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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tasid B.V. h/o Tasid, Care Partner Tasid, Great Eats!, Stepping Stones Expat
Services.

29-06-2018
1

Gegevens onderneming
Hallekensstraat 28A
2242 VD W assenaar

29-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave Kamer van Koophandel: Bedrijfsopleiding en – training,
Kinderopvang peuterspeelzaalw erk, Ambulante jeugdzorg, Eventcatering,
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen). In gefailleerde w erd
een (Engelstalige) dagopvang en een buitenschoolse opvang geëxploiteerd.
De dagopvang w as gevestigd op het adres Hallekensstraat 28A te W assenaar
en de buitenschoolse opvang op het adres Schoolstraat 76-78 te W assenaar.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 314.972,72

€ -218.643,43

€ 429.678,00

2017

€ 1.022.054,45

€ -124.019,07

€ 379.293,00

2016

€ 888.209,00

€ -136.969,00

€ 302.657,00

Toelichting financiële gegevens

29-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De vermelde financiële gegevens over 2016 zijn overgenomen uit de
gepubliceerde jaarrekening. De cijfers van 2017 en 2018 (t/m 29 mei 2018) zijn
herleid uit de aangetroffen bedrijfsadministratie.

29-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

29-06-2018
1

Toelichting
Er w aren gemiddeld 20 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 50.972,47

29-06-2018
1

Toelichting
€ 41.292,47 (saldo boedelrekening) + € 9.680,- (betaling op derdengelden).
€ 54.220,38

02-10-2018
2

€ 54.220,38

15-01-2019
3

€ 22.260,96

05-04-2019
4

€ 25.319,12

09-07-2019
5

€ 25.453,28

10-10-2019
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-5-2018

29-06-2018
1

t/m
24-6-2018
van
25-6-2018

02-10-2018
2

t/m
26-9-2018
van
27-9-2018

15-01-2019
3

t/m
27-12-2018
van
28-12-2018

05-04-2019
4

t/m
28-3-2019
van
29-3-2019

09-07-2019
5

t/m
28-6-2019
van
29-6-2019

10-10-2019
6

t/m
26-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 0 min

2

36 uur 54 min

3

14 uur 30 min

4

9 uur 18 min

5

10 uur 54 min

6

11 uur 6 min

totaal

177 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
RW V: 81,20
TKB: 13,80

29-06-2018
1

Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 31,90
TKB : 5,00

02-10-2018
2

Bestede uren totaal:
RW V : 113,10
TKB : 18,80
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 7,20
TKB: 7,30

15-01-2019
3

Bestede uren totaal:
RW V: 140,90
TKB: 26,10
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 8,60
TKB: 0,70

05-04-2019
4

Bestede uren totaal:
RW V: 149,50
TKB: 26,80
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 10,70
TKB: 0,20

09-07-2019
5

Bestede uren totaal:
RW V: 160,20
TKB: 27,00

Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 8:06
TKB: 3:00

10-10-2019
6

Bestede uren totaal:
RW V: 168:18
TKB: 30:00

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tasid B.V. is opgericht op 31 december 2015. Als bestuurder van gefailleerde
staat ingeschreven Tasid Holding B.V. Tasid Holding B.V. is tevens enig
aandeelhouder. De bestuurder en enig aandeelhouder van Tasid Holding B.V.

29-06-2018
1

is mevrouw D.K. Lukaszew ski. Op 1 juli 2016 is de door mevrouw Lukaszew ski
sinds 1990 als eenmanszaak gedreven onderneming ingebracht in Tasid B.V.,
economisch met terugw erkende kracht per 1 januari 2016. Inbreng heeft
plaatsgevonden tegen uitgifte van een aandeel ad € 1,- aan Tasid Holding BV.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende gerechtelijke procedures.

29-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft verzekeringen aangetroffen die benodigd zijn voor de
bedrijfsvoering: een inventaris/goederenverzekering, aansprakelijkheid
bedrijven, ongevallen collectief en bedrijfsschade. Er bestond ten tijde van de
uitspraak van faillissement een achterstand in premiebetaling w aarvoor een
betalingsregeling w as overeengekomen. De dekking w as niet opgeschort. De
verzekeringen zijn aan het einde van de boedelexploitatieperiode beëindigd.

