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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C-N Development
B.V., h.o.d.n. Culi-Nova (hierna: "Culi-Nova"), statutair gevestigd te
Barendrecht, (voorheen) gevestigd aan de Bijdorp-W est 73 te (2992 LC)
Barendrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24442624 .

13-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf handelsregister: Ingenieurs en overig technisch ontw erp,
uitleenbureaus en bouw timmeren. Culi-Nova exploiteerde een onderneming die
met name gericht w as op de nieuw bouw en verbouw van
horecagelegenheden, retail en kantoren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.792.431,85

€ 40.178,48

€ 1.449.593,15

2020

€ 1.430.926,05

€ -222.984,01

€ 3.089.552,62

2019

€ 4.938.378,50

€ -518.532,84

€ 2.660.452,90

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

13-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Het onderhavige faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten die aan
de curator bekend zijn gew orden, alsmede het voorlopig oordeel van de
curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

13-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

13-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 101.142,14

13-08-2020
1

€ 99.799,27

12-11-2020
2

€ 74.368,84

11-02-2021
3

€ 74.368,84

11-05-2021
4

€ 74.352,94

19-08-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-7-2020

13-08-2020
1

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

12-11-2020
2

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

11-02-2021
3

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

11-05-2021
4

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

19-08-2021
5

t/m
18-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 18 min

2

57 uur 12 min

3

44 uur 36 min

4

15 uur 6 min

5

29 uur 42 min

totaal

233 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Culi-Nova is in september 2008 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder is RSB & Partners Beheer B.V.
w aarvan Qbay B.V. en MB Management B.V. bestuurder zijn. De uiteindelijk
(indirect) aandeelhouders en bestuurders van Culi-Nova zijn de heren C.A.
Remmelink en M.J. Berg.

13-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
In onderzoek. Er zou sprake zijn van in ieder geval één lopende procedure
tegen een debiteur, in w elk kader in september a.s. verhinderdata zouden
moeten w orden ingediend.

13-08-2020
1

In het kader van de lopende procedure is de curator tot een regeling gekomen
met de debiteur. Hij verw ijst in het kader van dit punt verder naar hoofdstuk 9
van dit verslag.

12-11-2020
2

1.3 Verzekeringen
Culi-Nova had een verzuimverzekering, een autoverzekering en een
bedrijvenpakketverzekering inclusief aanhangers, transport, goederen w erk-en
landbouw materieel afgesloten. De verzuimverzekering w as reeds beëindigd
voor het uitspreken van het faillissement. De bedrijvenpakketverzekering loopt
af op 16 september 2020 en de autoverzekering zal - voor zover dit voertuigen
betreft die niet van Culi-Nova zijn - op naam van de bestuurder dienen te
w orden overgezet. Verder w as Culi-Nova meeverzekerd op de polis van
aandeelhouder en enig bestuurder voor w at betreft de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, CAR en rechtsbijstandverzekering.

13-08-2020
1

Voor zover de verzekeringen nog liepen, zijn deze inmiddels geëindigd.

12-11-2020
2

1.4 Huur
De curator heeft de huurovereenkomst voor het pand aan de Bijdorp-W est 73
te Barendrecht opgezegd.

13-08-2020
1

De huurovereenkomst is geëindigd.

12-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft aangegeven dat Culi-Nova het jaar 2020 goed w as
begonnen en er sprake w as van een goed gevulde orderportefeuille. Door de
met het corona-virus samenhangende (overheids-)maatregelen w erden orders
geannuleerd of uitgesteld en kw amen er geen nieuw e orders bij. Hierdoor
verdw een niet enkel de omzet, maar ook het perspectief. Gelet daarop zag het
bestuur geen andere optie meer dan het faillissement aan te vragen. De
curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

13-08-2020
1

Gedurende de verslagperiode heeft de curator aan het bestuur diverse vragen
voorgelegd. Hij ontving daar kort voor het einde van de verslagperiode
antw oorden op van het bestuur. De komende periode zal hij zijn onderzoek in
dit kader voortzetten.

