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mr. W.J. Geurts - de Veld
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Blue Leopard B.V.

18-05-2018
2

Gegevens onderneming
Blue Leopard B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3077 AS)
Rotterdam aan het adres Stadionw eg 43 B, 8e etage (KvK 57665532).

18-05-2018
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Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan volgens de Kamer van Koophandel uit de exploitatie
van een marketing- en reclamebureau.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 64.387,00

€ -6.155,00

€ 18.570,00

2016

€ 118.278,00

€ -23.068,00

€ 48.229,00

2017

€ 116.358,00

€ 24.820,00

€ 131.036,00

Toelichting financiële gegevens

18-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
1) Blijkens de administratie van gefailleerde. De administratie over 2017 is nog
niet geheel compleet. De beschikbare cijfers over dat jaar schetsen
w aarschijnlijk geen correct beeld. Nadere informatie volgt nog.

18-05-2018
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W inst en verlies
1) Blijkens de administratie van gefailleerde. De administratie over 2017 is niet
geheel compleet. De cijfers over dat jaar schetsen nog geen correct beeld zo
blijkt w el uit de toelichting zoals verkregen. Er w ordt in 2017 uiteindelijk naar
verw achting w ederom een verlies gerealiseerd.
Balanstotaal
1) Blijkens de administratie van gefailleerde. De administratie over 2017 is nog
niet compleet. De cijfers over dat jaar schetsen nog geen correct beeld.
2) De administratie is op onderdelen compleet gemaakt en aan de hand
hiervan zijn vragen geformuleerd voor de bestuurder. Dit w ordt door de
curator verder opgevolgd.
3) De vragen aan de bestuurder zijn door de curator afgew ikkeld. De financiële
gegevens, zoals hierboven w eergegeven, w orden verder niet aangepast.

30-08-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

18-05-2018
2

1) Op het moment van faillissement w aren er 4 personen in dienst.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 8.567,39

Boedelsaldo
€ 7.527,25

Boedelsaldo
€ 9.327,24

Verslagperiode

18-05-2018
2

30-08-2018
3

14-03-2019
5

Verslagperiode
18-05-2018
2

van
20-1-2018
t/m
17-5-2018

30-08-2018
3

van
18-5-2018
t/m
30-8-2018

30-11-2018
4

van
31-8-2018
t/m
30-11-2018

14-03-2019
5

van
1-12-2018
t/m
14-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

58,00 uur

3

14,45 uur

4

7,15 uur

5

4,80 uur

totaal

84,40 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode:
1) van 19 december 2017 tot en met 19 januari 2018
2) van 20 januari 2018 tot en met 17 mei 2018

18-05-2018
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Bestede uren in verslagperiode:
1) 35 uren en 33 minuten
2) 22 uur en 27 minuten
Bestede uren totaal:
1) 35 uren en 33 minuten
2) 58 uur
Verslagperiode:
3) van 18 mei 2018 tot en met 30 augustus 2018

30-08-2018
3

Bestede uren in verslagperiode:
3) 14,45 uur (14 uren en 27 minuten)
Bestede uren totaal:
3) 72,45 uur (72 uren en 27 minuten)
Verslagperiode:
4) van 31 augustus 2018 tot en met 30 november 2018

30-11-2018
4

Bestede uren in verslagperiode:
4) 7,15 uur (7 uren en 9 minuten)
Bestede uren totaal:
4) 79,60 uur (79 uren en 36 minuten)
Bestede uren in verslagperiode:
5) 4,80 uur (4 uren en 48 minuten)
Bestede uren totaal:
5) 84,40 uur (84 uren en 24 minuten)

14-03-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1) De aandelen in het kapitaal w orden gehouden door ISSA Beheer B.V. De
heer R.S. Aw lad Issa is middellijk bestuurder en verzorgde de dagelijkse
leiding.

18-05-2018
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1.2 Lopende procedures
1) N.v.t.

18-05-2018
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1.3 Verzekeringen
1) In onderzoek.

18-05-2018
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2) Voor zover er verzekeringen zijn aangetroffen zijn deze inmiddels beëindigd.

1.4 Huur
1) De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte is na verkregen
toestemming opgezegd. De bedrijfsruimte w ordt op korte termijn in overleg
met de verhuurder ontruimd.

18-05-2018
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2) De bedrijfsruimte is inmiddels in overleg met de verhuurder ontruimd en de
sleutels zijn beschikbaar gesteld.