1.4 Huur

29-06-2018
1

1.4 Huur
Gefailleerde – althans Lukaszew ski - huurde tw ee locaties: een bedrijfslocatie
met buitenruimte aan de Hallekensstraat 28A te W assenaar w aarin de
dagopvang w as gevestigd en een locatie aan de Schoolstraat 76-78 te
W assenaar bestaande uit een appartement en een bedrijfsruimte w aarin de
naschoolse opvang w erd georganiseerd.
Hallekensstraat:
Vanw ege een achterstand in de huurbetaling (de huur over 2014 en 2015 w as
tot een bedrag van ruim € 80.000,-- onvoldaan) is de verhuurder in 2016 een
procedure gestart tegen Lukaszew ski. De procedure is in hoger beroep in 2017
geëindigd met een schikking. Voor de huurachterstand is een betalingsregeling
getroffen en er is overeengekomen de huurovereenkomst te beëindigen per 1
juni 2018. Per datum faillissement w as de huurachterstand geheel ingelopen.
Op het moment dat het faillissement w erd uitgesproken w aren de
voorbereiding voor ontruiming reeds in volle gang; de curator heeft uiteindelijk
de inventaris verkocht aan Zo Kinderopvang (zie onder activa). Het pand is per
1 juni 2018 opgeleverd en in gebruik genomen door Zo Kinderopvang.
Schoolstraat:
Ten aanzien van de Schoolstraat bestond een maand huurachterstand voor
zover de bedrijfsruimte als het appartement en w as een borg betaald ter
hoogte van ongeveer een maand huur. Inzake de doorstart aan de
Schoolstraat heeft Zo Kinderopvang onderhandeld met de verhuurder over een
nieuw huurcontract. Zekerheidshalve is tijdens de onderhandelingen met de
verhuurder met toestemming van de rechter-commissaris van 19 juni 2018 de
huurovereenkomst – voor zover deze liep tussen gefailleerde en de verhuurder
- op dezelfde datum opgezegd. Uiteindelijk is afgesproken dat de
huurovereenkomst ten aanzien van de bedrijfsruimte met w ederzijds
goedvinden w ordt beëindigd per 1 juni 2018. Het appartement boven de
bedrijfsruimte w ordt uiterlijk 30 juni 2018 opgeleverd aan de verhuurder. De
verhuurder gaat voor w at betreft de bedrijfsruimte per 1 juni 2018 een nieuw
huurcontract aan met de doorstarter. Hierbij is voorts overeengekomen dat
verhuurder en gefailleerde over en w eer verder niets meer te vorderen
hebben.
Huurovereenkomst Xerox printers:
Er zijn in de bedrijfsadministratie tw ee huurcontracten aangetroffen inzake
Xerox printers. De overeenkomsten bleken op naam van de eenmanszaak
Tasid te staan en niet op naam van gefailleerde. De printers zijn op 26 juni
2018 opgehaald door de verhuurder van de printers.

1.5 Oorzaak faillissement

29-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Lukaszew ski heeft hierover – zakelijk w eergegeven - het volgende verklaard:
De financiële problemen zijn ontstaan door te hoge vaste lasten. Daarnaast is
gefailleerde in een juridisch conflict verw ikkeld geraakt met de verhuurder van
het bedrijfspand aan de Hallekensstraat te W assenaar w aar veel kosten uit
zijn ontstaan. Volgens de bestuurder w aren er diverse mankementen aan het
pand. De verw arming w erkte bijvoorbeeld niet naar behoren. Het geschil
tussen de tw ee partijen heeft uiteindelijk bij het Gerechtshof geleid tot een
schikking. Als onderdeel van de schikking diende gefailleerde het bedrijfspand
aan de Hallekensstraat per 1 juni 2018 te verlaten. Hierdoor w erd de
voortzetting van de onderneming bemoeilijkt.
Om tot een oplossing te komen van de ontstane schuldensituatie is
onderhandeld met een andere kinderopvangorganisatie over een
bedrijfsovername. Er is door de betreffende organisatie een bod uitgebracht.
Het bod had betrekking op beide locaties (Hallekensstraat en Schoolstraat).
Het bod is echter afgeslagen, omdat de feitelijk bestuurder zelf de naschoolse
opvang aan de Schoolstraat w ilde voortzetten en niet beide locaties w ilde
verkopen.
Nadat tw ee personeelsleden dreigden het faillissement aan te vragen in
verband met onbetaald gebleven salaris heeft het bestuur op 18 mei 2018 een
eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de rechtbank.
In de jaarrekening van Tasid BV over 2016 staat over de destijds reeds
bestaande financiële problemen onder meer het volgende: “De opbrengsten
zijn, mede door opkomende concurrentie sterk teruggelopen terw ijl de
organisatie, mede door w ettelijke verplichtingen hier onvoldoende snel op
heeft kunnen inspelen door kosten te reduceren. Met name in de afdracht van
loonheffingen/loonkosten is een achterstand opgetreden w aarvoor met de
belastingdienst een betalingsregeling is overeengekomen. De komende jaren
moeten financieel positief w orden afgesloten en de verliezen w orden
goedgemaakt.
De directie verw achting dit te realiseren door de komende jaren de kosten en
opbrengst beter op elkaar af te stemmen w aardoor een positief resultaat
gerealiseerd kan w orden.”
De curator zal onderzoek doen naar de inbreng en de door het bestuur
getroffen maatregelen.