12-11-2020
2

De curator heeft gedurende de verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en
verw acht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

11-02-2021
3

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak/oorzaken van het
faillissement gedurende de verslagperiode voortgezet, maar is er helaas nog
niet in geslaagd dit onderzoek ook af te ronden. Op dit moment is hij
(opnieuw ) in afw achting van antw oorden van het bestuur op door hen aan het
bestuur voorgelegde vragen. Het bestuur heeft toegezegd deze antw oorden
op zeer korte termijn te zullen geven, w aardoor de curator het vertrouw en
heeft zijn onderzoek naar de oorzaak/oorzaken van het faillissement de
komende verslagperiode alsnog af te ronden.

11-05-2021
4

Uit de door de curator van de directie ontvangen informatie blijkt dat over het
jaar 2019 reeds een fors negatief resultaat w erd behaald. Na de eerste
maanden van 2020 vielen -door de coronamaatregelen- opdrachten w eg,
w aarmee ook de daarmee samenhangende omzet (en dekking voor kosten)
w egviel. De omzet w as in 2020 fors lager dan in 2019 w aardoor er over de
eerste maanden opnieuw een negatief resultaat w erd behaald, terw ijl
bovendien ieder (concreet) perspectief op herstel ontbrak. Vanw ege de
toenemende schuldenlast/afnemende financiële middelen heeft de directie
besloten het faillissement aan te vragen.

19-08-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

13-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

13-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-7-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met bestuurder, w erknemers, UW V en de rechter-commissaris.

13-08-2020
1

Geen.

12-11-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle kadaster, verder geen w erkzaamheden.

13-08-2020
1

Geen.

12-11-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.800,00

€ 280,00

Inventaris

€ 12.800,00

€ 140,00

totaal

€ 15.600,00

€ 420,00

Vervoermiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het kader van haar bedrijfsexploitatie beschikte Culi-Nova over beperkt (en
verouderd) gereedschap, kantoorinventaris (met name laptops, telefoons en
beeldschermen) en een bestelbus. Deze zaken zijn in een verkoop met andere
relevante activa verkocht voor een bedrag van € 15.600.

13-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, echter geldt dit niet voor alle zaken, maar voor een deel. Van de opbrengst
betreft dit € 11.400, w elk deel door de curator is opgeëist.

13-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact met diverse geïnteresseerde partijen, taxateur, uitvoerig contact met
directie m.b.t. rechten van derden. Opstellen koopovereenkomst.

13-08-2020
1

Afw ikkeling rechten van derden en verkoop/levering. De curator gaat ervan uit
dat zijn w erkzaamheden in het kader van dit punt hiermee zijn afgerond.

12-11-2020
2

Geen.

11-02-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 8.400,00

€ 840,00

totaal

€ 8.400,00

€ 840,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as ten tijde van de faillietverklaring nog sprake van één lopend project dat
kort na faillietverklaring diende te w orden opgeleverd. Daarnaast w as nog
sprake van w erkzaamheden die voor tw ee opdrachtgevers zouden dienen te
w orden uitgevoerd. De curator heeft er in overleg met het bestuur voor
gekozen enkel de w erkzaamheden voor het ene lopende project voort te
zetten. Dit w ordt verder onder punt 6 van dit verslag verantw oord.
Er w as sprake van beperkte (rest-)voorraad, deels van zogenaamde
'w inkeldochters'. De curator verkocht de voorraad in het kader van een
verkoop van meerder activa voor € 8400,-.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact met diverse geïnteresseerde partijen, taxateur, uitvoerig contact met
directie m.b.t. rechten van derden. Opstellen koopovereenkomst.

13-08-2020
1

Afw ikkeling rechten van derden en verkoop/levering. De curator gaat ervan uit
dat zijn w erkzaamheden in het kader van dit punt hiermee zijn afgerond.

12-11-2020
2

Geen.

11-02-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 16.000,00

totaal

€ 16.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Aan de onderneming w as goodw ill verbonden, onder meer bestaande uit het
klanten- en relatiebestand, de opdracht- en offerteportefeuille en de
handelsnaam. De curator verkocht de goodw ill in een verkoop met andere
relevante activa voor een bedrag van € 16.000,-.

13-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact met diverse geïnteresseerde partijen, uitvoerig contact met directie
m.b.t. rechten van derden. Opstellen koopovereenkomst.

13-08-2020
1

Afw ikkeling verkoop/levering. De curator gaat ervan uit dat zijn
w erkzaamheden in het kader van dit punt hiermee zijn afgerond.

12-11-2020
2

Geen.