1.5 Oorzaak faillissement
1) De oorzaken van het faillissement zijn naar thans voorlopig kan w orden
geconcludeerd gelegen in het feit dat er een onvoldoende omzet is
gerealiseerd ten opzichte van het kostenniveau. Vanaf aanvang van de
activiteiten is er verlies gerealiseerd. Een uitvallende / zieke medew erkster,
een claim van een voormalig personeelslid en tegenvallende omzet in 2017
maakte de situatie onhoudbaar.

18-05-2018
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2) De in het eerste verslag opgenomen oorzaken zijn in de achterliggende
periode op hoofdlijnen bevestigd.
3) Geen nadere oorzaken bekend gew orden.

30-08-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-05-2018
2

Personeelsleden
4
Volgens de bestuurder w aren er 4 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-05-2018
2

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-12-2017

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1) De intake van het UW V heeft plaatsgevonden. Geen verdere
w erkzaamheden meer voorzien.

18-05-2018
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2) Geen w erkzaamheden meer te voorzien.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1) N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1) N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

18-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1) N.v.t.

18-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
1) Er w erd een zeer oude en beperkte kantoorinventaris aangetroffen
bestaande uit enkele computers, bureau's en tafels en stoelen. De w aarde is
naar inschatting nagenoeg nihil.

18-05-2018
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
1) De Bedrijfsmiddelen zijn in een totaalafspraak verkocht aan de bestuurder.
Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
1) N.v.t.
3) De afw ikkeling van de totaalafspraak w ordt verder toegelicht bij punt 3.8
"Andere activa".

30-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1) Er zijn vorderingen van de fiscus ter zake van de Loonbelasting en de
Omzetbelasting. De curator inventariseert de vorderingen van de fiscus.

18-05-2018
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2) Voor w at betreft de vorderingen van de fiscus ter zake van de
Loonbelasting (afgerond
€ 50.000,--) en Omzetbelasting (afgerond d€ 35.000,--) w ordt verw ezen naar
de lijst van preferente crediteuren.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1) Afw ikkeling van de verkoop van de bedrijfsmiddelen.
2) Idem.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-05-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden / onderhanden w erk: Beschrijving
1) Er is mogelijk nog enig onderhanden w erk te factureren. Dit is zeer beperkt.
De curator zal dit nader onderzoeken en opvolgen.

18-05-2018
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Voorraden / onderhanden w erk: Verkoopopbrengst:
1) Nog geen.
2) Er is nagenoeg geen onderhanden w erk aangetroffen bij nader inzien. Veel
w erkzaamheden zijn vooruit gefactureerd en deels w aren er voor deze
facturen nog geen of niet geheel w erkzaamheden verricht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1) Afw ikkeling.

18-05-2018
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3) Geen verdere w erkzaamheden te verw achten.

30-08-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Immateriële activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 11.700,00

Auto
Banksaldo Knab
Onverschuldigde betaling debiteur
Rente spaarrekening
totaal

Toelichting andere activa

€ 1.820,95
€ 106,54
€ 4,48
€ 13.631,97

€ 0,00

Toelichting andere activa
Andere activa: Beschrijving
1) Naast de inventaris w erd een zeer oude auto aangetroffen. De w aarde van
de auto is gezien de ouderdom en kilometerstand ook nagenoeg nihil. De
verkoop van de auto aan de bestuurder is in de totaalafspraak betrokken.

18-05-2018
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft te kennen gegeven te
w illen voortgaan met de activiteiten. Er is met de bestuurder na verkregen
toestemming een totaalafspraak gemaakt in w elk kader aan de bestuurder is
verkocht de goodw ill, de aangetroffen inventaris en de auto. De afspraak
w ordt nog geformaliseerd in een overeenkomst.
De bestuurder voldoet aan de boedel een bedrag van € 13.500,00, te w eten €
7.500,00 ineens en € 6.000,00 in tien maandelijkse termijnen.
Andere activa: Verkoopopbrengst
1) Nog geen.
2) De activa is verkocht en de eerste betaling alsmede de eerste van de 10
termijnen is ontvangen. Totaal is er € 8.100,-- ontvangen. De curator voert
overleg met de bestuurder over de betaling van de nadere termijnen daar men
nu een enkele maand achter loopt.
3) In de afgelopen periode is een bedrag van € 1.800,-- van de bestuurder
ontvangen. In totaal is nu een bedrag van € 9.900,-- ontvangen. De
bestuurder loopt achter met het voldoen van de termijnen. De curator heeft de
bestuurder gesommeerd de vervallen termijnen te voldoen en hem uitgenodigd
om de afw ikkeling van het faillissement te bespreken.

30-08-2018
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4) De bestuurder reageert gew oonw eg nergens meer op. De curator heeft de
bestuurder voor een laatste maal gesommeerd aan zijn verplichtingen te
voldoen en aangekondigd zo nodig het faillissement van de bestuurder
persoonlijk uit te zullen lokken.

