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Algemene gegevens
Naam onderneming
PuntKomma Nijmegen BV

17-12-2020
1

Gegevens onderneming
PuntKomma Nijmegen BV is op 30 mei 2002 opgericht en op 6 juni 2002 voor
het eerst ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel.

17-12-2020
1

De vennootschap hield kantoor aan de Graafsew eg 107 (6512 BS) te
Nijmegen.

Activiteiten onderneming
PuntKomma Nijmegen BV exploiteert een reclamebureau.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 700.000,00

€ -123.824,00

€ 139.671,00

2018

€ 1.100.000,00

€ -25.692,00

€ 298.098,00

2020

€ 300.000,00

Toelichting financiële gegevens

17-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

17-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 37.000,00

17-12-2020
1

€ 25.662,58

22-03-2021
2

€ 26.013,53

27-05-2021
3

Verslagperiode
van
17-11-2020

17-12-2020
1

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

22-03-2021
2

t/m
18-3-2021
van
19-3-2021

27-05-2021
3

t/m
27-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 12 min

2

8 uur 30 min

3

8 uur 48 min

totaal

46 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De meeste uren heeft curator besteed aan gesprekken met de bestuurder en
potentiële overnamekandidaten.

17-12-2020
1

De bestede uren in het tw eede verslag hebben vooral betrekking op de
afrekening met pandhouder ING Bank NV en de koper Morres en Company BV.

22-03-2021
2

De meeste uren zijn besteed aan de afw ikkeling van het faillissement.

27-05-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sinds 8 augustus 2012 is Cum Suis Beheer BV bestuurder enig aandeelhouder
van PuntKomma Nijmegen BV.

17-12-2020
1

Kozo BV is enig aandeelhouder en bestuurder van Cum Suis Beheer BV.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Kozo BV is dhr. A.J. Kooistra.

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met lopende procedures.

17-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Curator heeft de gebruikelijke verzekeringen aangetroffen en opgezegd.

17-12-2020
1

De opzegging van diverse verzekeringen heeft geleid tot premierestitutie ad €
350,95. Dat bedrag is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven. Dat zal
binnenkort gebeuren.

22-03-2021
2

De premierestitutie is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening
bijgeschreven.

27-05-2021
3

1.4 Huur
PuntKomma Nijmegen BV huurde een pand bij Cum Suis Beheer BV aan de
Graafsew eg 107 te Nijmegen. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.
Cum Suis Beheer BV verhuurt het pand per 1 december 2020 aan de
doorstarter Morres & Company BV.

1.5 Oorzaak faillissement

17-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder als volgt verklaard.
In 2019 heeft de vennootschap een flink verlies geleden. Om die reden is eind
2019 afscheid genomen van een van de bestuurders, tevens aandeelhouder
van de vennootschap.
Met dat afscheid verloor de vennootschap potentiele commerciële slagkracht
en daarmee nog meer omzet.
Teneinde het tij te keren is gesproken met diverse potentiële kopers. Deze
overnameplannen ketsten onder andere door een omzetterugval (als gevolg
van Covid19) af. PuntKomma Nijmegen BV maakte veel omzet met de w egens
Covid19 afgelaste Vierdaagsefeesten en brandw eerevenementen.
PuntKomma Nijmegen w erkte verder veel voor opdrachtgevers uit de zorg en
de reisw ereld. De terugval bedroeg ruim 50%. De steunmaatregelen boden
onvoldoende ruimte om de vaste lasten te betalen.
De doorgevoerde maatregelen w aaronder lagere managementfee bestuurder,
verlaging huur, w egvallen kosten 1 auto boden onvoldoende soelaas en nadat
de gesprekken met een overnamekandidaat eind oktober 2020 w erden
beëindigd, w as er maar 1 optie: het aanvragen van het faillissement.
Curator zal onderzoek doen naar de opgegeven oorzaak. Indien daartoe
aanleiding is zal curator daar in het volgende verslag op terugkomen.

