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5
03-06-2021
F.05/20/174
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R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr B.M. König

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grand Financial
Services B.V.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Rotterdam en hield daar kantoor aan de
W estblaak 180. Per faillissementsdatum hield gefailleerde alleen nog kantoor
te Apeldoorn aan de Ribeslaan 1d.

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een onderneming als boekhouder, administrateur en
belastingconsulent voor verschillende zakelijke klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 32.445,00

€ -27.241,00

€ 11.504,00

2018

€ 45.079,00

€ -4.656,00

€ 23.077,00

2019

€ 52.707,00

€ 8.837,00

€ 29.440,00

Toelichting financiële gegevens

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Per faillissementsdatum w as er een achterstand in de boekhouding. De
bestuurder van gefailleerde heeft de boekhouding nog niet aan de curator
overhandigt omdat hij deze momenteel bijw erkt. De hiervoor vermelde
gegevens komen uit de concept jaarrekening 2019.

05-06-2020
1

Inmiddels heeft de bestuurder de boekhouding over de jaren 2017 t/m 2019
aangeleverd. De financiële gegevens over 2019 zoals hierboven w eergegeven
zijn gew ijzigd ten opzichte van het eerste verslag. De gegevens over 2017 zijn
aangevuld.

03-09-2020
2

[per juni 2020 nog geen bijgew erkte boekhouding t/m faill datum aangeleverd
INMIDDELS UPDATE?]
De curator heeft de door de bestuurder bijgew erkte boekhouding ontvangen.

03-12-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-06-2020
1

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde w as per faillissementsdatum de enige
w erkzame persoon binnen de onderneming. Tot februari 2020 w as er één
w erknemer in dienst voor vier uren per w eek.

Boedelsaldo
€ 0,00

05-06-2020
1

€ 378,05

03-12-2020
3

€ 793,62

03-06-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
5-6-2020
van
3-9-2020

03-12-2020
3

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

03-03-2021
4

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

03-06-2021
5

t/m
2-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 15 min

2

25 uur 12 min

3

6 uur 33 min

4

1 uur 6 min

5

1 uur 30 min

totaal

54 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde heeft één bestuurder (natuurlijk persoon), die tevens alle
aandelen in de vennootschap houdt.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Ribeslaan in Apeldoorn. De
huurovereenkomst is reeds voor faillissementsdatum met w ederzijds
goedvinden beëindigd. Er bevinden zich thans nog goederen en
administratieve bescheiden in de kantoorruimte. Deze w orden de komende
verslagperiode verw ijderd en zo mogelijk verkocht.

05-06-2020
1

Inmiddels is de kantoorruimte ontruimd. De bestuurder heeft aangegeven
interesse te hebben in de overname van (een deel van) de inventaris.

03-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er in 2018 voor het eerst
achterstanden zijn ontstaan omdat hij in verband met gezondheidsredenen
enkele maanden geen w erkzaamheden heeft kunnen verrichten. Daarnaast
heeft hij in de periode van 2 december 2019 t/m 2 maart 2020 in detentie
gezeten. In die periode zijn er derhalve ook geen w erkzaamheden verricht en
w as er bovendien geen contact met klanten. In maart 2020 bleek een groot
deel van de klanten te zijn overgestapt naar andere dienstverleners. Een deel
van deze klanten hebben hetgeen zij voor die dienstverlening in 2020 vooruit
hadden betaald, teruggeëist. Gefailleerde heeft het besluit genomen om het
eigen faillissement aan te vragen.

05-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-06-2020
1

Toelichting
De bestuurder/enig aandeelhouder had een arbeidsovereenkomst met
gefailleerde. Deze arbeidsovereenkomst heeft de curator met machtiging van
de rechter-commissaris beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-06-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had tot februari 2020 nog een w erknemer voor vier uren per w eek
in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-5-2020

1

ontslag DGA

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-06-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de kantoorruimte in Apeldoorn een beperkte
kantoorinventaris aangetroffen. Of deze inventaris enige w aarde
vertegenw oordigt is nog in onderzoek.

05-06-2020
1

De bestuurder heeft aangegeven interesse te hebben in de overname van een
deel van de inventaris. De curator onderhandelt momenteel over de koopsom
daarvoor.

03-09-2020
2

De bestuurder heeft een deel van de inventaris overgenomen. Gezien de
w aarde die het vertegenw oordigd, is het voor een symbolisch bedrag
overgenomen. Komende verslagperiode zal de laatste termijn w orden voldaan.

03-03-2021
4

Afgelopen verslagperiode is de laatste termijn voldaan.

03-06-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de belangen van de fiscus behartigen.

05-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

05-06-2020
1

Zie hiervoor 4.1

03-12-2020
3

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 w aren er per faillissementsdatum geen openstaande
handelsdebiteuren (meer). W el zou gefailleerde een vordering op de
bestuurder hebben uit hoofde van rekening-courant. De curator heeft nog
geen stukken ontvangen w aaruit de hoogte van deze vordering blijkt.