29-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20

29-06-2018
1

Toelichting
Het betrof grotendeels parttime dienstverbanden.
Toelichting ontslagaanzegging:
Op 30 mei 2018 is het personeel tijdens een bijeenkomst aan de
Hallekensstraat door de curator geïnformeerd over het faillissement en de
gevolgen voor hen als w erknemers. De vakbonden zijn op 30 mei 2018
ingelicht over het voornemen het personeel het ontslag aan te zeggen op
grond van de W et Melding Collectief Ontslag. Met goedkeuren van de rechtercommissaris van 30 mei 2018 zijn op 31 mei 2018 de arbeidsovereenkomsten
opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Op 6 juni
2018 heeft de intake met het UW V plaatsgevonden. Een aantal
personeelsleden zijn in de maand juni 2018 (op verschillende data) met
toestemming van de curator in dienst getreden bij Zo Kinderopvang.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

29-06-2018
1

Toelichting
Er hebben geen ontslagen plaatsgevonden in 2017 en 2018.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-5-2018

20

Zie toelichting bij 2.1.

totaal

20

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie rechter-commissaris, correspondentie w erknemers,
organiseren informatiebijeenkomst personeel en intake met het UW V, overleg
doorstarter inzake overname personeel.

29-06-2018
1

Correspondentie personeel en doorstarter inzake overname personeelsleden
en correspondentie Stichting PAW W inzake afmelding deelname.

02-10-2018
2

Geen w erkzaamheden.

15-01-2019
3

3. Activa

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

29-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar aanw ezigheid onroerende zaken.

29-06-2018
1

Geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 254,18

€ 0,00

€ 48.254,18

€ 0,00

Inventaris Hallekensstraat
Activa Schoolstraat (inventaris, ohw en goodw ill)
Kasgelden
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris Hallekensstraat:
De goederen w aren getaxeerd op een onderhandse w aarde van € 12.500,- en
een liquidatiew aarde van € 4.500,-. De goederen zijn met goedkeuren van de
rechter-commissaris van 30 mei 2018 onderhands verkocht voor € 8.000,exclusief BTW . Aangezien er nog geen faillissementsrekening beschikbaar w as,
is het bedrag op de derdenrekening van de het kantoor van de curator
ontvangen. Het bedrag w ordt doorgestort naar de faillissementsrekening.

29-06-2018
1

Activakoopsom Schoolstraat:
De activa van de Schoolstraat, bestaande uit de inventaris, onderhanden w erk
en goodw ill is met toestemming van de rechter-commissaris van 4 juni 2018
onderhands verkocht. De onderhandse w aarde van de inventaris w as
getaxeerd op € 4.265,00 en de liquidatiew aarde op € 1.040,00 exclusief BTW .
De totale koopsom bedraagt € 40.000,00. Partijen gaan ervan uit dat er geen
omzetbelasting is verschuldigd over het bedrag ex artikel 37d W et
Omzetbelasting.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet relevant w egens het ontbreken van verpanding.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

29-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie inventaris Schoolstraat, contact met doorstarter en verhuurder,
correspondentie rechter-commissaris.

29-06-2018
1

Geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk – de nog te factureren diensten voor de BSO aan de
Schoolstraat vanaf 1 juni 2018 - is ten gelde gemaakt als onderdeel van de
doorstart (zie onder bedrijfsmiddelen).

29-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder doorstart.