17-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

17-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

17-12-2020
1

Toelichting
Volgens de gegevens uit het register van de Kamer van Koophandel zouden er
10 personeelsleden bij de vennootschap in dienst zijn gew eest maar dat is
niet juist. In 2019 w aren er 5 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-11-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Communicatie en bespreking met personeel, communicatie met UW V.

17-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

PuntKomma Nijmegen BV beschikt over een
kleine inventaris. De balansw aarde van die
inventaris bedroeg € 3.235,--.

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
PuntKomma Nijmegen BV beschikt over een kleine (nagenoeg afgeschreven)
bedrijfsinventaris bestaande uit w at computers, tafels, stoelen en kasten.

17-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering op PuntKomma Nijmegen BV op grond w aarvan
zij een beroep kan doen op het bodemvoorrecht.

17-12-2020
1

Curator zal ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de belangen van de fiscus
behartigen.
Indien en voor zover de fiscus een dergelijk beroep niet zou toekomen, komt
de opbrengst toe aan de pandhoudende ING Bank NV. In dat geval zou de
boedel aanspraak kunnen maken op 10% van de opbrengst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Communicatie met bestuurder, raadplegen jaarrekening, communicatie met
potentiële kopers en pandhouder ING Bank BV.

17-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

PuntKomma had diverse w erken onder handen.

€ 12.500,00

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

€ 12.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curator heeft samen met de bestuurder uit de boekhouding kunnen opmaken
dat ten tijde van faillietverklaring er voor een bedrag van € 69.007,50 aan
opdrachten aan PuntKomma Nijmegen BV w aren verstrekt. Van die
opdrachtsom w as ongeveer € 7.000,-- gefactureerd van w elk bedrag reeds €
2.600,- w as betaald.

17-12-2020
1

Er kon derhalve nog voor € 62.000,-- w orden gedeclareerd. De bestuurder en
curator hebben ingeschat dat van voornoemde opdrachtsom ongeveer €
25.000,-- aan externe kosten zouden moeten w orden gemaakt terw ijl een deel
van de w erkzaamheden reeds w as verricht en een ander, fors, deel aan
w erkzaamheden nog moest w orden verricht voordat het onderhanden w erk
kon w orden gefactureerd.
Het onderhanden w erk is niet verpand en komt aan de boedel toe.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren onderhanden w erk met bestuurder, toesturen van overzichten
met onderhanden w erk aan aan potentiële kopers, onderhandeling met
potentiële kopers over onderhanden w erk en overleg met pandhouder ING
Bank NV.

3.8 Andere activa

17-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 9.900,00

€ 9.900,00

totaal

€ 9.900,00

€ 9.900,00

Toelichting andere activa
De goodw ill is niet verpand en komt aan de boedel toe.

17-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen met potentiële kopers.

17-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Uit de administratie is gebleken dat de
debiteuren ten tijde van het uitspreken van
het faillissement ongeveer € 21.000,onbetaald lieten.

€ 21.000,00

€ 12.600,00

€ 1.260,00

totaal

€ 21.000,00

€ 12.600,00

€ 1.260,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
PuntKomma Nijmegen BV heeft haar debiteuren aan haar huisbankier ING Bank
NV verpand. De laatste pandakte w aaruit blijkt w elke debiteuren precies onder
het pandrecht vallen heeft curator bij ING Bank NV opgevraagd.
Indien en voor zover die debiteuren aan ING Bank NV zouden zijn verpand,
heeft ING Bank NV met verkoop van de debiteuren ingestemd evenals met een
boedelbijdrage van 10%.

17-12-2020
1

De debiteuren van PuntKomma Nijmegen BV zijn voor een bedrag van €
12.600,-- verkocht aan Morres en Company BV, hierna: Koper. 10% van dat
bedrag, derhalve € 1.260,-- komt aan de boedel toe vanw ege de
boedelbijdrage. Van de door curator ontvangen koopsom voor de debiteuren
diende curator derhalve € 12.600,-- minus € 1.260,-- is € 11.340,-- aan ING
Bank NV te betalen.

