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Algemene gegevens
Naam onderneming
Jacob Beheer Maatschappij B.V.

06-07-2018
7

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Jacob Beheer Maatschappij B.V. h.o.d.n. Jacob
Amsterdam,
statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Jacob
Obrechtstraat 19
H (1071 KD).

06-07-2018
7

Activiteiten onderneming
W inkel voor herenkleding

06-07-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 101.019,00

€ 12.201,00

€ 83.402,00

2013

€ 208.239,00

€ 5.398,00

€ 151.599,00

2014

€ 253.206,00

€ -26.198,00

€ 208.235,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-07-2018
7

Boedelsaldo
€ 37.278,44

06-07-2018
7

€ 38.778,44

11-10-2018
8

€ 41.778,44

24-01-2019
10

€ 41.778,44

01-05-2019
11

€ 43.041,31

02-08-2019
12

€ 44.450,56

07-11-2019
13

€ 45.859,81

11-02-2020
14

€ 46.779,56

18-05-2020
15

€ 48.678,31

19-11-2020
16

€ 39.424,83

25-11-2021
18

Verslagperiode
van
29-3-2018

06-07-2018
7

t/m
6-7-2018
van
7-7-2018

11-10-2018
8

t/m
11-10-2018
van
24-8-2018
t/m
24-7-2019

24-01-2019
10

van
25-1-2019

01-05-2019
11

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

02-08-2019
12

t/m
2-8-2019
van
3-8-2019

07-11-2019
13

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

11-02-2020
14

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

18-05-2020
15

t/m
18-5-2020
van
18-5-2020

19-11-2020
16

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

17-05-2021
17

t/m
17-5-2021
van
18-5-2021
t/m
25-11-2021

Bestede uren

25-11-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

11 uur 24 min

8

1 uur 48 min

10

2 uur 0 min

11

7 uur 6 min

12

2 uur 0 min

13

1 uur 12 min

14

0 uur 54 min

15

1 uur 36 min

16

2 uur 30 min

17

0 uur 24 min

18

2 uur 36 min

totaal

33 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Tot op heden zijn er 142,30 uren besteed in dit faillissement.

24-01-2019
10

Tot op heden zijn er 149,40 uren besteed in dit faillissement.

01-05-2019
11

Tot op heden zijn er 164,80 uren besteed in dit faillissement.

25-11-2021
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Jacob Beheer Maatschappij B.V. is opgericht bij akte
van 28
december 2010. Bestuurder en enig aandeelhouder is mevrouw J. Kosman.
Bedrijfsleider w as de heer B. Sorée. Hij is de partner van mevrouw Kosman en
tevens het
enige personeelslid van curanda.
Door curanda w erd een (kleine) kledingw inkel geëxploiteerd w elke uitsluitend
w as gericht op herenkleding in het hogere segment. Er w erd kleding uit
voorraad verkocht, maar ook veel maatw erk.

1.2 Lopende procedures

06-07-2018
7

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

06-07-2018
7

1.3 Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen w orden niet opgezegd en zullen vervallen
w egens nietbetaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel
geen belang meer
heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

06-07-2018
7

1.4 Huur
De kledingw inkel w erd geëxploiteerd vanuit een locatie aan de Jacob
Obrechtstraat 19 H te
Amsterdam. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd op grond van
artikel 39
Faillissementsw et.

06-07-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Gedurende de eerste jaren van de onderneming zou de administratie door de
heer Sorée zelf zijn verzorgd. Gedurende deze periode is er onvoldoende
belasting betaald. Als gevolg
daarvan diende de vennootschap in 2015 een aanzienlijk bedrag aan
achterstallige belasting te betalen.
Daardoor zijn er betalingsachterstanden ontstaan bij diverse
handelscrediteuren. Bij
verzoekschrift van 9 februari 2016 is door tw ee crediteuren met vorderingen
van ca. EUR
2.100,-- respectievelijk ca. EUR 580,-- het faillissement aangevraagd.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft de rechtbank Amsterdam op 29 maart
2016 het
faillissement uitgesproken van curanda.

