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Algemene gegevens
Naam onderneming
Organisatieburo Grand Canyon B.V.

04-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Organisatieburo
Grand Canyon B.V.,
statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende aldaar aan de Spieringstraat
2a (2801 ZM),
KvK: 56604351

04-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het geven van advies bij en/of de uitvoering van de totale organisatie,
communicatie en productie van bedrijfs- en privéfeesten, binnen- en
buitenevenementen, congressen en interim projectmanagement

Financiële gegevens

04-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 613.793,00

€ -30.250,00

2016

€ 702.137,00

€ -8.617,00

€ 447.474,00

2019

€ 875.737,00

€ -151.436,00

€ 253.521,00

2014

€ 959.980,00

€ -37.176,00

2013

€ 955.073,00

€ -117.717,00

2018

€ 1.291.471,00

€ -211.576,00

€ 474.255,00

2015

€ 705.533,00

€ -26.954,00

€ 470.906,00

2017

€ 704.486,00

€ 17.908,00

€ 497.567,00

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar van gefailleerde loopt van 1 december - 30 november.
De gegevens over het boekjaar 2019/2020 zijn afkomstig uit de digitale
administratie van gefailleerde.

04-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

04-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 170,00

04-06-2020
1

€ 48.106,09

04-09-2020
2

€ 53.539,67

03-12-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met de tegemoetkoming
loondomein over het jaar 2019.
€ 53.423,51
Toelichting
In deze verslagperiode is het actief verminderd met betaalde boedelkosten ter
zake het aanhouden van de licentie voor het boekhoudprogramma van
gefailleerde voor nader onderzoek in de administratie.

Verslagperiode

03-03-2021
4

Verslagperiode
van
6-5-2020

04-06-2020
1

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

04-09-2020
2

t/m
3-9-2020
van
4-9-2020

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

40 uur 30 min

2

36 uur 47 min

3

30 uur 39 min

4

15 uur 34 min

5

4 uur 58 min

totaal

128 uur 28 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

04-06-2020
1

Bestede uren verslagperiode (6-5-2020 t/m 3-6-2020):
Curator: 22:26 uur
FA: 18:04 uur
Bestede uren totaal (t/m 3-6-2020): 40:30 uur
Bestede uren verslagperiode (4-6-2020 t/m 3-9-2020):
Curator: 16:40 uur
FA: 20:07 uur

04-09-2020
2

Bestede uren totaal (t/m 3-9-2020): 77:17 uur
Bestede uren verslagperiode (4-9-2020 t/m 2-12-2020):
Curator: 56:11 uur
FA: 51:03 uur

03-12-2020
3

Bestede uren totaal (t/m 2-12-2020): 107:56 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 december 2012. Bestuurders zijn Cemento
Company B.V. en de heer R. van der Hammen. Bestuurders van Cemento
Company B.V. zijn Haas boven Haas B.V. en Cemento Administrado B.V.
Aandeelhouders van gefailleerde zijn Cemento Company B.V. en mevrouw M.E.
Bresser.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld. De statuten van gefailleerde
bevatten niet de verplichting dit orgaan in te stellen.

04-06-2020
1

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

1.3 Verzekeringen

04-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot de lopende verzekeringen.
In ieder geval is een ziekteverzuimverzekering afgesloten.

04-06-2020
1

Verslag 2:
De ziekteverzuimverzekering is geroyeerd w egens het faillissement. De
vordering van de verzekeringsmaatschappij is ingediend bij de curator. Er heeft
nog geen premierestitutie plaatsgevonden.

04-09-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte aan de Spieringstraat 2a te Gouda.
Naast de kantoorruimte huurt gefailleerde een bedrijfs-/opslagruimte aan de
Kromme Esse 1a te W addinxveen.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator beide
huurovereenkomsten opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

04-06-2020
1

Verslag 2:
De kantoorruimte is aan de verhuurder opgeleverd per 13 augustus 2020.
De bedrijfs-/opslagruimte is aan de verhuurder opgeleverd per 30 juli 2020.
De curator is nog in afw achting van de indiening van nog openstaande
huurvorderingen.