11-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande debiteurenvorderingen

€ 185.995,86

totaal

€ 185.995,86

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator begreep van het - door Rabobank ingeschakelde - incassobureau,
dat dit inmiddels een bedrag van EUR 43.965 incasseerde. De incasso is nog
niet geheel afgerond; de curator verw acht dat de debiteurenincasso de
komende verslagperiode (w el) zal w orden afgerond.

11-05-2021
4

De curator begreep dat de debiteurenincasso inmiddels is afgerond, in w elk
kader door het incassobureau ten gunste van pandhouder Rabobank een
totaalbedrag van EUR 43.965,-- is geïncasseerd.

19-08-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenvorderingen. De Rabobank heeft als pandhouder
aangegeven de debiteuren te zullen innen.

13-08-2020
1

De Rabobank heeft een incassobureau ingeschakeld om de debiteuren te
innen, w elk bureau nauw samenw erkt met de directie van failliet. De curator
laat zich met enige regelmaat informeren over de stand van zaken en
relevante ontw ikkelingen.

12-11-2020
2

De curator heeft gedurende de verslagperiode opnieuw contact gehad met
Rabobank en het incassobureau over de incasso van de debiteuren. Hij
begreep dat door het incassobureau inmiddels in totaal circa EUR 40.000,-- van
debiteuren is geïncasseerd. De incasso loopt nog.

11-02-2021
3

Contact met incassobureau en pandhouder Rabobank.

11-05-2021
4

Afrondend contact met het incassobureau en met de pandhouder Rabobank.

19-08-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 163.155,02
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft haar vordering nog niet ingediend, maar w el kenbaar gemaakt
w at haar vordering is. De curator verw acht dat deze nog zal afnemen.

13-08-2020
1

€ 153.917,18

12-11-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft haar vordering inmiddels ingediend. De curator verw acht dat
deze nog zal afnemen, ten gevolge van door de Rabobank te ontvangen
(uitw innings)opbrengsten.
€ 74.958,46

11-02-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is inmiddels substantieel afgenomen door de
opbrengsten die gerealiseerd zijn bij de uitw inning van de zekerheidsrechten.
€ 72.759,74

11-05-2021
4

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is gedurende de verslagperiode nog verder
afgenomen, door de uitw inning van de zekerheidsrechten.
€ 74.010,77

19-08-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
De bank diende tijdens de verslagperiode een aangepaste vordering in.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede 3 personenauto's en een bestelbus op basis van
operational lease. Deze voertuigen zijn alle ingeleverd en de
leaseovereenkomsten zijn beëindigd. Verder w as sprake van tw ee operational
leaseovereenkomsten met BNP Paribas voor de lease van tw ee Canon printers
en scanners. Deze overeenkomsten zijn beëindigd en BPN Paribas w ordt in
staat gesteld deze objecten op te halen.

13-08-2020
1

BNP Paribas heeft de objecten opgehaald, w aarmee dit punt is afgew ikkeld.

11-05-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, vervoermiddelen, voorraad en
debiteuren.

13-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vijf schuldeisers hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Van
deze crediteuren hebben er vier niet kunnen aantonen dat zij een rechtsgeldig
beroep op het eigendomsvoorbehoud kunnen doen en/of zijn de goederen niet
aangetroffen. Van één schuldeiser zijn de goederen w el aangetroffen en de
curator zal de partij in de gelegenheid stellen deze goederen nog op te halen.

13-08-2020
1

De hiervoor bedoelde partij is in de gelegenheid gesteld zijn goederen op te
halen, w aarmee dit punt is afgew ikkeld.

11-05-2021
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.260,00

13-08-2020
1

Toelichting
Voor de verkoop van de roerende niet-bodemzaken ontving de curator in
totaal een boedelbijdrage van € 1.260 (excl. BTW ). Zie ook hoofdstuk 3.3. en
3.6.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met Rabobank, beoordelen documentatie, contact met
eigendomscrediteuren, contact met leasemaatschappijen.

13-08-2020
1

De curator heeft de achterliggende periode uitvoerig contact gehad met de
Rabobank, onder andere over de door Rabobank toegezegde boedelbijdrage.
Partijen zaten daar enige tijd niet op één lijn met betrekking tot de gemaakte
afspraken, maar inmiddels is die discussie beslecht. De curator heeft daarnaast
w erkzaamheden verricht in de afw ikkeling van de overige in dit hoofdstuk
genoemde punten.