06-07-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-07-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-07-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-4-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris is op 8 april 2016 de
arbeidsovereenkomst van
het personeelslid opgezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

06-07-2018
7

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie van curanda is een beperkte inventaris aanw ezig. Dit zijn
enkele
kledingrekken en kasten.

06-07-2018
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de
opbrengst van de
bodemzaken.

06-07-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In het kader van de doorstart zijn de bedrijfsmiddelen verkocht aan de partij
die de doorstart
realiseert.

06-07-2018
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Herenkleding

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De inkoopw aarde van de voorraad is circa EUR 50.000,--. Een deel van de
voorraad is
incourant, aangezien dit incourante confectiematen betreft.

06-07-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa, onder andere bestaande uit de goodw ill, de
orderportefeuille en de
handelsnaam.

06-07-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
In het kader van de doorstart zijn de immateriële activa verkocht aan de partij
die de doorstart realiseert.

06-07-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 1.136,00

€ 0,00

totaal

€ 1.136,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De koopsom voor de debiteuren is verdisconteerd in de koopsom voor de
immateriële activa.

06-07-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In het kader van de doorstart zijn de vorderingen verkocht aan de partij die de
doorstart
realiseert.

06-07-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-07-2018
7

Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield een bankrekening aan bij de Rabobank Amsterdam. De
Rabobank heeft het creditsaldo van EUR 12.379,40 overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

06-07-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd.

06-07-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-07-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een eigendomsvoorbehoud is in
de gelegenheid
gesteld dit uit te oefenen.

06-07-2018
7

5.6 Retentierechten
Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

06-07-2018
7

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

06-07-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

06-07-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de faillietverklaring is de w inkel nog anderhalve w eek open gew eest in het
kader van een
mogelijke doorstart, alsmede voor het genereren van inkomsten met de
verkoop van kleding.
Gedurende deze periode zijn er nauw elijks inkomsten gegenereerd, zodat is
besloten om het
voortzetten van de activiteiten te staken.

06-07-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
Na de faillietverklaring is er voor een inkoopw aarde van EUR 150,25 aan
kleding verkocht. Dit
bedrag zal w orden betaald aan de betreffende leverancier.

06-07-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Enkele malen overleg met de bedrijfsleider omtrent het voortzetten van de
activiteiten.

06-07-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met de bedrijfsleider van curanda is overleg gevoerd omtrent een doorstart. De
bedrijfsleider is voornemens om op dezelfde locatie een vergelijkbare
kledingw inkel te gaan exploiteren.

06-07-2018
7

6.5 Verantwoording
Enkele partijen hebben een bod uitgebracht op de voorraad en de inventaris.
Gebleken is dat
een doorstart verrew eg de hoogste opbrengst zou opleveren voor de boedel.

06-07-2018
7

6.6 Opbrengst
€ 22.500,00

06-07-2018
7

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-07-2018
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Veelvuldig overleg en uitgebreide onderhandelingen omtrent de doorstart.

06-07-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is onderzocht en die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

06-07-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Het administratief onderzoek is afgerond en daaruit is niet gebleken van ander
handelen dat
leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW . De
enkele omstandigheid dat de jaarrekening 2012 niet is gedeponeerd, is naar
het oordeel van de
curator niet voldoende om een vordering op grond van artikel 2:248 BW in te
stellen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

06-07-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

06-07-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator acht het niet opportuun om daar onderzoek naar te doen,
aangezien de
vennootschap in 2010 is opgericht en een eventuele vordering ex artikel 2:84
BW inmiddels is
verjaard.

06-07-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het administratief onderzoek is afgerond en daaruit is niet gebleken van ander
handelen dat
leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW . De
enkele
omstandigheid dat de jaarrekening 2012 niet is gedeponeerd, is naar het
oordeel van de
curator niet voldoende om een vordering op grond van artikel 2:248 BW in te
stellen.