30-11-2018
4

In de vorige verslagperiode zijn nog enkele bedragen ontvangen. Dit betreft
de terugstorting van crediteurenbetalingen na faillissementsdatum door de
bank, een onverschuldigde betaling van een debiteur en overgeboekte rente
van de spaarrekening van gefailleerde.
5) In de afgelopen periode heeft de bestuurder een bedrag van € 1.800,00
betaald aan de boedel i.v.m. de betaling van de overgenomen activa. In
totaal is nu een bedrag van € 11.700,00 ontvangen. De curator heeft de
bestuurder gesommeerd het laatste bedrag van € 1.800,00 te voldoen. De
curator heeft inmiddels voor deze maand een overleg met de bestuurder
gepland om ook dit punt af te w ikkelen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-03-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
1) Afw ikkeling verkoop.

18-05-2018
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2) Idem.
4) Afw ikkeling verkoop activa zijnde het incasseren van de koopprijs.

30-11-2018
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5) Idem.

14-03-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

vorderingen op debiteuren

€ 97.834,43

€ 484,00

totaal

€ 97.834,43

€ 484,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren
1) Volgens de kolommenbalans bedraagt het saldo aan openstaande
debiteurenvorderingen
€ 97.834,43. Aangezien de administratie over de laatste periode niet geheel is
bijgew erkt is nog niet duidelijk hoe hoog de openstaande vorderingen in
w erkelijkheid zijn. Dit zal naar verw achting een lager bedrag zijn. De curator
doet hier onderzoek naar en zal zich beraden over incassomogelijkheden.

18-05-2018
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De bestuurder heeft de curator al bericht dat een groot deel van het saldo
betw ist, oud en moeilijk incasseerbaar is. Nog geen opbrengst.
2) Een groot deel van het opgenoemd saldo is oud en betw ist. Naar is
gebleken is ook een groot deel van de w erkzaamheden vooraf gefactureerd en
w aren hiervoor nog geen of maar beperkt w erkzaamheden verricht. Van één
debiteur is een bedrag ontvangen. De curator is met enkele debiteuren in
overleg om te komen tot een betaling.
3) Naast het feit dat een groot deel van de openstaande vorderingen oud en
betw ist is, is uit reacties van diverse debiteuren gebleken dat de vorderingen
zijn voldaan aan gefailleerde of aan een derde i.v.m. de cessie van de
vorderingen in het kader van factoring. De curator onderzoekt of deze
betalingen rechtmatig zijn gedaan en of deze nog aan de boedel toekomen.

30-08-2018
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4) De curator onderzoekt dit punt nog nader doch de voorlopige conclusie is
dat voor zover er nog betalingen w orden gedaan deze niet aan de boedel
toekomen.

30-11-2018
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5) De curator heeft onderzoek gedaan naar de bevoorschotting van facturen
door de factoringmaatschappij. Hieruit zijn enkele vragen naar boven
gekomen w elke zijn voorgelegd aan de factoringmaatschappij. De
aangetroffen debiteurenadministratie w as niet op orde. De vragen zijn door
de factoringsmaatschappij recent pas beantw oord en de curator onderw erpt
dit punt nog aan een laatste controle ter afw ikkeling van dit punt.

14-03-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
1) uitzoeken hoogte openstaande vorderingen op debiteuren en incasso.

18-05-2018
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2) Nadere w erkzaamheden debiteurenincasso.
3) Onderzoek betalingen debiteuren.

30-08-2018
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5) Afronden onderzoek naar bevoorschotting door factoringmaatschappij.

14-03-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.079,05

18-05-2018
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1) De vennootschap w erd niet gefinancierd door een bankinstelling.
Er w erden tw ee rekeningen aangehouden bij de ING Bank en de Knab Bank.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren de saldi op deze
rekeningen nagenoeg nihil.
2) Doordat de ING Bank de bankgarantie heeft voldaan aan de verhuurder is er
een vordering op gefailleerde ontstaan. Deze vordering is geplaatst.

5.2 Leasecontracten
1) N.v.t.

18-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
1) N.v.t.

18-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
2) N.v.t.

18-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
1) Vooralsnog w erden er geen claims ontvangen.

18-05-2018
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5) Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

14-03-2019
5

5.6 Retentierechten
1) Vooralsnog w erden er geen claims ontvangen.

18-05-2018
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5) Van retentierechten is de curator niet gebleken.

14-03-2019
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5.7 Reclamerechten
1) Vooralsnog w erden er geen claims ontvangen.