04-09-2020
2

Verslag 3:
De (boedel)vorderingen van de verhuurders zijn bij de curator ingediend en
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

03-12-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteert een bedrijf dat zich richt op de organisatie van
evenementen en eveneens draagt zij zorg voor de exploitatie van het VVVkantoor in Gouda. Dit laatste in opdracht van de gemeente Gouda. De
aandeelhouder en de bestuurder schrijven de oorzaak van het faillissement
toe aan de Corona-crisis. Als gevolg van de Corona-crisis w erden alle
evenementen afgelast, hetgeen de voornaamste inkomstenbron van de
onderneming vormt. Om die situatie het hoofd te bieden is een aanvraag
gedaan onder de NOW -regeling. In het kader van die aanvraag heeft het UW V
een tegemoetkoming in de loonkosten toegezegd van € 99.835,00, met als
voorschot een bedrag € 79.868,00, uit te betalen in drie maandelijkse
termijnen. Die eerste betalingstermijn is door gefailleerde ontvangen en direct
aangew end voor uitbetaling van het salaris.
Deze tegemoetkoming bleek onvoldoende om een faillissement te voorkomen.
Omdat aandeelhouders en bestuurder hebben geconstateerd dat er een
toestand bestond w aarin de vennootschap niet langer in staat w as aan haar
financiële verplichtingen te voldoen, is besloten het faillissement aan te
vragen.
De genoemde oorzaak van het faillissement verdient nadere aandacht, gezien
het feit dat de curator heeft geconstateerd dat er al een behoorlijke lange
periode een negatief bedrijfsresultaat w ordt gerealiseerd, er lange tijd een
negatief eigen vermogen bestaat en voorts geruime tijd een onvoldoende
liquiditeit om schulden te voldoen. Die laatste situatie heeft er geruime tijd toe
geleid dat de Belastingdienst haar vorderingen niet betaald kreeg en deze om
die reden steeds heeft verhoogd met rentes en boetes.

04-06-2020
1

Verslag 3:
De curator heeft inmiddels (nader) onderzoek gepleegd in de administratie en
gesproken met de bestuurders van gefailleerde. Op basis van het een en
ander trekt de curator (vooralsnog) de navolgende conclusies:

03-12-2020
3

1.
De heer R. van der Hammen voerde de onderneming vóór oprichting van
gefailleerde in de vorm van een eenmanszaak. De onderneming van deze
eenmanszaak verkeerde in een slechte financiële situatie op het moment dat
w erd besloten de onderneming onder te brengen in de besloten vennootschap
(gefailleerde). De heer Van der Hammen heeft aangegeven dat hij zich nadien
meermaals heeft afgevraagd of hij er niet beter aan had gedaan vóór
oprichting van gefailleerde zijn eigen faillissement aan te vragen, gezien de
financiële positie van zijn eenmanszaak.
2.
De openingsbalans van de vennootschap is opgepoetst door goodw ill te
activeren voor een bedrag van € 100.000,00 en een vordering op de heer Van
der Hammen van € 85.000,00. Die vordering hield verband met de vorderingen
van crediteuren die de vennootschap kennelijk van de eenmanszaak heeft
overgenomen ná oprichting. Deze vordering op de heer Van der Hammen w as
(op dat moment) niet invorderbaar, gezien het ontbreken van enig vermogen
aan de zijde van de heer Van der Hammen. Die schuld van de heer Van der
Hammen in privé is kennelijk later overgenomen door Van der Hammen Holding
B.V. en is uiteindelijk door de Aandeelhoudersvergadering (in 2018) aan de
Holding kw ijtgescholden.
3.
De onderneming van gefailleerde heeft lange tijd te kampen gehad met
liquiditeitsproblemen.
4.
De projectadministratie gaf lange tijd geen c.q. onvoldoende inzicht in het
resultaat van georganiseerde evenementen. De indirecte kosten w erden
nimmer specifiek toegerekend aan enig project, zodat het resultaat van
evenementen nimmer concreet, althans onvoldoende concreet is vastgesteld.
5.
Binnen de bedrijfsvoering is meer gestuurd op verw achtingen dan op concrete
resultaten.