22-03-2021
2

Diverse door de curator aan Koper verkochte debiteuren hebben op de
rekening van PuntKomma Nijmegen BV betaald. Het betreft een bedrag van €
16.089,84. Om die reden heeft in de afgelopen verslagperiode ING Bank NV
aan de boedel een bedrag van € 16.089,84 minus € 11.340,-- is € 4.749,84
betaald. Curator heeft voorts € 16.089,84 aan Koper betaald.
Ook in de afgelopen verslagperiode hebben diverse debiteuren op de
rekening van PuntKomma Nijmegen BV betaald. In totaal is een bedrag van €
4.573,80 ontvangen. Dit bedrag is aan Koper uitbetaald.

27-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteuren met bestuurder, onderhandelingen met potentiële
kopers, overleg met pandhouder ING Bank NV.

17-12-2020
1

Correspondentie met pandhouder ING Bank NV en Koper.

22-03-2021
2

Correspondentie met Koper en doorstorten ontvangen betalingen
debiteuren.

27-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 318.489,37
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank NV heeft een rekening-courantkrediet van € 86.826,06 aan
PuntKomma Nijmegen BV verstrekt.
ING Bank NV heeft een Euroflexlening van € 221.666,31 en een
Allow ancefaciliteit van € 10.000,- aan Cum Suis Beheer BV verstrekt.

5.2 Leasecontracten

17-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn 3 financial leasecontracten (auto's) afgesloten. Die leasecontracten zijn
inmiddels opgezegd en de auto's zijn inmiddels door de leasemaatschappijen
opgehaald.
Curator w acht op een afrekening.

17-12-2020
1

Het beëindigen van de leasecontracten heeft niet tot restitutie van enig
bedrag geleid. De restant vorderingen zijn door de leasemaatschappijen ter
verificatie aangemeld.

27-05-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank NV heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen
en voorraden.

17-12-2020
1

Naast het pandrecht is Cum Suis Beheer BV hoofdelijk aansprakelijk middels de
ondertekende compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst.
ING Bank NV heeft ter zake de aan Cum Suis Beheer BV verstrekte
Euroflexlening een recht van hypotheek op het appartementsrecht aan de
Graafsew eg 107 te Nijmegen.

5.4 Separatistenpositie
ING Bank NV is met curator overeengekomen dat curator de aan ING Bank NV
verpande goederen en debiteuren verkoopt en heeft met de verkoop van de
debiteurenportefeuille en de materiele vaste activa ingestemd. De boedel
ontvangt daarvoor 10%.

17-12-2020
1

Curator zal conform artikel 57 lid 3 Faillissementsw et opkomen voor de
belangen van de fiscus.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator is niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud.

17-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Curator is niet bekend met enig recht van retentie.

17-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Curator is niet bekend met enig recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

17-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.260,00

17-12-2020
1

Toelichting
10% over verkoopopbrengst debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met bestuurder en ING Bank NV.

17-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nvt

17-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nvt

17-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

17-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curator heeft aan Morres & Company BV het onderhanden w erk, de
debiteuren, de materiële vaste activa en de goodw ill verkocht. De koopsom
bedraagt € 37.000,--.
Curator heeft bew erkstelligd dat de koper:
- tw ee w erknemers een dienstverband heeft aangeboden;
- een overeenkomst van opdracht is gesloten met de bestuurder van
PuntKomma Nijmegen BV;
- vanaf 1 december 2020 een huurovereenkomst heeft gesloten met
verhuurder Com Suis Beheer BV zodat de boedelvordering van de verhuurder
w ordt beperkt.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst

17-12-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 37.000,00

17-12-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen met diverse geïnteresseerde kopers w aaronder Morres &
Company BV. Onderzoek in de administratie. Gesprekken met bestuurder.
Overleg met ING Bank NV en rechter-commissaris.

