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

R-C
Curator

4
09-06-2021
F.10/20/339
NL:TZ:0000153669:F001
25-08-2020

mr. F. Damsteegt - Molier
mr E. van Gruijthuijsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Balloons 2 Go B.V. H.O.D.N. De Ballonnenkoning

24-09-2020
1

Gegevens onderneming
Adres: W eg en Bos 9, 2661DG Bergschenhoek
Handelsnamen De Ballonnenkoning, De Ballonkoning, Balloons 2 Go en
Balloonw orld
Opgericht bij akte van 14 oktober 2014

24-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Balloons 2 Go B.V. exploiteert een onderneming gericht op de verkoop van
(bedrukte) ballonnen, feestartikelen, kostuums en advies bij en organisaties
van feesten en evenementen. Voor de verkoop van artikelen w erd met name
gebruik gemaakt van de w ebsite w w w .ballonnenkoning.nl en van de
w ebw inkel van w w w .bol.com. De activiteiten van Balloons 2 Go B.V. w aren volgens opgave van de bestuurder door de gevolgen van het coronavirus - ten
tijde van het uitspreken van het faillissement reeds gestaakt.

Financiële gegevens

24-09-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 282.181,00

€ 3.757,00

€ 178.726,00

2019

€ 682.010,00

€ 3.017,00

€ 149.099,00

2018

€ 781.062,00

€ 3.056,00

€ 212.206,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de door de bestuurder van de failliete
vennootschap overgelegde balansen en w inst- en verliesrekeningen. Deze
stukken zijn geëxporteerd uit het boekhoudprogramma.

24-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

24-09-2020
1

Toelichting
Bij de vennootschap w aren zeven personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 23.624,66

24-09-2020
1

€ 19.576,63

17-12-2020
2

€ 28.885,63

17-03-2021
3

€ 28.885,63

09-06-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-8-2020

24-09-2020
1

t/m
24-9-2020
van
24-9-2020

17-12-2020
2

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
3

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

09-06-2021
4

t/m
8-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 36 min

2

37 uur 36 min

3

20 uur 54 min

4

4 uur 48 min

totaal

100 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Balloons 2 Go B.V. is
beheersvennootschap Herpst Beheer B.V.
Bestuurders van Herpst Beheer B.V. zijn de heer Maurice Herpst en mevrouw
Renske Herpst-Boogaerdt.

1.2 Lopende procedures

24-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement liep een procedure van de verhuurder van het
pand w aarin de failliete vennootschap haar onderneming exploiteerde,
Novatura Vastgoed B.V., tegen de failliete vennootschap uit hoofde van
onbetaalde huurtermijnen. De curator heeft de procedure niet overgenomen.
De procedure zal van rechtsw ege w orden geschorst op grond van artikel 29
Fw .

24-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er per datum faillissement geen verzekeringen lopend
op naam van Balloons 2 Go B.V.

24-09-2020
1

1.4 Huur
Tussen de failliete vennootschap als huurder en Novatura Vastgoed B.V. als
verhuurder is een huurovereenkomst van kracht. Verhuurder is tegen huurder
een juridische procedure begonnen met een vordering tot vergoeding van
onbetaalde huurtermijnen en ontruiming van het bedrijfspand. De procedure is
door de curator niet overgenomen. Inmiddels is de huurovereenkomst door de
curator opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn. De
komende periode zal het bedrijfspand in overleg met de verhuurder en
doorstarter w orden opgeleverd.

24-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Balloons 2 Go B.V. exploiteerde een onderneming die zich bezighield met de
verkoop van ballonnen en andere feestartikelen. Zodoende w as de
onderneming actief in en afhankelijk van de evenementenbranche. In het
bijzonder w erd een groot deel van de omzet gedraaid op bruiloften (met name
de verkoop en levering van ballonnen, maar ook trouw bogen,
enveloppendozen en andere bruiloftartikelen).

