening-courant vordering nog
enig actief is. Daarnaast zal de curator de incasso ten aanzien van de
rekening-courant vordering voortzetten.

23-01-2020
1

De curator doet onderzoek naar de draagkracht en verhaalsmogelijkheden en
zal de incasso ten aanzien van de rekening-courant vordering voortzetten.

29-04-2020
2

De curator is thans in afw achting van gegevens van de bestuurder en zal de
incasso ten aanzien van de rekening-courant vordering voortzetten.

15-07-2020
3

De curator zal de incasso ten aanzien van de rekening-courant vordering
voortzetten.

15-10-2020
4

De curator zal de incasso ten aanzien van de rekening-courant vordering
voortzetten.

18-01-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteuren

€ 11.745,56

€ 7.890,26

totaal

€ 11.745,56

€ 7.890,26

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op het moment van het aanvragen van het faillissement w as de
debiteurenstand € 11.958,00 aldus de bestuurder. Inmiddels hebben een
aantal debiteuren betaald. De curator zal komende periode in kaart brengen
w elke vorderingen thans nog openstaan en deze debiteuren incasseren.

23-01-2020
1

Afgelopen maanden is getracht de debiteuren te incasseren. Dit heeft ertoe
geleid dat een totaal bedrag van € 2.545,80 is voldaan. Een aantal debiteuren
heeft een beroep op verrekening gedaan.

15-07-2020
3

Afgelopen maanden heeft de curator de incassow erkzaamheden voortgezet.
De curator heeft een aantal w eigerachtige debiteuren zelf benaderd. Dit heeft
tot nog een aantal betalingen geleid. Er staat nog een bedrag van € 2.678,99
open. De curator verw acht nog een enkele betaling. Het resterende saldo is
naar verw achting oninbaar.

15-10-2020
4

De curator heeft de w erkzaamheden nagenoeg afgerond. De curator verw acht
nog een betaling. Een aantal vorderingen van ruim €3.000,00 is oninbaar
gebleken vanw ege onjuistheden in de administratie of verrekeningen of
insolvente debiteuren.

18-01-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal nader onderzoeken w elke vorderingen nog openstaan en de
debiteuren aanschrijven.

23-01-2020
1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Naar aanleiding daarvan zij
diverse betalingen ontvangen. Op dit moment staat nog een debiteurenpost
ter discussie.

29-04-2020
2

Namens de curator zal haar kantoorgenoten mw . Kolkman en mr. Horstman de
nadere incasso ter hand nemen. De curator zal zich komende verslagperiode
beraden of er nadere maatregelen getroffen dienen te w orden jegens een
aantal debiteuren.

15-07-2020
3

De curator zal komende verslagperiode de incasso van de debiteuren
afronden.

15-10-2020
4

De curator heeft (voorlopig) de w erkzaamheden afgerond en zal de Rechtercommissaris separaat berichten over het resultaat en de bevindingen van de
curator.

18-01-2021
5

De afgelopen periode heeft de curator de incasso jegens de bestuurder
voortgezet. De maandelijkse aflossing is verhoogd. De curator beraad zich
over de nadere incassomaatregelen.

04-05-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de banken aangeschreven, maar is niet bekend met een
vordering van de bank. De curator heeft van de bestuurder vernomen dat er
geen bancaire geldleningen zijn.

23-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten. De curator heeft van de
bestuurder vernomen dat er geen leaseovereenkomsten lopen.

23-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met verstrekte zekerheden.

23-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met eigendomsvoorbehouden.

23-01-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten.

23-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met reclamerechten.

23-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Eventuele vorderingen
kunnen nog w orden ingediend.

23-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing.

23-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing.

23-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
niet van toepassing.

23-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten zijn gestaakt. Er zal geen doorstart van de onderneming
plaatsvinden.

23-01-2020
1

6.5 Verantwoording
niet van toepassing.

23-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
niet van toepassing.

23-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
niet van toepassing.

23-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
niet van toepassing.

23-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft begrepen dat de boekhouding is bijgehouden tot datum
faillissement.

23-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekening die gedeponeerd is betreft de jaarrekening van 2018.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 06-09-2019.

23-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

23-01-2020
1

In onderzoek.

29-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan nog niets zeggen over eventueel onbehoorlijk bestuur. De
curator zal dit nader onderzoeken.

Toelichting
In onderzoek.

23-01-2020
1

29-04-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek.

23-01-2020
1
29-04-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator moet nog onderzoek verrichten naar eventuele onrechtmatigheden.

23-01-2020
1

In onderzoek.

29-04-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoeken of er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.

23-01-2020
1

DE curator zal het onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden voortzetten.

29-04-2020
2

De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen dat er sprake is van
onrechtmatig handelen, maar de curator zal nog nader onderzoek doen naar
eventuele onrechtmatigheden.

15-07-2020
3

Tot op dit moment heeft de curator geen aanknopingspunten die w ijzen op
onrechtmatig handelen.

15-10-2020
4

De curator heeft geen aanknopingspunten die w ijzen op onrechtmatig
handelen en het onderzoek afgerond.

18-01-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast het salaris van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen.

23-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.286,14

23-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft uit de melding betalingsonmacht kunnen afleiden dat er een
totale belastingschuld openstaat van bovengenoemde bedrag.
€ 61.296,16

29-04-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van 61.296,16.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

23-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft van de bestuurder een crediteurenoverzicht ontvangen. Uit
dat overzicht blijkt dat er 28 concurrente crediteuren zijn.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 94.057,19

23-01-2020
1

€ 94.334,18

29-04-2020
2

€ 94.334,18

15-07-2020
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e concurrente vorderingen
ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Bij de huidige stand van de boedel zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden
aan de crediteuren. Maar de curator kan op dit moment nog niets zeggen over
de w ijze van afw ikkeling aangezien er nog incasso's lopen.

15-07-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal komende verslag periode de bekende crediteuren aanschrijven.

23-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures bekend.

23-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

23-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Komende verslag periode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar eventuele
onrechtmatigheden.

23-01-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan de curator nog geen uitspraken doen over de te
verw achten termijn voor de afw ikkeling.

23-01-2020
1

De curator kan nog geen uitspraken doen over de te verw achten termijn voor
de afw ikkeling.

15-07-2020
3

De afw ikkeling van het faillissement (en de termijn) is afhankelijk van de
ontw ikkelingen met betrekking tot de incasso van de rekening-courant
verhouding door de bestuurder.

18-01-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Komende verslag periode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar eventuele
onrechtmatigheden.

23-01-2020
1

Komende verslag periode zal de curator de incasso van de debiteuren,
w aaronder de rekening-courant vordering, voortzetten. Daarnaast zal de
curator onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden.

29-04-2020
2

Komende verslag periode zal de curator de incasso van de debiteuren,
w aaronder de rekening-courant vordering, voortzetten.Daarnaast zal de
curator onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden.

15-07-2020
3

Komende verslag periode zal de curator:

15-10-2020
4

- de incasso van de debiteuren afronden;
- bezien of er een regeling getroffen kan w orden voor de rekening-courant
vordering;
- het rechtmatigheidsonderzoek afronden.
Komende verslag periode zal de curator:

18-01-2021
5

- bezien of er een regeling getroffen kan w orden voor de rekening-courant
vordering;
Komende verslagperiode zal de curator:
- incasso van de rekening-courant vordering voortzetten en opnieuw bezien
of er een regeling getroffen kan w orden.

Bijlagen
Bijlagen

04-05-2021
6