12-11-2020
2

Contact met Rabobank en het door Rabobank ingeschakelde incassobureau.
De curator is gedurende de achterliggende verslagperiode tot een financiële
afrekening met Rabobank gekomen.

11-02-2021
3

Contact met Rabobank en het door Rabobank ingeschakelde incassobureau.

11-05-2021
4

Afrondend contact met het incassobureau en met de pandhouder Rabobank.

19-08-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de activiteiten van de onderneming gedurende een beperkte
periode (ca. 4 w eken) in beperkte mate voortgezet. Feitelijk w as sprake van
de afronding van de w erkzaamheden voor één project, w aarvoor de oplevering
kort na faillissement stond gepland maar w aarvoor nog de nodige
w erkzaamheden diende te w orden verricht en tevens nog zaken en diensten
door derden dienden te w orden geleverd.

13-08-2020
1

De beperkte voortzetting van de activiteiten is afgerond. Op dit moment staat
nog een deel van de door de opdrachtgever verschuldigde aanneemsom open.
De curator is daarover in gesprek met de opdrachtgever en de directie van
failliet en verw acht op korte termijn tot afspraken in dat kader te kunnen
komen.

12-11-2020
2

De curator is met de bedoelde opdrachtgever tot een regeling gekomen in het
kader w aarvan de opdrachtgever de nog verschuldigde aanneemsom vrijw el
geheel heeft voldaan. Onderdeel van de door de curator gemaakte afspraken
is dat een deel van die opbrengst toekomt aan de doorstartende partij, nu
deze bepaalde garantieverplichtingen heeft overgenomen; daarnaast diende
de curator de opbrengst uiteraard te verdelen met Rabobank als pandhouder.

11-02-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging
De van de opdrachtgever ontvangen gelden zijn thans verantw oord alsof deze
volledig aan de boedel toekomen. Dat is echter niet het geval. Hiervan dienen
nog kosten te w orden voldaan en de curator heeft contact met de pandhouder
over de verdeling van de resterende netto-opbrengst.

13-08-2020
1

De in het kader van de beperkte voortzetting gemaakte kosten zijn inmiddels
duidelijk. Mits met de opdrachtgever tot afspraken kan w orden gekomen over
de betaling van het nog openstaande bedrag en dit bedrag ook op korte
termijn w ordt geïncasseerd, zal de curator tot een financiële afw ikkeling met
Rabobank kunnen komen.

12-11-2020
2

Inmiddels is duidelijk w at de totale netto-opbrengst van de (beperkte)
voortzetting van de onderneming is, te w eten een bedrag van EUR 58.728,28
(excl. BTW ). Als uitvoering van de door de curator met Rabobank als
pandhouder gemaakte afspraken, is door de curator een bedrag van EUR
29.364,14 aan Rabobank afgedragen.

11-02-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met opdrachtgever(s), rechter-commissaris, directie, w erknemers en
leveranciers. Afstemming met pandhouder.

13-08-2020
1

Contact met opdrachtgever(s), rechter-commissaris, directie, leveranciers en
pandhouder.

12-11-2020
2

Soortgelijke w erkzaamheden als in de vorige verslagperiode. Nu de curator
zow el met de opdrachtgever tot afspraken is gekomen over de afw ikkeling van
de aannemingsovereenkomst, als met Rabobank over de verdeling van de
gerealiseerde netto-opbrengst, verw acht de curator dat zijn w erkzaamheden
in het kader van dit punt zijn afgerond.

11-02-2021
3

Geen.

11-05-2021
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De voor een doorstart relevante activa zijn in een totale verkoop verkocht. De
koper daarvan is w elisw aar van plan de activiteiten voort te zetten / door te
starten, maar is op dit moment vanw ege de marktomstandigheden enigszins
voorzichtig dit direct grootschalig aan te pakken.

13-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

13-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hiervoor onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

13-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

13-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

13-08-2020
1

Afw ikkeling doorstart. De curator verw acht dat zijn w erkzaamheden in het
kader van dit punt hiermee zijn afgerond.

12-11-2020
2

Geen.

11-02-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de (belangrijkste) administratie
van Culi-Nova veilig gesteld en/of ontvangen. De curator zal gedurende de
komende verslagperiode een aanvang nemen met zijn
onderzoek naar het voldoen van de boekhoudplicht

13-08-2020
1

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zijn eerste vragen over de
administratie van Culi-Nova aan de directie voorgelegd. Hij zal zijn onderzoek
in de komende periode voortzetten.