De curator zal zijn bevindingen nog nader bespreken met de bestuurders van
gefailleerde, w aarna definitieve conclusies zullen w orden getrokken.
Verslag 4:
De curator heeft zijn bevindingen inmiddels besproken met de bestuurders van
gefailleerde en hen kenbaar gemaakt te concluderen tot
bestuurdersaansprakelijkheid.
De curator is in afw achting van hun reactie.

03-03-2021
4

Verslag 5:
De bestuurders van gefailleerde hebben zich in deze verslagperiode tot een
advocaat gew end. Van deze advocaat is een reactie ontvangen. Op grond
van deze reactie heeft de curator nadere documentatie opgevraagd, w elke
hij eerst recent mocht ontvangen. De curator zal de ontvangen bescheiden
nader bestuderen en zich hierover nader verstaan met de advocaat van de
bestuurders.

03-06-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

04-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

04-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-5-2020

10

De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd. Met één w erknemer is
een ontbindingsovereenkomst gesloten voor datum faillissement,
w aarmee de arbeidsovereenkomst w erd geëindigd per 1 april 2020

28-5-2020

47

De oproepovereenkomsten zijn voor zover vereist opgezegd

totaal

57

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers hebben na de ontslagaanzegging een uitnodiging voor een
intake van het UW V ontvangen. De w erkzaamheden van de curator zijn
hiermee afgerond.

04-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

04-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

04-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris en computerapparatuur

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt niet over veel bedrijfsmiddelen. In de kantoorruimte
bevindt zich (verouderde) kantoorinventaris en computers. In de bedrijfs/opslagruimte bevindt zich materieel dat tijdens evenementen w erd ingezet.
De boekw aarde bedraagt per 30 november 2019 € 21.183,00. De curator
verricht nader onderzoek naar de huidige w aarde.

04-06-2020
1

Verslag 2
In de afgelopen verslagperiode hebben onderhandelingen plaatsgevonden
met de heren Vergeer en Van der Hammen met betrekking tot overname van
(een gedeelte van) de roerende zaken en de goodw ill. De heren Vergeer en
Van der Hammen hebben een nieuw e B.V., genaamd Grand Canyon Events B.V.
i.o. opgericht. De onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een bieding
van Grand Canyon Events B.V. i.o. op (een gedeelte van) de roerende zaken
van gefailleerde (9 desktop computers, 2 laptops en een harddisk voor
dataopslag) en op de goodw ill (bestaande uit de handelsnaam, de rechten en
verplichtingen die voor gefailleerde voortvloeien uit de met de gemeente
Gouda gesloten overeenkomst inzake Toeristeninformatie Gouda en de
computerbestanden van gefailleerde, zoals w eggeschreven op de harddisk
voor dataopslag, betreffende de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde)
voor een bedrag van € 1.000,00 respectievelijk € 16.500,00 exclusief BTW .
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft verkoop
aan Grand Canyon Events B.V. i.o. plaatsgevonden.

04-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op (de opbrengst van) een gedeelte van
de bedrijfsmiddelen, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van
omzetbelasting en loonheffingen.

04-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie/verkoop bedrijfsmiddelen.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gesteld sub 3.3. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

04-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verricht nader onderzoek.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3.

04-09-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- onderzoek voorraad

04-06-2020
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-09-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 170,00

goodw ill

€ 16.500,00

totaal

€ 16.670,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Ten tijde van de faillietverklaring bedroeg het kasgeld € 170,00.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3. De goodw ill is verkocht
aan Grand Canyon Events B.V. i.o. voor een bedrag van € 16.500,00 exclusief
BTW .

04-09-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prae-faillissementsdebiteuren

€ 937,95

€ 218,00

totaal

€ 937,95

€ 218,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar de mededeling van de bestuurder bedragen de vorderingen op
debiteuren per faillissementsdatum € 5.000,00. De curator verricht onderzoek
naar de omvang en de samenstelling van de debiteuren en naar het pandrecht
op de vorderingen.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Onderzoek heeft uitgew ezen dat er ten tijde van het faillissement nog tw ee
vorderingen op debiteuren onbetaald w aren gebleven. De curator is
overgegaan tot incasso van de debiteuren. Door één debiteur is inmiddels het
nog verschuldigde bedrag van € 218,00 voldaan. De curator zal de
incassow erkzaamheden voortzetten.

