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Faillissementsnummers
Datum surséance
Datum faillissement
Curator
Rechter-commissaris
Activiteiten

:
:
:
:
:
:

Laatst bekende jaaromzetten

:

Verslagperiodes
Bestede uren in verslagperiode
Totaal bestede uren
Saldo faillissementsrekeningen per
einde verslagperiode

:
:
:
:

BC Business Creators B.V.
BoerCroon Strategy Management and
Corporate Finance Group B.V.
 BoerCroon Consulting B.V.
 BoerCroon Services B.V.
 BoerCroon Companies And Assignments
B.V.
Amstelveenseweg 760
1081 JK Amsterdam
13/14/545 -/546- /547 -/548 -/549
3 oktober 2014
3 oktober 2014
mr. S.D. van de Kant
Mr. C.H. Rombouts
dienstverlening op het gebied van consulting,
corporate finance en (interim) management
€ 40.6 miljoen (2013 - geconsolideerd);
€ 52.8 miljoen (2012 – geconsolideerd);
2 oktober 2020 tot en met 22 februari 2021
129 uren en 36 minuten
2202 uren en 10 minuten
€ 523.198,33

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van
de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk
dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
i.
Geconsolideerde verslaglegging
In verband met de onderlinge verwevenheid heeft de curator verzocht de faillissementen
geconsolideerd te mogen afwikkelen welk verzoek is toegewezen.
0.

Onderwerpen die in vorige verslagperiodes zijn afgewikkeld
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Directie en organisatie
Winst en verlies
Omzet

-
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9.

Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur en onderhuur
403 verklaringen
Personeel
Onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Voorraden/onderhanden werk
Bodemvoorrecht Fiscus
Aandelen BoerCroon Management B.V.
Aandelen BoerCoon Corporate Finance B.V.
Aandelenbelang Executive Interim Management AG
Vordering van banken
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehouden
Reclamerechten
Retentierechten
Doorstart / voortzetten onderneming
Procedures

1.

Inventarisatie

1.8

Oorzaken van het faillissement
Bij beslissing ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) heeft de
Accountantskamer op 1 februari 2019, een aantal klachten gegrond verklaard en ter zake aan
betrokkenen de maatregel opgelegd als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder d. Wtra, te weten
die van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur
van één maand.
Tijdig zijn zowel de accountants als de curator (met toestemming rechter-commissaris) bij het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in beroep gegaan van de uitspraak van de
Accountantskamer. Op 23 juni 2020 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Bij
uitspraak van 20 oktober 2020 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het hoger
beroep van een van de twee accountants alsook van de curator ongegrond verklaard en het
hoger beroep van de tweede accountant gegrond verklaard voor zover het betreft de
opgelegde maatregel.
In de tweede klachtprocedure tegen de accountants hebben verweerders het verweer
ingediend en heeft de Accountantskamer de mondelinge behandeling bepaald op 12 april
2021.

3.
Activa
3.5 Andere activa
3.5.4 Aandelenbelang Clairfield International S.a.r.l.
De kwestie inzake Clairfield International S.a.r.l., is onderdeel van gesprekken met het bestuur
van (voorheen) Boer & Croon Corporate Finance, thans Deloitte Financial Advisory.
3.5.5 Aandelenbelang SBC 2012 Amsterdam B.V.

-

3 De aandelen gehouden in SBC 2012 Amsterdam B.V. zijn nog niet verkocht.
Werkzaamheden
De curator zal de komende verslagperiode waar en wanneer mogelijk overgaan tot verkoop
van de participaties tegen de voor de boedel meest gunstige condities.

4.

Debiteuren
Zie zevende verslag. De inning van de vorderingen op BoerCroon Corporate Finance B.V.
wordt besproken met het bestuur van (voorheen) Boer & Croon Corporate Finance, thans
Deloitte Financial Advisory.
Opbrengst :
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Voortzetting incassowerkzaamheden jegens BoerCroon Corporate Finance B.V. (Deloitte
Financial Advisory) en LX Management B.V.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Zie OV 1.
Werkzaamheden:
De administratie is in onderzoek – zie 1.8.

7.2

Depot jaarrekening
Zie OV 1.
Werkzaamheden:
Zie 1.8.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Zie OV 1 en 1.8.
Werkzaamheden:
Zie 1.8.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Zie 1.8.
Werkzaamheden:
Onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zie 1.8.
Werkzaamheden:
Onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Zie OV 1.

-

4 -

Werkzaamheden:
Onderzoek.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen en ingediende prefaillissementsvorderingen
Boedelvorderingen
: € € 1.482.870,74 waarvan
€ 1.393.014,74 voldaan plus p.m.
Preferente prefaillissementsvordering fiscus
: € 528.911,00
Preferente prefaillissementsvordering UWV
: € 38.588,29
Concurrente crediteuren
: € 7.273.640,56 (106) plus
€ 6.000.000,-- achtergesteld
Van de Belastingdienst is nog geen precieze opgave ontvangen van de aanspraken van de
belastingdienst.

8.2

Verwachte wijze van afwikkeling
De curator is voornemens in de komende verslagperiode de ingediende vorderingen van de
concurrente crediteuren gedetailleerder te onderzoeken nu een uitkering niet onmogelijk lijkt.
Zodra ter zake een duidelijk beeld ontstaat zal de beslissing omtrent het verzoeken om een
verificatievergadering worden genomen.

8.3

Werkzaamheden
De curator heeft de vorderingen van de boedelcrediteuren (op één betwiste na) voldaan.

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend wanneer de faillissementen zullen worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak
Incasso debiteuren, verkoop participaties, afronden rechtmatigheidsonderzoek naar
handelingen (ex)bestuurders, aandeelhouders en andere bij het faillissement betrokken
(rechts)personen en opstarten procedure(s), vervolg op de 2e tuchtklacht KPMG.
10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over drie maanden beschikbaar zijn.