29-06-2018
1

Geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

29-06-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

29-06-2018
1

Geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.472,07

€ 5.472,07

€ 0,00

Debiteuren

€ 10.600,37

€ 4.024,82

€ 0,00

totaal

€ 16.072,44

€ 9.496,89

€ 0,00

Banksaldo ING

Omvang

Toelichting debiteuren
Er is – na verrekening van bankgaranties - een positief banksaldo aangetroffen
van € 1.389,19. Het saldo is opgevraagd bij de ING Bank en op 7 juni 2018
ontvangen op de faillissementsrekening. Er is tevens een
debiteurenportefeuille aangetroffen. De omvang is nog onduidelijk en w ordt
aan de hand van de aangetroffen administratie nader onderzocht. Bij de
faillissementsaanvraag is opgegeven dat er een bedrag ad € 13.597,21 aan
debiteuren openstond per 18 mei 2018.

29-06-2018
1

Bij de ING zijn de creditmutaties op tw ee rekeningen van gefailleerde en het
saldo van een rekening op naam van de eenmanszaak opgevraagd. Deze
laatste rekening w erd gebruikt door gefailleerde en w as opgenomen in de
balans. In totaal is een bedrag van € 4.082,88 ontvangen.

02-10-2018
2

De debiteuren zijn aangeschreven inzake de openstaande facturen.

15-01-2019
3

In de administratie zijn meerdere debiteurenlijsten aangetroffen. Volgens de
meest actuele lijst stond per faillissementsdatum van 29 mei 2018 een bedrag
open aan debiteuren van € 10.600,37. Een aantal volgens de administratie
openstaande posten bleken al betaald en zijn na ontvangst van
betaalbew ijzen gesloten. In totaal gaat het om een bedrag van € 3.966,15.
Tw ee debiteuren hebben het openstaande saldo betaald en met tw ee andere
debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen w elke conform afspraak w orden
nagekomen. In mei 2019 vindt in beide regelingen de laatste betaling plaats.
Per verslagdatum is in totaal € 966,66 ontvangen en staat er nog € 5.667,56
open. Debiteuren die nog niet hebben betaald en w aar geen regeling mee is
getroffen, zijn aangemaand.

05-04-2019
4

De debiteurenincasso is afgerond. Van het openstaande bedrag van €
10.600,37 is € 4.024,82 ontvangen. Met machtiging van de rechtercommissaris van 11 juni 2019 is met één schuldeiser een schikking getroffen.
In totaal is een bedrag van € 6.575,55 gecorrigeerd/afgeboekt.

09-07-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie ING Bank, onderzoek administratie omvang debiteuren.

29-06-2018
1

Correspondentie ING Bank

02-10-2018
2

Aanschrijven debiteuren.

15-01-2019
3

Correspondentie debiteuren, monitoren ontvangst betalingen.

05-04-2019
4

Correspondentie debiteuren en rechter-commissaris, monitoren ontvangst
betalingen.

09-07-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

29-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn drie operational lease contracten aangetroffen inzake bedrijfsauto’s. De
contracten zijn op kosten van de doorstarter voor de maand juni 2018
aangehouden. De doorstarter is in contact met de leasemaatschappij inzake
het overnemen van de contracten.
Er zijn tw ee operational leaseovereenkomsten aangetroffen betreffende
kilometerregistratieapparatuur. De overeenkomsten zijn door de lessor op 12
juni 2018 ontbonden.

29-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie leasemaatschappij en doorstarter, correspondentie banken
en onderzoek naar aanw ezigheid zekerheden.

29-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De naschoolse opvang aan de Schoolstraat is met machtiging van de rechtercommissaris van 31 mei 2018 voortgezet tot en met 5 juni 2018 om acute
problemen bij ouders met opvang van hun kinderen te voorkomen en de
mogelijkheden van een doorstart te verkennen.

29-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. De exploitatie van de onderneming is met ingang van 1
juni 2018 voor rekening en risico van de koper. Zo Kinderopvang neemt ook de
kosten voor haar rekening.

29-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten bestuur, personeelsleden, rechter-commissaris en andere
betrokkenen, opstellen exploitatie- en liquiditeitsoverzichten, opstellen
activaovereenkomst.

29-06-2018
1

Geen w erkzaamheden. Niet meer van toepassing.