12-11-2020
2

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet en is op dit moment nog in
afw achting van een inhoudelijke reactie van de directie op de aan hen
voorgelegde vragen. Zodra hij die reactie ontvangt, zal hij zijn onderzoek
voortzetten. De curator verw acht dit onderzoek gedurende de komende
verslagperiode te kunnen afronden.

11-02-2021
3

De curator is er helaas niet in geslaagd zijn onderzoek op dit punt al af te
ronden. Op dit moment is hij (opnieuw ) in afw achting van antw oorden van de
directie. De directie heeft de curator toegezegd dat hij die antw oorden op
(zeer) korte termijn zal ontvangen. Gelet hierop verw acht de curator zijn
onderzoek op korte termijn alsnog te kunnen afronden.

11-05-2021
4

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is van oordeel dat in voldoende
mate aan de w ettelijke administratieverplichtingen is voldaan.

19-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 20 mei 2019 (tijdig)
2017: 30 augustus 2018 (tijdig)
2016: 21 juli 2017 (tijdig)

13-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van Culi-Nova is deze vrijgesteld van deze verplichting.

13-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van Culi-Nova is deze vordering, voor zover deze
nog bestond, inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek in dit kader voortgezet en is op dit moment in
afw achting van een (inhoudelijke) reactie van de directie. Hij zal zijn onderzoek
de komende verslagperiode verder voortzetten.

Toelichting
De curator is er helaas niet in geslaagd zijn onderzoek op dit punt al af te
ronden. Op dit moment is hij (opnieuw ) in afw achting van antw oorden van de
directie. De directie heeft de curator toegezegd dat hij die antw oorden op
(zeer) korte termijn zal ontvangen. Gelet hierop verw acht de curator zijn
onderzoek op korte termijn alsnog te kunnen afronden.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de
directie. De curator is met de directie in gesprek over een aantal
doorbelastingen van en (door-)betalingen aan de holding en/of een gelieerde
entiteit. De curator verw acht dat in de eerste maand van de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden of en in hoeverre het gesprek c.q. debat
over de standpunten van de directie en de curator buiten rechte of in rechte
dienen te w orden gevoerd/voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

13-08-2020
1

11-02-2021
3

11-05-2021
4

19-08-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-08-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek in dit kader voortgezet en is op dit moment in
afw achting van een (inhoudelijke) reactie van de directie. Hij zal zijn onderzoek
de komende verslagperiode verder voortzetten.

Toelichting
De curator is er helaas niet in geslaagd zijn onderzoek op dit punt al af te
ronden. Op dit moment is hij (opnieuw ) in afw achting van antw oorden van de
directie. De directie heeft de curator toegezegd dat hij die antw oorden op
(zeer) korte termijn zal ontvangen. Gelet hierop verw acht de curator zijn
onderzoek op korte termijn alsnog te kunnen afronden.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de
directie. De curator is met de directie in gesprek over een aantal
doorbelastingen van en (door-)betalingen aan de holding en/of een gelieerde
entiteit. De curator verw acht dat in de eerste maand van de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden of en in hoeverre het gesprek c.q. debat
over de standpunten van de directie en de curator buiten rechte of in rechte
dienen te w orden gevoerd/voortgezet.

11-02-2021
3

11-05-2021
4

19-08-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en veiligstellen relevante informatie/documentatie, eerste
inventarisatie, bestuderen stukken.

13-08-2020
1

Inventarisatie van informatie/documentatie, bestuderen stukken, contact met
directie/voorleggen eerste vragen aan directie.

12-11-2020
2

Onderzoek administratie en verdere informatie/documentatie, contact met
directie, overige onderzoeksw erkzaamheden.

11-02-2021
3

Voortzetting onderzoek; bestudering diverse informatie/documentatie, contact
met directie en overige onderzoeksw erkzaamheden.

11-05-2021
4

Afronding onderzoek diverse informatie/documentatie, contact en
besprekingen met directie.

