Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
03-09-2021
F.10/19/115
NL:TZ:0000097968:F001
19-03-2019

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr V. Terlouw

Algemene gegevens
Naam onderneming
Senz B.V.

19-04-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Senz B.V., statutair
gevestigd te (3311 PC) Dordrecht aan het adres Singel 117, doch feitelijk
gevestigd aan het adres Hof van Holland 25A/-C te Zw ijndrecht.

19-04-2019
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten volgens het handelsregister luiden als volgt:
Schoonheidsverzorging, pedicure en manicure en (het exploiteren, toev.
curator) van sauna's, solaria, baden e.d. en het exploiteren van een
schoonheidsalon en het exploiteren van een zonnestudio.
De door de curator aangetroffen bedrijfsinventaris en voorraad lijkt te passen
bij (een deel van) de genoemde exploitaties in het handelsregister.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

19-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog beschikt de curator niet over financiele cijfers van curanda.

19-04-2019
1

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken nimmer de beschikking
gekregen over de financiele administratie.

03-09-2021
10

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-04-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement zouden er volgens het UW V en de bestuurder geen
personeelsleden meer in dienst zijn.

Boedelsaldo
€ 0,33

19-04-2019
1

€ 6.883,80

18-07-2019
2

€ 6.880,77

18-10-2019
3

Verslagperiode
van
19-3-2019

19-04-2019
1

t/m
18-4-2019
van
19-4-2019

18-07-2019
2

t/m
17-7-2019
van
18-7-2019

18-10-2019
3

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

14-02-2020
4

t/m
14-2-2020
van
15-2-2020

14-05-2020
5

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

21-08-2020
6

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
7

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

19-02-2021
8

t/m
19-2-2021
van
20-2-2021

18-05-2021
9

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

03-09-2021
10

t/m
3-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 48 min

2

19 uur 42 min

3

3 uur 0 min

4

10 uur 42 min

5

4 uur 42 min

6

1 uur 18 min

7

1 uur 18 min

8

6 uur 12 min

9

6 uur 48 min

10

4 uur 42 min

totaal

94 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden zien hoofdzakelijk op inventarisatiew erkzaamheden,
verkoop van de aangetroffen activa en het verkrijgen van contact met de
bestuurder.

19-04-2019
1

Het voeren van overleg met de bestuurder en het verkrijgen van de (volledige)
administratie van de bestuurder.

18-07-2019
2

Het voeren van overleg met de bestuurder en het verkrijgen van de (volledige)
administratie van de bestuurder (zie ook hoofdstuk 7 van dit verslag)

18-10-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder. Naar aanleiding daarvan zijn schriftelijk vragen gesteld aan de
bestuurder.

14-02-2020
4

Afgelopen verslagperiode is er geen contact meer gew eest met de bestuurder.
W el is er een fraudemelding gedaan.

18-05-2021
9

De fraudemelding heeft afgelopen periode ertoe geleid dat er contact is
gew eest met de opsporingsdiensten en er een aangifte van de curator is
opgenomen.

03-09-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 6 maart 2017. Vanaf datum oprichting van curanda is
de heer D.A. Faber enig aandeelhouder en bestuurder van curanda.

19-04-2019
1

Gebleken is dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap op 12 mei
2020 in staat van faillissement is verklaard.

14-05-2020
5

Het faillissement van de bestuurder is op 24 juni 2020 na een ingesteld verzet
vernietigd.

18-05-2021
9

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De huur voor het pand Hof van Holland is door de curator opgezegd per datum
faillissement, daartoe gemachtigd door de rechter-commissaris.

19-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

19-04-2019
1

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement erin gelegen dat de
w inkelpassage (w aarin Senz een pand huurde en haar activiteiten uitoefende)
eerder sloot dan verw acht. Daar de meeste mensen volgens de bestuurder
buiten w erktijden naar de beautysalon gaan, zou dit de directe aanleiding van
het faillissement zijn gew eest.