02-10-2018
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De exploitatie van de naschoolse opvang aan de Schoolstraat is per 7 juni
2018 overgedragen aan de doorstarter. Partijen zijn daarbij overeengekomen
dat de exploitatie van de locatie Schoolstraat met ingang van 1 juni 2018 voor
rekening en risico van koper plaatsvindt.

29-06-2018
1

Er dienen nog personeelskosten te w orden verrekend in het kader van de
overname van de exploitatie door Zo Kinderopvang. De curator is in afw achting
van de afrekening van het UW V en zal op basis daarvan doorbelasten.

02-10-2018
2

De afrekening van het UW V is nog niet ontvangen w aardoor doorbelasting van
personeelskosten nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

15-01-2019
3

Er is een berekening gemaakt van de door te belasten kosten op basis van
aanw ezige gegevens. De opgave van de vordering van het UW V is nog niet
ontvangen. De doorstarter zal w orden verzocht de kosten te voldoen aan de
faillissementsboedel.

05-04-2019
4

De personeelskosten zijn doorbelast aan de doorstarter. In totaal gaat het om
een bedrag van € 1.814,90.

09-07-2019
5

De personeelskosten zijn nog niet voldaan door de doorstarter. De
doorstarter is aangemaand.

10-10-2019
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 40.000,00

29-06-2018
1

Toelichting
De koopsom is betaald voor de inventaris, onderhanden w erk en goodw ill van
de Schoolstraat (zie onder bedrijfsmiddelen).

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contacten bestuur, personeelsleden, rechter-commissaris en andere
betrokkenen.

29-06-2018
1

Contacten doorstarter en ouders inzake afw ikkeling doorstart.

02-10-2018
2

Berekenen door te belasten personeelskosten.

05-04-2019
4

Correspondentie doorstarter inzake betaling personeelskosten.

09-07-2019
5

Aanmanen doorstarter.

10-10-2019
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beoordeelt in een later stadium of is voldaan aan de boekhoudplicht
ex art. 2:10 BW .

29-06-2018
1

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de administratie onduidelijkheden
bevat. Begin- en eindbalansen sluiten niet op elkaar aan en de grootboeken
komen niet altijd overeen met de cijfers in de jaarrekening. Ook zijn er
betalingen verricht door Tasid B.V. die bij de holding thuishoren. De eerste
bevindingen zijn gerapporteerd aan bestuurster en haar advocaat en er is
aanvullende informatie opgevraagd.

02-10-2018
2

Op 29 augustus 2018 is de brief van de advocaat van de bestuurster
ontvangen met diverse vragen met betrekking tot het faillissement en de
bedrijfsadministratie. De curator heeft de brief op 6 september 2018
beantw oord. De eerste bevindingen zijn gerapporteerd en er is aanvullende
informatie opgevraagd. Sindsdien is geen bericht meer ontvangen. Op 13
december 2018 is contact gezocht per email. Op 28 december 2018 is
telefonisch contact opgenomen en verzocht om terug te bellen. Echter, reactie
is opnieuw uitgebleven. Het is derhalve onbekend of de advocaat van de
bestuurster nog namens de bestuurster optreedt. Van de bestuurster zelf zijn
geen actuele contactgegevens bekend.

15-01-2019
3

Op 11 juni 2019 heeft de advocaat van de bestuurster opnieuw contact
opgenomen. Er is een laatste termijn gesteld om aan de
inlichtingenverplichting te voldoen en de door de curator gevraagde informatie
aan te leveren. Indien de betreffende informatie niet voor uiterlijk 21 juli 2019
is ontvangen, zal de curator zich beraden omtrent vervolgstappen.

09-07-2019
5

De bestuurster heeft niet de door de curator verzochte informatie
aangeleverd.

10-10-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 20 februari 2018. Over
2017 zijn nog geen jaarstukken opgemaakt.

29-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vrijgesteld op grond van artikel 2:296 lid 1 BW .

29-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2015 en kent een geplaatst en gestort
kapitaal van € 2,--. Er is 1 aandeel volgestort in geld bij oprichting en 1
aandeel door inbreng van de onderneming.

29-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft vragen gesteld aan het bestuur inzake de oorzaken van het
faillissement. Het bestuur laat de vragen onbeantw oord. De curator vermoedt
dat mevrouw Lukaszew ski naar het buitenland is verhuisd.