06-07-2018
7

W el is geconstateerd dat er bedragen zijn overgemaakt naar de bestuurder en
de
bedrijfsleider. Zij zijn verzocht aan te geven w at de grondslag is van deze
betalingen.
Naar aanleiding van de aangeleverde informatie is geconstateerd dat de
bedragen die zij
overgemaakt naar de bestuurder en de bedrijfsleider niet gerelateerd zijn aan
de onderneming. Daarnaast zijn er door de vennootschap diverse bedragen
betaald ten behoeve van de bestuurder en de bedrijfsleider in privé. Als gevolg
van deze betalingen heeft curanda een vordering op hen beiden. Er is een
regeling getroffen voor een bedrag van EUR 20.000,--.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

06-07-2018
7

Toelichting
De punten die zijn gebleken uit het administratief zijn opgehelderd en er is niet
gebleken van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar aanleiding van de geconstateerde onrechtmatigheden is een regeling
getroffen met de bestuurder en de bedrijfsleider op grond w aarvan een
bedrag van EUR 20.000 moet w orden betaald aan de boedel.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-07-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De overeengekomen betalingsregeling w erd niet nagekomen door de
bestuurder en de bedrijfsleider, zodat de curator een gerechtelijke procedure
aanhangig heeft gemaakt jegens hen beiden. De vordering van de curator is
integraal toegew ezen door de rechtbank. Nadat de curator had gedreigd met
executiemaatregelen zijn de bestuurder en de bedrijfsleider alsnog
overgegaan tot gedeeltelijke betaling van het bedrag van EUR 19.000. Met hen
is afgesproken dat er maandelijks een bedrag van EUR 1.500 zal w orden
betaald. De eerste tw ee termijnen zijn inmiddels ontvangen op de
boedelrekening.

06-07-2018
7

Er zijn inmiddels drie termijnen ontvangen op de boedelrekening. Er is thans
een betalingsachterstand van tw ee termijnen. De bestuurder en bedrijfsleider
zijn verzocht om de betalingsregeling alsnog na te komen binnen enkele
dagen. Indien daartoe niet zal w orden overgegaan, zullen er
executiemaatregelen w orden getroffen.

11-10-2018
8

De afgelopen verslagperiode is de betalingsachterstand verder opgelopen tot
een bedrag van EUR 4.500, gelijk aan drie maandelijkse termijnen. De curator
heeft gesommeerd om de betalingsachterstand uiterlijk 31 januari a.s. te
voldoen. Bij gebreke w aarvan executiemaatregelen zullen w orden getroffen.

24-01-2019
10

De betalingsregeling w ordt niet nagekomen, zodat die is komen te vervallen.
Er moet nog een bedrag van EUR 12.000 w orden betaald te vermeerderen met
rente. Het vonnis is betekend en er is een bevel betaling gedaan w aaraan
geen gehoor is gegeven. Er w orden thans executiemaatregelen getroffen.

01-05-2019
11

Nadat de deurw aarder executiemaatregelen had getroffen, is een
betalingsregeling overeengekomen van EUR 500 per maand. Die w ordt tot op
heden nagekomen.

02-08-2019
12

Gedurende de verslagperiode is de betalingsregeling nagekomen. Er is
inmiddels een bedrag van EUR 2.672,12 binnengekomen via de deurw aarder.

07-11-2019
13

Gedurende de verslagperiode is de betalingsregeling nagekomen. Er is
inmiddels een bedrag van EUR 4.081,37 binnengekomen via de deurw aarder.

11-02-2020
14

Gedurende de verslagperiode is de betalingsregeling nagekomen. Er is
inmiddels een bedrag van EUR 5.001,12 binnengekomen via de deurw aarder.

18-05-2020
15

Er is inmiddels een bedrag van EUR 6.899,87 binnengekomen via de
deurw aarder.

19-11-2020
16

Er is inmiddels een bedrag van EUR 8.778,87 binnengekomen via de
deurw aarder.

17-05-2021
17

Er is inmiddels een bedrag van EUR 10.218,77 binnengekomen via de
deurw aarder.