14-02-2020
4

De door de bestuurder aangevoerde oorzaak van het faillissement kan bij
gebreke van een administratie niet getoetst w orden door de curator.

18-05-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-04-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement zouden er volgens het UW V en de bestuurder geen
personeelsleden meer in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

19-04-2019
1

Toelichting
Van het UW V heeft de curator vernomen dat er tot medio 2018 8
personeelsleden in dienst zouden zijn van curanda. Van de bestuurder heeft
de curator begrepen dat alle arbeidsovereenkomsten per datum faillissement
zouden zijn beeindigd. Tot op heden hebben zich bij curator geen
(ex)personeelsleden van curanda gemeld.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het UW V.

19-04-2019
1

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

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 5.050,00

totaal

€ 5.050,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boedel heeft een bedrijfsinrichting aangetroffen voor een kapsalon, een
zonnebankstudio en een schoonheidssalon. De boedel heeft de
bedrijfsinrichting laten taxeren en is thans doende tot verkoop daarvan over te
gaan. De verkoopprijs heeft de boedel nog niet ontvangen.

19-04-2019
1

De koopprijs is op 23 april 2019 ontvangen op de boedelrekening.

18-07-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van aanzienlijke fiscale vorderingen.

19-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- taxatie
- verkoop(onderhandelingen)

19-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 250,00

totaal

€ 250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aangetroffen. De boedel heeft de voorraad laten
taxeren en is thans doende tot verkoop daarvan over te gaan. De verkoopprijs
heeft de boedel nog niet ontvangen.

19-04-2019
1

De koopprijs is op 23 april 2019 ontvangen op de boedelrekening.

18-07-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- taxatie
- verkoop(onderhandelingen)

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

19-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 46.841,21

19-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De stichting Stichting Qredits Microfinanciering Nederland B.V. ('Qredits') heeft
tot op heden een vordering ingediend van EUR 46.841,21 ter zake van
verstrekte financiering aan curanda.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Qredits heeft pandrechten bedongen op de navolgende zaken:

19-04-2019
1

- bedrijfsinventaris,
- voorraad,
- vorderingen, en,
- IE-rechten.

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3 van dit verslag.

19-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich 1 partij gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Deze
aanspraak is afgew ikkeld.

19-04-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
overleg met Qredits, beoordelen pandakte.

19-04-2019
1

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Als te doen gebruikelijk in onderzoek.

19-04-2019
1

In onderzoek.

14-02-2020
4

De curator beschikt niet over de (volledige) administratie.

18-05-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd. De curator doet hiernaar
verder onderzoek.

19-04-2019
1

Door het niet deponeren van de jaarrekening 2017 staat vast dat de
deponeringsplicht van artikel 2:394 BW is geschonden.

18-05-2021
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:293 lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

19-02-2021
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Als te doen gebruikelijk in onderzoek.

19-04-2019
1

Blijkens het Handelsregister zou het geplaatst en gestort kapitaal € 1,-- bij
oprichting van de vennootschap bedragen. Op 16 maart 2017 is een bedrag
van € 1,-- gestort door de bestuurder met als omschrijving 'aandelen'. De
curator stelt dat hiermede is voldaan aan de stortingsverplichting.

19-02-2021
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

14-05-2020
5

18-05-2021
9

Toelichting
Door het niet deponeren van de jaarrekening 2017 en de schending van de
administratieplicht staat onbehoorlijk bestuur vast en w ordt dit vermoed een
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
5

Nee

03-09-2021
10

Toelichting
Bij gebrek aan een (volledige) administratie kan dit niet vastgesteld w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Als te doen gebruikelijk in onderzoek.

19-04-2019
1

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het gehele
faillissementstekort. De bestuurder geeft echter taal noch teken zodat de
aansprakelijkstelling tot op heden niet heeft geleid tot enige schikking.