05-06-2020
1

Afgelopen verslagperiode is gebleken dat er voor een debiteur nog onder
handen w erk gefactureerd diende te w orden. Inmiddels is een bedrag ad EUR
180,59 (incl. btw ) ontvangen.

03-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de inventaris verkocht aan de bestuurder. De koopprijs
hiervoor moet nog w orden ontvangen. Inmiddels is de bestuurder in gebreke
gesteld omdat een deel van de koopsom al opeisbaar is, maar nog niet is
voldaan.

03-12-2020
3

De koopprijs is inmiddels volledig voldaan.

03-06-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Bunq en bij ING. Er w as geen sprake van een bancair
krediet. De bankrekeningen van gefailleerde vertoonden geen debetsaldo per
faillissementsdatum.

05-06-2020
1

Gefailleerde heeft bij kredietverstrekker Sw ishfund in mei 2019 een bedrag van
€ 11.648 geleend. Sw ishfund heeft een vordering ter hoogte van € 5.707,22
ingediend in faillissement.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft ten aanzien van een iMac computer en een Macbook Air
laptop een tw eetal leaseovereenkomsten met SAG B.V./Apple Lease. De
leasemaatschappij heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

05-06-2020
1

Inmiddels heeft de leasemaatschappij de computers opgehaald.

03-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Sw ishfund heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op haar pandrecht
op (onder meer) de bedrijfsinventaris. Per e-mailbericht van 26 mei 2020 heeft
zij aan de curator bevestigd dat zij - ten aanzien van de in de kantoorruimte
aangetroffen kantoorinventaris - afstand doet van haar positie als separatist,
met behoud van haar voorrecht op de (eventuele) opbrengst.

05-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 5.3.

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

05-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een
reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
€ 250,03

03-06-2021
5

Toelichting
Dit betreft de opbrengst voor het toezenden van de administratie van
voormalig klanten van Grand Financial Services B.V.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Per faillissementsdatum w as er een achterstand in de boekhouding. De
bestuurder van gefailleerde heeft aan de curator verklaard dat hij de
boekhouding zal bijw erken en aan de curator zal overhandigen. Per
verslagdatum heeft de curator nog niets ontvangen. De curator gaat de
bestuurder daarvoor een termijn stellen.

05-06-2020
1

Ondanks de aan de bestuurder gestelde termijn is de bijgew erkte
administratie nog steeds niet ontvangen. De curator heeft de bestuurder
daarvoor een laatste uitstel verleend tot medio september.

03-09-2020
2

De administratie is inmiddels door de curator ontvangen.

03-12-2020
3

De afgelopen periode heeft de curator onderzoek uitgevoerd naar de
boekhouding van Grand Financial Services B.V.. Aan de boekhoudplicht ex
artikel 2:10 BW is voldaan.

03-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de gegevens in het handelsregister zijn de jaarrekeningen over 2017
en 2018 beiden op 23 maart 2020 - en derhalve te laat - gedeponeerd. De
jaarrekening 2019 is (nog) niet gedeponeerd.

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde gelet op artikel 2:395a BW niet verplicht.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

03-06-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

03-06-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit onderzoek is afgerond. Van onrechtmatig handelen is de curator niet
gebleken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-06-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.577,00

05-06-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ter hoogte van in totaal € 24.577
ingediend. Deze vordering is als volgt opgebouw d:
- loonheffing 2017-2020: € 10.507
- motorrijtuigenbelasting 2018/2019: € 1.533
- omzetbelasting 2019: € 8.929
- vennootschapsbelasting: € 3.588
€ 27.266,00

03-09-2020
2

€ 31.268,00

03-12-2020
3

€ 40.109,00

03-06-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

05-06-2020
1

18

03-09-2020
2

21

03-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.986,59

05-06-2020
1

€ 55.289,82

03-09-2020
2

€ 62.786,12

03-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan in dit stadium nog geen uitspraak w orden gedaan.

05-06-2020
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

03-03-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator proberen de aangetroffen
kantoorinventaris te gelden te maken. Daarnaast zal de administratie w orden
ingenomen en onderzocht. Er hebben zich verschillende voormalige klanten
gemeld van w ie er zich nog administratie in de kantoorruimte zou bevinden. De
curator zal deze administratie inventariseren en w aar mogelijk aan de
eigenaars retourneren. Verder zal de curator de leaseovereenkomsten
afw ikkelen.

05-06-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator proberen de aangetroffen
kantoorinventaris te gelden te maken. Daarnaast zal de administratie w orden
ingenomen en onderzocht. De administratie van voormalige klanten die niet is
opgehaald zal de curator aan de bestuurder overdragen met het verzoek om
deze te bew aren.

03-09-2020
2

De kantoorinventaris is voor een symbolisch bedrag overgenomen door de
bestuurder.

03-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

05-06-2020
1

Dit is het eindverslag.

03-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