04-09-2020
2

Verslag 3:
Door de tw eede debiteur is de vordering voldaan op de bankrekening van
gefailleerde. Vanw ege het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. (zie onder 5.3)
komt dit bedrag toe aan de bank.
De incassow erkzaamheden zijn hiermee afgerond.

03-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- onderzoek pandrecht/incasso debiteuren

04-06-2020
1

- voortzetting incasso op debiteur

04-09-2020
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

03-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 99.979,78
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft de bank
geïnformeerd over het faillissement en de bank heeft inmiddels haar vordering
ter verificatie ingediend.

04-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er bestaat een operational leaseovereenkomst voor een voertuig en een
kopieermachine. Het voertuig is inmiddels geretourneerd aan de
leasemaatschappij.
Recent heeft de leasemaatschappij ter zake de kopieermachine contact
opgenomen met de curator. De kopieermachine zal aan haar op korte termijn
w orden geretourneerd.

04-06-2020
1

Verslag 2:
De kopieermachine is opgehaald door de leasemaatschappij.

04-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van de met ABN AMRO Bank N.V. gesloten rekeningcourantovereenkomst is aan de bank een pandrecht verstrekt op vorderingen,
voorraden en bedrijfsinventaris. Ter zake het pandrecht op vorderingen is
kennelijk aan de ABN AMRO Bank geen volmacht verstrekt om de verpanding
zelf te doen verzorgen. De curator verricht ter zake onderzoek.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Gebleken is dat de toegezegde pandrechten niet aan de bank zijn verstrekt.
Althans, de bank is niet in staat (geregistreerde) pandakten aan de curator te
overleggen. Vooralsnog gaat de curator er dan ook vanuit dat de pandrechten
niet zijn verstrekt.

04-09-2020
2

Verslag 3:
In deze verslagperiode heeft ABN AMRO Bank N.V. alsnog de akte van
verpanding aan de curator overlegd en de rechtsgeldige verpanding van de
vorderingen van gefailleerde op derden aangetoond.

03-12-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 5.2 en 5.3.

04-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is door tw ee crediteuren een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De curator is in overleg met de bestuurder over het ter
beschikking stellen van de zaken w aarop een eigendomsvoorbehoud w ordt
gedaan.

04-06-2020
1

Verslag 2:
De nog aanw ezige zaken zijn geretourneerd aan de leveranciers.

04-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.7 Reclamerechten

04-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek pandrecht ABN AMRO Bank N.V.
- afw ikkelen lease kopieermachine;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

04-06-2020
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap lagen op faillissementsdatum
volledig stil, behoudens w aar het betreft de exploitatie van het VVV-kantoor in
opdracht van de gemeente Gouda. De bestuurder van gefailleerde heeft
aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn die activiteiten voort te zetten.

04-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De kosten verbonden aan de voortzetting van de exploitatie van het VVVkantoor zijn lopende dit kw artaal reeds vooraf door de gemeente Gouda
voldaan.

04-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- afw ikkelen voortzetting door contractsoverneming.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-06-2020
1

6.4 Beschrijving
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap lagen op faillissementsdatum
volledig stil, behoudens w aar het betreft de exploitatie van het VVV-kantoor in
opdracht van de gemeente Gouda. De bestuurder van gefailleerde heeft
aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn die activiteiten voort te zetten.
Ook heeft zich een derde (via zijn advocaat) gemeld met de vraag w elke activa
in het faillissement w orden aangeboden in het kader van een mogelijke
doorstart van de activiteiten.

04-06-2020
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3. De goodw ill (en de
overeenkomst met de gemeente Gouda) is overgedragen aan Grand Canyon
Events B.V. i.o.

04-09-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- onderzoek eventuele doorstart

04-06-2020
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over diverse (digitale) administratieve bescheiden van
gefailleerde en verricht hierin onderzoek.

04-06-2020
1

Verslag 4:
Conclusie op basis van het verrichte onderzoek is dat de administratie moet
w orden geacht te voldoen aan de w ettelijke vereisten.

03-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2015/2016: 10-12-2017
2016/2017: 26-3-2020
2017/2018: 4-7-2019
2018/2019: 24-3-2020
Behoudens de jaarrekening over het boekjaar 2016/2017 zijn deze tijdig
gedeponeerd.