19-02-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek vindt plaats.
In mei 2019 heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met de bestuurder,
zijn advocaat en zijn (ex)partner. Tijdens dit gesprek heeft de bestuurder
toegezegd om nadere administratie aan te leveren en vragen van de curator
te zullen gaan beantw oorden. Een en ander bleef echter uit w aarop de curator
op 18 juli 2019 de rechter-commissaris heeft gevraagd een
faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor zou op 28 augustus 2019 gaan
plaatsvinden, maar is uiteindelijk niet doorgegaan. Reden daarvoor w as het
bericht van de (ex)partner van de bestuurder dat hij vanw ege ziekte niet kon
overkomen vanuit het buitenland. De curator is in contact met de (ex)partner
om alsnog in gesprek te komen.

18-10-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze bespreking zijn schriftelijk
aanvullende vragen gesteld met het verzoek de antw oorden met stukken te
onderbouw en. W ij zijn in afw achting van een reactive van de bestuurder.

14-02-2020
4

Sinds de bespreking die heeft plaatsgevonden in de vorige verslagperiode en
naar aanleiding w aarvan diverse vragen zijn gesteld aan de bestuurder heeft
de curator van de bestuurder niet meer mogen vernemen.

14-05-2020
5

Inmiddels is gebleken dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap op
12 mei 2020 in staat van faillissement is verklaard.
Gebleken is dat het faillissement van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap op 24 juni 2020 na verzet is vernietigd.

21-08-2020
6

De curator heeft een fraudemelding gedaan. Overleg vindt plaats.

18-05-2021
9

De fraudemelding is opgevolgd door een aangifte van de curator.

03-09-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-09-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.936,00

19-04-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend ter zake van verschuldigde
omzetbelasting en loonheffingen.
€ 143.491,00

18-07-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend ter zake van verschuldigde
omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heft het UW V nog geen vordering in dit faillissement ingediend.

18-07-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.782,21

19-04-2019
1

€ 1.782,21

19-02-2021
8

Toelichting
De kosten zien op de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

19-04-2019
1

18

18-07-2019
2

19

20-11-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 191.842,48

19-04-2019
1

€ 270.724,59

18-07-2019
2

€ 270.974,95

20-11-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

19-04-2019
1

Er is onvoldoende actief gerealiseerd om de boedelkosten te voldoen
w eshalve het faillissement zal w orden opgeheven ex artikel 16 Fw w egens
gebrek aan baten.

03-09-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verw erken ingediende vordering.

20-11-2020
7

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden zich naar verw achting
richten op de volgende onderw erpen:

19-04-2019
1

- inventarisen crediteuren;
- te gelde maken activa;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling
De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden zich naar verw achting
richten op de volgende onderw erpen:
- inventarisen crediteuren;
- achterhalen administratie
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling

18-07-2019
2

De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden zich naar verw achting
richten op de volgende onderw erpen:

18-10-2019
3

- inventarisatie crediteuren;
- achterhalen administratie en contact bestuurder
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw achten antw oorden bestuurder op de naar aanleiding van de bespreking
gestelde vragen;
- (on)rechtmatighedenonderzoek; en
- inventariseren crediteuren.

14-02-2020
4

- afronden (on)rechtmatighedenonderzoek;
- opheffing faillissement.

19-02-2021
8

Afw achten uitkomst fraudemelding en vervolgens het faillissement voordragen
voor opheffing.

18-05-2021
9

Nu er aangifte is gedaan, zal de curator bij de indiening van dit verslag de
rechter-commissaris vragen om het faillissement bij de rechtbank voor te
dragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw (gebrek aan baten).

03-09-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

19-04-2019
1

De curator streeft ernaar het faillissement bij het volgende verslag voor
opheffing voor te dragen.

19-02-2021
8

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling. Dit is het laatste
faillissementsverslag.

03-09-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- afw achten antw oorden bestuurder op de naar aanleiding van de bespreking
gestelde vragen;
- overleg/contact met curator van de bestuurder;
- afronden (on)rechtmatighedenonderzoek; en
- inventariseren crediteuren.

Bijlagen
Bijlagen

14-05-2020
5