24-09-2020
1

Vanaf de persconferentie van minister-president Rutte op 15 maart 2020
w aarin een 'intelligente lockdow n' w erd afgekondigd, verdampte de omzet in
rap tempo. Er is toen overleg gew eest met crediteuren om te proberen samen
uit de crisis te komen. De onderneming heeft zo nog enkele maanden w eten te
overleven, w aarbij gebruik is gemaakt van steunpakketten van de overheid.
Het bleek echter niet mogelijk om voldoende omzet te realiseren, simpelw eg
omdat bijna alle evenementen, w aaronder bruiloften, w erden afgelast en het
einde van de coronamaatregelen niet in zicht kw am. De door de verhuurder
opgestarte juridische procedure heeft de bestuurder ertoe bew ogen om het
faillissement aan te vragen.
De komende periode zal de curator de oorzaak van het faillissement nader
onderzoeken.
De curator is niet gebleken van een andere oorzaak. Voor overige
bevindingen aangaande de administratie w ordt verw ezen naar Hoofdstuk 7
van dit verslag.

09-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

24-09-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er zeven personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

24-09-2020
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement w aren er zeven personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-8-2020

7

Ontslag van de zeven personeelsleden

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Thans resteren er geen w erkzaamheden meer.

24-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-09-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Geen.

24-09-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 11.000,00

totaal

€ 11.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand van Balloons 2 Go B.V. is bedrijfsinventaris aangetroffen.
Deze inventaris bestaat onder andere uit (verouderde) kantoor- en
w inkelinventaris, stellages, rekken, klein (hand)gereedschap, een compressor,
een pompw agen, een heftruck, tw ee ballondrukmachines, een zeefdruk met
lichtkast en diverse benodigdheden die (ter decoratie) w erden gebruikt bij
evenementen.

24-09-2020
1

De inventaris is getaxeerd in opdracht van pandhouder ING Bank N.V.
Inmiddels heeft er een doorstart plaatsgehad in w elk kader de inventaris is
verkocht voor een bedrag ad EUR 11.000,-- (exclusief btw ) aan Skihut
Exploitatie 3 B.V. De koopprijs is bijgeschreven op de boedelrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van ca. EUR 19.000,-- uit hoofde van loonheffing.
De curator oefent ex artikel 57 lid 3 Fw het bodemvoorrecht van de fiscus uit,
zodat de verkoopopbrengst ad EUR 11.000,-- exclusief aan de boedel toekomt.

24-09-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Thans resteren er geen w erkzaamheden meer.

24-09-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ballonnen, kostuums, feestartikelen en
decoratiemateriaal

€ 6.000,00

€ 1.000,00

totaal

€ 6.000,00

€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is in opdracht van pandhouder ING Bank N.V. getaxeerd.
Inmiddels heeft er een doorstart plaatsgehad in w elk kader de inventaris is
verkocht voor een bedrag ad EUR 6.000,-- (exclusief btw ) aan Skihut
Exploitatie 3 B.V. De koopprijs is bijgeschreven op de boedelrekening. De
verkoopopbrengst zal - onder aftrek van een boedelbijdrage ad EUR 1.000,-exclusief btw aan pandhouder ING Bank N.V. toekomen.

24-09-2020
1

Inmiddels is er afgerekend met de pandhouder. De verkoopopbrengst ad EUR
6.000,-- (zonder btw ) is onder aftrek van de boedelbijdrage ad EUR 1.210,-inclusief btw , derhalve een bedrag ad EUR 4.790,-- (zonder btw ) is
overgemaakt naar ING Bank.

17-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Afrekening pandhouder verkoopopbrengst voorraad en boedelbijdrage.

24-09-2020
1

- Geen.

17-12-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 3.000,00

Kasgeld

€ 175,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 3.175,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De doorstartende partij heeft een bedrag ad EUR 3.000,-- exclusief btw
betaald voor de handelsnamen, klantenbestand en het recht om personeel
over te nemen. De koopprijs is ontvangen op de boedelrekening.