17-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

17-12-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 3 november 2020.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 16 januari 2020.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 5 april 2018.

17-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
PuntKomma Nijmegen BV is een zogenaamde kleine rechtspersoon die is
vrijgesteld van de accountantscontrole als bedoeld in titel 9 van boek 2 BW .

17-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering uit hoofde van het niet volstorten van aandelen is
verjaard.

17-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog is curator niet gebleken van enig onbehoorlijk bestuur.

17-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is curator niet gebleken van enig paulianeus handelen.

17-12-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Enig onderzoek administratie.

17-12-2020
1

Curator heeft het onderzoek in de administratie afgerond. Hij is niet op
onregelmatigheden gestuit.

22-03-2021
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 2.793,89

17-12-2020
1

Toelichting
Verhuurder Cum Suis Beheer BV heeft voor de huur van de Graafsew eg 107 te
Nijmegen een vordering ingediend van € 2.793,89 inclusief btw .
Curator is nog niet bekend met andere boedelvorderingen.
€ 25.712,49

22-03-2021
2

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering aangemeld ten bedrage van € 25.712,49.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.971,00

17-12-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen Loonheffing en Omzetbelasting ingediend voor
bovenstaand totaalbedrag.
€ 123.287,00

22-03-2021
2

Toelichting
De vordering van de fiscus terzake Loonheffing en Omzetbelasting is gew ijzigd.
De totale vordering bedraagt € 123.287,--.
€ 125.115,00

27-05-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de vordering van de fiscus ter zake
Loonheffing en Omzetbelasting gew ijzigd. De totale vordering bedraagt €
125.115,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Curator heeft nog geen preferente vordering van het UW V ontvangen.
€ 17.708,35

17-12-2020
1

22-03-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering aangemeld van € 17.708,35.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Curator is niet bekend met andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-12-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

17-12-2020
1

11

22-03-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.262,10

17-12-2020
1

€ 43.378,48

22-03-2021
2

Toelichting
Ter toelichting, de vordering van ING Bank NV is niet opgenomen in
bovenstaand bedrag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-12-2020
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

22-03-2021
2

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal het faillissement voor
opheffing w egens gebrek aan baten bij de rechtbank w orden voorgedragen.

27-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met diverse crediteuren.

17-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is niet bekend met enige procedure.

17-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Nvt

17-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Nvt

17-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Nvt

17-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er blijken een aantal debiteuren op de bankrekening van de vennootschap bij
ING Bank NV te hebben betaald.
Curator zal in de komende verslagperiode na gaan of en zo ja w elk bedrag aan
de koper moet w orden terugbetaald.

17-12-2020
1

Tenslotte zal curator, zoals te doen gebruikelijk, een onderzoek doen in de
administratie.
In de komende verslagperiode zullen hoogstw aarschijnlijk nog w at debiteuren
betalen op de rekening van PuntKomma Nijmegen BV bij ING Bank NV. Die
debiteuren komen toe aan de koper. Curator zal zo spoedig mogelijk met ING
Bank afspreken dat de rekening van PuntKomma Nijmegen BV bij ING Bank NV
w ordt gesloten zodat geen debiteuren meer kunnen betalen op de
bankrekening van PuntKomma Nijmegen BV en curator met ING Bank NV
definitief kan afrekenen.

22-03-2021
2

Het faillissement zal, gelijktijdig met de indiening van dit verslag, voor
opheffing w egens gebrek aan baten bij de rechtbank w orden voorgedragen.

27-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan curator hierover nog geen mededelingen doen.

17-12-2020
1

De verw achting is gerechtvaardigd dat het faillissement binnen enkele
maanden kan w orden afgew ikkeld.

22-03-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen eindverslag alsmede voorlopig financieel eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

27-05-2021
3