19-08-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 147.932,00

13-08-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een totale vordering ingediend van €
147.932,-.
€ 417.619,00

12-11-2020
2

€ 417.619,00

11-02-2021
3

€ 511.417,00

11-05-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-08-2020
1

€ 837,82

12-11-2020
2

€ 837,82

11-02-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

13-08-2020
1

52

12-11-2020
2

55

11-02-2021
3

57

11-05-2021
4

57

19-08-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 549.413,35

13-08-2020
1

€ 592.932,49

12-11-2020
2

€ 517.514,45

11-02-2021
3

€ 527.404,09

11-05-2021
4

€ 526.456,40

19-08-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Bij de huidige stand van zaken kan de curator hier nog geen gerichte uitspraak
over doen.

13-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventariseren schuldenlast.

13-08-2020
1

Geen.

19-08-2021
5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek. Er is in ieder geval sprake van één lopende procedure tegen een
debiteur w aarvoor in september verhinderdata dienen te w orden ingediend.

13-08-2020
1

De w ederpartij in deze procedure is de heer A.S. Perverian, h.o.d.n. Frenkie
Coffee and Food (verder: "Frenkie").

12-11-2020
2

9.2 Aard procedures
De procedure w aar de curator mee bekend is, betreft een incasso op en
conflict met een debiteur.

13-08-2020
1

Aangezien de procedure ziet op de incasso van een vordering, w as het primair
aan de pandhouder op de vorderingen om zich hierover uit te laten. Deze heeft
aangegeven de procedure niet te w illen overnemen en ten gunste van de
boedel van Culi-Nova afstand te doen van haar pandrecht.

12-11-2020
2

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

13-08-2020
1

Op het moment van faillietverklaring w as door partijen in tw ee incidenten
geprocedeerd en w aren tw ee schriftelijke rondes gew eest. Vervolgens w as
door de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland een comparitie van
partijen gelast, w aarvoor partijen hun verhinderdata zouden moeten indienen.
Relevant hierbij is dat zow el sprake w as van een vordering in conventie als in
reconventie. De curator heeft de kantonrechter erop gew ezen dat de
procedure in reconventie van rechtsw ege is geschorst en partijen op dit
moment uitsluitend in conventie zouden behoeven door te procederen. De
curator heeft alle processtukken doorgenomen en is in contact getreden met
de advocaat van Frenkie over een mogelijk minnelijke regeling. Uiteindelijk
heeft dit ertoe geleid dat partijen overeenstemming hebben bereikt over die
minnelijke regeling en in het kader daarvan door Frenkie aan de boedel een
bedrag van EUR 4.250,-- is betaald. Partijen zullen de rechter verzoeken de
procedure (definitief) door te halen.

12-11-2020
2

De procedure is inmiddels doorgehaald.

11-02-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact advocaat Culi-Nova.

13-08-2020
1

Bestudering procesdossier/processtukken, diverse keren contact met de
kantonrechter, contact met de advocaat van Frenkie, vastlegging afspraken en
contact met de rechter-commissaris.

12-11-2020
2

Afrondende w erkzaamheden. De w erkzaamheden in het kader van dit punt zijn
afgerond.

11-02-2021
3

Geen.

11-05-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator heeft gedurende de komende verslagperiode in het bijzonder de
volgende aandachtspunten:

13-08-2020
1

- afw ikkeling rechten van derden/leaseovereenkomst printers en scanners;
- afrekening met Rabobank
- opstarten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft gedurende de komende verslagperiode in het bijzonder de
volgende aandachtspunten:

12-11-2020
2

- monitoren debiteurenincasso;
- afw ikkeling voortzetting/incasso vordering opdrachtgever;
- finale afrekening Rabobank/pandhouder;
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft gedurende de komende verslagperiode in het bijzonder de
volgende aandachtspunten:

11-02-2021
3

- monitoren debiteurenincasso;
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft gedurende de komende verslagperiode in het bijzonder de
volgende aandachtspunten:

11-05-2021
4

- monitoren afronding debiteurenincasso;
- afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- eventuele vervolgstappen naar aanleiding van afronding oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal de komende verslagperiode het gesprek/debat met de directie
voortzetten over de in 7.5 en 7.6 bedoelde doorbelastingen en (door)betalingen, indien nodig in rechte.

19-08-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan hier nog geen uitspraak over doen.

13-08-2020
1

De curator spant zich in het faillissement circa 13 maanden na het uitspreken
daarvan af te w ikkelen.

12-11-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
19-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

19-08-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