Toelichting
Op 11 juni 2019 heeft de advocaat van de bestuurster opnieuw contact
gezocht. Er is een laatste termijn gesteld om de eerder opgevraagde
informatie aan te leveren. Een reactie w ordt thans afgew acht.

Toelichting
De curator heeft - op basis van de hem ter beschikking staande informatie –
zijn onderzoek naar oorzaken en rechtmatigheid afgerond. De uitkomsten
zijn ingevolge artikel 68 Fw vertrouw elijk met de rechter-commissaris gedeeld
en op basis daarvan zal w orden besloten of er nadere maatregelen
geïndiceerd zijn. In het volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

7.6 Paulianeus handelen

29-06-2018
1

05-04-2019
4

09-07-2019
5

10-10-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft – op basis van onderzoek in de administratie - vragen gesteld
aan het bestuur. Het bestuur laat de vragen onbeantw oord. De curator
vermoedt dat mevrouw Lukaszew ski naar het buitenland is verhuisd. De
transacties w aarover vragen bestaan, hebben allemaal betrekking op
rechtshandelingen met mevrouw Lukaszew ski. Indien in de komende
verslagperiode geen contact kan w orden verkregen, zal verder onderzoek
w orden gestaakt in verband met kosten/baten afw egingen.

Toelichting
Het onderzoek naar rechtmatigheden is hervat.
Ja

29-06-2018
1

05-04-2019
4

09-07-2019
5

10-10-2019
6

Toelichting
Kort voor faillissement heeft de bestuurster € 6.000,00 onttrokken aan het
vermogen van gefailleerde. Daarnaast zijn er diverse onkosten gedeclareerd
zonder dat daar onderliggende stukken van aanw ezig zijn. De curator stelt
zich op het standpunt dat de in rekening gebrachte bedragen onverschuldigd
zijn betaald door gefailleerde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

29-06-2018
1

De curator verricht onderzoek naar rechtmatigheden.

02-10-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Innemen en opslaan administratie.

29-06-2018
1

Onderzoek administratie, correspondentie bestuurster en haar advocaat.

02-10-2018
2

Correspondentie met advocaat bestuurster.

15-01-2019
3

Correspondentie met advocaat bestuurster.

09-07-2019
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-06-2018
1

Toelichting
Curatorsalaris p.m.
€ 0,00

05-04-2019
4

Toelichting
Curatorsalaris p.m.
Op 10 januari 2019 is het salaris over de periode 29 mei 2018 t/m 26
september 2018 afgerekend.
€ 72.099,86

09-07-2019
5

Toelichting
Curatorsalaris p.m.
UW V: € 72.099,86

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 103.171,00

29-06-2018
1

€ 140.489,00

02-10-2018
2

Toelichting
Geen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-06-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 85.942,06

09-07-2019
5

Toelichting
€ 70.503,60 loonvordering ex. art. 66 lid 1 W W
€ 15.438,46 premie W G-deel SV ex. art. 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-06-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

29-06-2018
1

19

02-10-2018
2

Toelichting
Geen.
21

15-01-2019
3

Toelichting
Geen.
22

05-04-2019
4

23

09-07-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.841,83

29-06-2018
1

€ 218.581,03

02-10-2018
2

Toelichting
Geen.
€ 218.672,77

15-01-2019
3

Toelichting
Geen.
€ 219.017,89

05-04-2019
4

€ 219.498,00

09-07-2019
5

€ 219.671,95

10-10-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

29-06-2018
1

Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

09-07-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordeling vorderingen, correspondentie crediteuren.

29-06-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende gerechtelijke procedures w aarin
gefailleerde betrokken is.

29-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Administratieve afw ikkeling doorstart.
2. Onderzoek en incasso debiteuren.
3. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-06-2018
1

1. Administratieve afw ikkeling doorstart.
2. Onderzoek en incasso debiteuren.
3. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-10-2018
2

1. Administratieve afw ikkeling doorstart (doorbelasten personeelskosten).
2. Afronden incasso debiteuren.
3. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2019
3

1. Administratieve afw ikkeling doorstart (doorbelasten personeelskosten).
2. Afronden incasso debiteuren.
3. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

05-04-2019
4

1. Incasso doorbelaste personeelskosten.
2. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

09-07-2019
5

1. Incasso doorbelaste personeelskosten.
2. Afronden aansprakelijkheidsstelling bestuur.

10-10-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

29-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-12-2019

10-10-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

29-06-2018
1