24-09-2020
1

Er is een bedrag ad EUR 175,-- aan kasgeld ontvangen van de bestuurders.
Het bedrag is overgemaakt op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

24-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 339,94

€ 339,94

totaal

€ 339,94

€ 339,94

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op (onder meer) de debiteuren. Een deel
van de vorderingen op debiteuren moet nog geïncasseerd w orden. De
opbrengst zal nog in mindering strekken op de vordering van de bank. De bank
heeft de incasso van vorderingen op debiteuren zelf ter hand genomen en de
heer Herpst zal w aar nodig assisteren. De curator heeft de bank een overzicht
verstrekt van de vorderingen op debiteuren, inclusief contactgegevens van de
debiteuren.

24-09-2020
1

ING Bank N.V. heeft aangegeven dat de meeste vorderingen op debiteuren zijn
geïncasseerd. Op dit moment zouden nog maar tw ee debiteuren moeten
betalen. De verw achting is dat die bedragen de komende periode w orden
geïncasseerd.

17-12-2020
2

Er is voor een bedrag van EUR 339,94 door debiteuren betaald op de rekening
aangehouden bij ING Bank N.V. De bank heeft het bedrag doorgestort naar de
faillissementsrekening.

17-03-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Geen.

24-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 16.063,88
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een krediet verstrekt aan Balloon 2 Go B.V. Afw ikkeling van
het krediet geschiedt door Vesting Finance (Incassobureau Fidition B.V.). Op 8
september 2020 beliep de vordering EUR 16.063,88 + P.M. Hierop zal nog in
mindering strekken de opbrengst van de incasso van vorderingen op
debiteuren en de verkoopopbrengst van de voorraad (onder aftrek van de
boedelbijdrage).
Bij ABN AMRO Bank N.V. w erd een rekening aangehouden. Het banksaldo ad
EUR 3.449,66 is bijgeschreven op de boedelrekening.

24-09-2020
1

€ 13.279,93

17-12-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Saldo per 30 november 2020 volgens opgave van Vesting Finance. Hierop
strekt nog in mindering de nog te innen vorderingen op debiteuren en de
verkoopopbrengst van de verpande voorraad en inventaris (EUR 4.790,--, zie
3.6 van dit verslag).

5.2 Leasecontracten
Balloons 2 Go B.V. maakte gebruik van een leaseauto. Het voertuig is reeds
opgehaald door de leasemaatschappij.

24-09-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft zekerheden bedongen voor het door haar verstrekte
krediet in de vorm van een pandrecht op de inventaris, voorraden en
vorderingen van de failliete vennootschap. Ook is beheersvennootschap
Herpst Beheer B.V. medeschuldenaar en hebben de heer en mevrouw Herpst
zich persoonlijk borg gesteld.

24-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op vorderingen op debiteuren, op de
voorraad en de inventaris. Zie verder hoofdstuk 3 en 4 van dit verslag.

24-09-2020
1

In het kader van de minnelijke regeling tussen de curator en de bestuurders,
is de volledige vordering van ING Bank N.V. - w aar de bestuurders persoonlijk
borg voor stonden - voldaan. De bank heeft thans dus geen vordering meer
in het faillissement. Zie verder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.

09-06-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend zijn er geen zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

24-09-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-09-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- monitoren restvordering van ING Bank N.V.

24-09-2020
1

- Geen.

09-06-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

24-09-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-09-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is doorgestart door Skihut Exploitatie 3 B.V., w aarbij naast de
voorraad en inventaris ook de bedrijfsactiviteiten - met behoud van personeel zullen w orden voortgezet.

24-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hoofdstuk 3 van dit verslag.

24-09-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

24-09-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hoofdstuk 3 van dit verslag.

24-09-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

24-09-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft digitale administratie aangeleverd. De komende periode
zal dit aan een onderzoek w orden onderw orpen.

24-09-2020
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De administratie is onderzocht. Enkele bijzonderheden zijn opgemerkt en
voorgelegd aan de bestuurders. Inmiddels heeft zich een advocaat gemeld
namens de bestuurders. Meer hierover in het volgende verslag.