04-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

04-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering w egens het niet volstorten van het aandelenkapitaal is
verjaard, zodat nader onderzoek achterw ege blijft.

04-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek vindt plaats.
Ja

04-06-2020
1

03-03-2021
4

Toelichting
Verslag 4:
In deze w ordt verw ezen naar hetgeen is vermeld onder 1.5.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-06-2020
1

Toelichting
Onderzoek vindt plaats.
Nee

03-12-2020
3

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In deze w ordt verw ezen naar het gestelde onder 1.5.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-12-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen.

04-06-2020
1

- onderzoek naar en overleg met de directie betreffende onbehoorlijk bestuur.

03-12-2020
3

- overleg met de directie betreffende onbehoorlijk bestuur.

03-03-2021
4

- bestudering van door advocaat bestuurders toegezonden bescheiden, het
voeren van overleg daarover en het nemen van een definitieve beslissing
over aansprakelijkstelling.

03-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurders: p.m.
€ 45.035,08

04-06-2020
1

04-09-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V (ex art 66 lid 3 W W ): € 5.493,14
UW V (ex art 2: 288e BW ):€ 39.541,94
Verhuurders: p.m.
€ 52.893,45

03-12-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V (ex art 66 lid 3 W W ): € 5.563,55
UW V (ex art 2: 288e BW ): € 40.027,57
verhuurders:
€ 7.302,33
€ 51.379,26
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V (ex art 66 lid 3 W W ): € 5.440,16
UW V (ex art 2: 288e BW ): € 38.636,77
verhuurders:
€ 7.302,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-06-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 143.378,00

04-06-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonbelasting ad in totaal € 143.378,00.
€ 170.887,00

04-09-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonbelasting ad in totaal € 170.887,00.
Tegen de aanslag OB tw eede kw artaal 2020 is door de curator bezw aar
gemaakt.
€ 169.730,00

03-03-2021
4

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonbelasting ad in totaal € 169.730,00.
Door het bezw aar tegen de aanslag OB tw eede kw artaal 2020 heeft een
vermindering plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.
€ 38.167,88

04-06-2020
1

04-09-2020
2

Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 6.208,28.
De vordering van het UW V ex artikel 2: 288e BW bedraagt € 31.959,60.
€ 38.547,16

03-12-2020
3

Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 6.270,12.
De vordering van het UW V ex artikel 2: 288e BW bedraagt € 32.277,04.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.
€ 703,32
Toelichting
Door een ex-w erknemer is een loonvordering ingediend van € 703,32 netto.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-06-2020
1

04-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

04-06-2020
1

21

04-09-2020
2

25

03-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
crediteuren op gefailleerde in totaal € 66.106,29.
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

04-06-2020
1

€ 60.028,90

04-09-2020
2

€ 68.365,63

03-12-2020
3

€ 63.360,21

03-06-2021
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Toelichting
De verhuurder heeft haar vordering verminderd met de w aarborgsom.

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

04-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

04-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

04-06-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

04-06-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

04-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

04-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verder inventariseren van
diverse zaken, het onderzoek naar een eventuele gedeeltelijke doorstart en
daarmee samenhangend de verkoop van de bedrijfsmiddelen, alsmede het
onderzoek naar het pandrecht op vorderingen op derden. Daarnaast zal de
curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

04-06-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

04-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 18 maanden.

04-06-2020
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 15 maanden.

04-09-2020
2

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 12 maanden.

03-12-2020
3

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 9 maanden.

03-03-2021
4

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden, tenzij het voeren van een procedure over
bestuurdersaansprakelijkheid noodzakelijk blijkt.

03-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-9-2021

03-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- onderzoek doorstart/verkoop activa;
- onderzoek pandrecht vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

04-06-2020
1

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- voortzetten incasso debiteur;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

04-09-2020
2

- afronden nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- nader onderzoek en overleg met directie betreffende onbehoorlijk bestuur.

03-12-2020
3

- overleg met directie betreffende onbehoorlijk bestuur.

03-03-2021
4

- bestudering van door advocaat bestuurders toegezonden bescheiden, het
voeren van overleg daarover en het nemen van een definitieve beslissing
over aansprakelijkstelling.

03-06-2021
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Bijlagen
Bijlagen