18-05-2018
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5) Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

14-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1) Nadere inventarisatie

18-05-2018
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2) Geen nadere w erkzaamheden te verw achten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1) De onderneming is een korte periode na datum faillissement gestaakt.

18-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1) In onderzoek.

18-05-2018
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2) De administratie is aan een nader onderzoek onderw orpen. Vanuit deze
controle zijn er enkele vragen voortgekomen die opgevolgd w orden met de
bestuurder. Vooralsnog zijn er geen noemensw aardige tekortkomingen
geconstateerd.
3) In de afgelopen periode heeft een laatste controle van de digitale
administratie plaatsgevonden. Dat onderzoek heeft geen nadere vragen
opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

30-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
1) In onderzoek

18-05-2018
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2) De jaarrekening 2015 is een enkele dag te laat gedeponeerd en de
jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd. De curator neemt dit mee in het
overleg met de bestuurder.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1) N.v.t.

18-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1) In onderzoek.

18-05-2018
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2) Het kapitaal van € 50,-- is destijds gestort in geld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-05-2018
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1) In onderzoek
2) In onderzoek en overleg met de bestuurder w ordt opgevolgd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

30-08-2018
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3) Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft vooralsnog
geen aanw ijzingen dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. De
curator voert nog een algemeen overleg met bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-11-2018
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De curator tracht nog in overleg met de bestuurder te komen op dit punt doch
zoals reeds eerder is vermeld is contact met de bestuurder moeizaam. De
curator volgt dit nog verder op.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
De curator heeft een afrondend overleg met de bestuurder ingepland.

7.6 Paulianeus handelen

14-03-2019
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

18-05-2018
2

1) In onderzoek
2) Vooralsnog geen aanw ijzingen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

30-08-2018
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3) Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft geen
aanw ijzingen dat er sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
3) Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen bijzonderheden gebleken. De
curator acht het onderzoek hiermee afgerond.

30-08-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1) Het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2018
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2) Nadere opvolging van het rechtmatigheidsonderzoek door overleg met de
bestuurder.
3) Het boekenonderzoek is afgerond. Voor dit onderdeel zijn geen nadere
vragen voorzien.

30-08-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 28,14
3) Dit betreft een vordering van de verhuurder. Na verrekening van de
bankgarantie resteerde nog een kleine vordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-08-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.103,69

18-05-2018
2

1) € 67.864,00
2) € 85.103,69 (OB € 34.997,00, LB € 48.483,00, MRB € 780,00, € 843,69 te
verw achten aanslag art. 29, lid 7 OB)
€ 85.606,66

30-08-2018
3

3) (OB € 34.997,00, LB € 48.483,00, MRB € 780,00, € 1.346,66 te verw achten
aanslag art. 29, lid 7 OB)

8.3 Pref. vord. UWV
1) PM

18-05-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.597,87

30-11-2018
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4) Betreft een loonvordering van een w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

18-05-2018
2

1) PM
2) 8
9

30-08-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.258,88

18-05-2018
2

1) Eerste schatting € 20.000,-2) € 25.258,88
€ 28.627,84

30-08-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1) Nog niet te overzien.
2) Naar verw achting zal het gerealiseerde en te realiseren actief onvoldoende
zijn om de faillissementskosten te dragen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

18-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
1) Verdere inventarisatie van de schuldenpositie.

18-05-2018
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2) Nadere inventarisatie
3) Idem.

30-08-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1) N.v.t.

18-05-2018
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1)
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek naar incassomogelijkheden van vorderingen op debiteuren;
- afw ikkeling verkoop activa.

18-05-2018
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2)
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en zoeken overleg bestuurder;
- nadere inventarisatie schuldenpositie;
- opvolging incasso debiteuren;
- afw ikkeling verkoop activa, betaling koopsom.
3)
- nadere inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek betalingen debiteuren;
- afw ikkeling verkoop activa, betaling koopsom.

30-08-2018
3

4) afw ikkeling verkoop activa, betaling koopsom.

30-11-2018
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5)
- afw ikkeling verkoop activa, betaling koopsom;
- afronden onderzoek naar bevoorschotting factoringmaatschappij;
- afrondend gesprek en overleg met de bestuurder.

14-03-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1) Nog niet te overzien. De afw ikkeling van een faillissement neemt normaal
gesproken een jaar in beslag.

18-05-2018
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2) Zie eerste verslag
3) Idem.

30-08-2018
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5) De curator tracht de komende verslagperiode te komen tot het afronden
van zijn w erkzaamheden en het indienen van een eindverslag.

14-03-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
1) Zie bij Plan van aanpak.
2) Zie bij Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

18-05-2018
2