17-12-2020
2

De door de curator opgemerkte bijzonderheden hebben geleid tot een
discussie tussen de curator en (de advocaat van) de bestuurders. De curator
stelt zich daarbij op het standpunt dat de bestuurder nog een bedrag van EUR
24.666,17 aan de vennootschap verschuldigd is, omdat het bedrag zonder
rechtsgrond is onttrokken ten gunste van de bestuurders. De bestuurders
betw isten de stelling van de curator. Onder goedkeuring van de rechtercommissaris zijn partijen uiteindelijk tot een minnelijke regeling gekomen, die
erin bestaat dat de bestuurders een bedrag van in totaal EUR 19.500,betalen. Nu de vordering op de bestuurders onder het pandrecht van ING Bank
N.V. valt, is de vordering van de bank eerst uit het schikkingsbedrag voldaan,
w aarna het meerdere (EUR 8.969,06) aan de boedel is betaald.

17-03-2021
3

Het boekenonderzoek is daarmee afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 30 oktober 2018.
2018: niet gedeponeerd.
2019: niet gedeponeerd.

24-09-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal bedraagt EUR 1.000,--. Een eventuele vordering is verjaard.
Verder onderzoek w ordt achterw ege gelaten.

24-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1 van dit verslag.
Nee

24-09-2020
1

17-12-2020
2

17-03-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-09-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

17-12-2020
2

Toelichting
Zie 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nader onderzoeken van de aangeleverde administratie.

24-09-2020
1

Uit de administratie zijn verder geen bijzonderheden naar voren gekomen.

09-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoeken administratie;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- onderzoeken paulianeus handelen.

24-09-2020
1

- voortzetten onderzoek rechtmatigheden.

17-12-2020
2

- afronden onderzoek rechtmatigheden.

17-03-2021
3

- Het onderzoek is afgerond. Thans resteren er geen w erkzaamheden meer.

09-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30,25

24-09-2020
1

€ 87,73

17-12-2020
2

€ 90,75

17-03-2021
3

€ 6.355,62

09-06-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.578,64

17-12-2020
2

€ 36.193,92

17-03-2021
3

€ 42.030,04

09-06-2021
4

Toelichting
Vordering inclusief omzetbelasting ex art. 29 lid 7 W OB.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

24-09-2020
1

16

17-12-2020
2

16

17-03-2021
3

17

09-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.373,87

24-09-2020
1

€ 141.332,69

17-12-2020
2

€ 133.346,99

17-03-2021
3

€ 170.693,92

09-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-09-2020
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Het faillissement w ordt bij gebrek aan baten opgeheven.

09-06-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- in kaart brengen crediteurenlast.

24-09-2020
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- Geen.

09-06-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Novatura Vastgoed B.V.

24-09-2020
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9.2 Aard procedures
Incasso openstaande huurpenningen, ontbinding huurovereenkomst en
ontruiming van het gehuurde.

24-09-2020
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9.3 Stand procedures
Geschorst ex artikel 29 Fw .

24-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoeken oorzaak faillissement;
- monitoren vordering UW V, personeel;
- afrekening bank, verkoopopbrengst van de voorraad en boedelbijdrage;
- monitoren restvordering bank;
- onderzoeken administratie;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- onderzoeken paulianeus handelen;
- in kaart brengen crediteurenlast.

24-09-2020
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- voortzetten onderzoek rechtmatigheden;
- voortzetten onderzoek oorzaak faillissement;
- monitoren restvordering bank;
- in kaart brengen crediteurenlast.

17-12-2020
2

- afronden onderzoek rechtmatigheden;
- in kaart brengen crediteurenlast.

17-03-2021
3

- voordragen voor opheffing en feitelijke afw ikkeling.

09-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-09-2020
1

Dit verslag heeft als eindverslag te gelden.

09-06-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie per separaat onderdeel van het verslag.

24-09-2020
1

- Geen.

09-06-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