25-11-2021
18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 31.600,96

06-07-2018
7

Toelichting
Salaris curator: EUR 31.487,21
Kosten deurw aarder: EUR 113,75
€ 81,68

01-05-2019
11

Toelichting
Claimsagent B.V.: EUR 81,68
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 203.731,00

06-07-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.600,00

06-07-2018
7

Toelichting
De verhuurder heeft een preferente vordering ingediend. Deze vordering,
althans de
preferentie daarvan, w ordt betw ist. Hierover vindt nog nader overleg plaats
met de verhuurder.
De discussie met de verhuurder is geparkeerd, omdat op dit moment nog niet
is in te schatten
of er een uitkering zal w orden gedaan.
€ 0,00

01-05-2019
11

Toelichting
De preferentie van de vordering van de verhuurder w ordt betw ist. In het geval
de verhuurder w el aanspraak zou kunnen maken op een preferentie zou er
overigens geen uitkering kunnen w orden gedaan gelet op het nog te
realiseren boedelactief.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

06-07-2018
7

22

01-05-2019
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 169.519,18

06-07-2018
7

€ 185.119,18

01-05-2019
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het gerealiseerde boedelactief en het mogelijk nog te realiseren
uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan.

06-07-2018
7

Gelet op het gerealiseerde boedelactief en het mogelijk nog te realiseren actief
zal er geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan.

11-10-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, alsmede beoordelen ingediende vorderingen.

06-07-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
- Mevrouw J. Kosman (bestuurder van curanda)
- De heer B.J. Sorée (bedrijfsleider van curanda)

06-07-2018
7

9.2 Aard procedures
Door mevrouw Kosman en de heer Sorée w erd de overeengekomen
betalingsregeling voor een bedrag van EUR 20.000 niet nagekomen, zodat de
curator een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt.

06-07-2018
7

9.3 Stand procedures
De rechtbank heeft bij verstekvonnis d.d. 22 mei 2018 mevrouw Kosman en de
heer Sorée veroordeeld tot betaling van een bedrag EUR 19.000 te
vermeerderen met rente en kosten.

06-07-2018
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen dagvaarding en bijkomende w erkzaamheden in verband met het
aanhangig maken van de gerechtelijke procedure.

06-07-2018
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkeling betalingsregeling met de bestuurder en de bedrijfsleider;
- Afw ikkeling faillissement.

06-07-2018
7

- Afw ikkeling betalingsregeling met de bestuurder en de bedrijfsleider;
- Afw ikkeling faillissement.

11-10-2018
8

- Afw ikkeling betalingsregeling met de bestuurder en de bedrijfsleider;
- Afw ikkeling faillissement.

02-08-2019
12

Er zijn geen w ijzigingen in het plan van aanpak.

07-11-2019
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het incasseren van het
bedrag van EUR 19.000. Er is een betalingsregeling overeengekomen. De
laatste termijn moet in juli 2019 zijn ontvangen.

06-07-2018
7

De betalingsregeling w ordt op dit moment niet nagekomen. Er is een sommatie
gestuurd. De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het incasseren
van het bedrag w aartoe de bestuurder en bedrijfsleider zijn veroordeeld.

11-10-2018
8

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het incasseren van het
bedrag w aartoe de bestuurder en bedrijfsleider zijn veroordeeld. De
executiemaatregelen zijn reeds in gang gezet.

01-05-2019
11

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de nakoming van de
betalingsregeling. De maandelijkse termijnen w orden ontvangen door de
deurw aarder. De verw achting is dat de betalingsregeling nog ruim een jaar zal
lopen.

02-08-2019
12

Er zijn geen w ijzigingen in de termijn van de afw ikkeling van het faillissement.

07-11-2019
13

Er moet nog een bedrag van circa EUR 7.000 te vermeerderen met rente
w orden betaald in het kader van de betalingsregeling met de bestuurder.
Gelet op het afgesproken termijnbedrag zal de afw ikkeling van de
betalingsregeling nog minimaal 12 maanden duren.

18-05-2020
15

Er w ordt naar gestreefd het faillissement eind 2021 af te w ikkelen.

19-11-2020
16

Het streven is om het faillissement aan het einde van dit jaar af te w ikkelen.

17-05-2021
17

Op grond van de betalingsregeling moet nog een bedrag van enkele
duizenden euro's w orden betaald. De verw achting is dat dit bedrag in de
eerste helft van 2022 zal zijn betaald, w aarna het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

25-11-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

25-11-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

06-07-2018
7

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

07-11-2019
13

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

18-05-2020
15

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

19-11-2020
16

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

25-11-2021
18

Bijlagen
Bijlagen

