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

9
14-09-2020
F.13/18/260
NL:TZ:0000061204:F001
07-08-2018

R-C
Curator

mr. M. de Vries
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
DON'T SAY NOTHING B.V.

04-09-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 59836571, statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd
aan de Asterw eg 20 K5 (1031 HN) te Amsterdam.

04-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het Handelsregister: Communicatiebureau,
w aaronder een public relationsbureau en een reclame-, ontw erp- en
adviesbureau onder vallen. Gefailleerde is een reclamebureau dat voor
verschillende merken creatieve (online) campagnes ontw ikkeld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 554.527,00

€ 13.285,00

€ 187.362,00

2015

€ 345.613,00

€ 8.304,00

€ 205.274,00

Toelichting financiële gegevens

04-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers voor 2017 zijn nog niet afgerond. Daarnaast geldt op basis van
concept-cijfers voor het jaar 2018 (tot 25 juni 2018) een omzet van €
270.733,-.

04-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

04-09-2018
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er drie w erknemers in loondienst. Daarnaast
w erkte gefailleerde met verschillende freelancers.

Boedelsaldo
€ 41.169,13

04-09-2018
1

€ 42.039,30

04-12-2018
2

€ 25.710,14

04-03-2019
3

€ 26.173,99

05-06-2019
4

€ 26.621,99

13-03-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-8-2018

04-09-2018
1

t/m
3-9-2018
van
4-9-2018

04-12-2018
2

t/m
3-12-2018
van
4-12-2018

04-03-2019
3

t/m
3-3-2019
van
4-3-2019

05-06-2019
4

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

30-08-2019
5

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

29-11-2019
6

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

13-03-2020
7

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
8

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020
t/m
11-9-2020

Bestede uren

14-09-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 54 min

2

13 uur 42 min

3

9 uur 48 min

4

6 uur 36 min

5

1 uur 48 min

6

2 uur 0 min

7

13 uur 42 min

8

6 uur 0 min

9

9 uur 54 min

totaal

115 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bij indiening van het derde voortgangsverslag zijn in totaal 74,9 uren aan het
faillissement besteed.

04-03-2019
3

Ten tijde van indiening van onderhavig vierde verslag zijn in totaal 81,5 uren
aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

05-06-2019
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

30-08-2019
5

Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

29-11-2019
6

Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

13-03-2020
7

Onderhavig verslag betreft het achtste voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

12-06-2020
8

Onderhavig verslag betreft het negende voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

14-09-2020
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming van gefailleerde is opgericht op 24 januari 2014. Enig
bestuurder van gefailleerde is Paul Hills Holding B.V., van w ie de heer P. van
den Heuvel enig bestuurder en aandeelhouder is. De heer Van den Heuvel
treedt aldus op als middellijk bestuurder van gefailleerde.

04-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Naar opgave van het bestuur zou er per datum faillissement één procedure
tegen gefailleerde aanhangig zijn bij de rechtbank Amsterdam. In deze
procedure is enkele dagen na datum faillissement een verstekvonnis gew ezen
w aarbij gefailleerde is veroordeeld tot betaling van een geldsom. De
betreffende w ederpartij, een crediteur, is inmiddels verzocht zijn vordering ter
verificatie in te dienen.

04-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zullen voor zover mogelijk per
eerst mogelijke datum w orden beëindigd.

04-09-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Asterw eg 20, K5 te Amsterdam w erd
op datum faillissement gehuurd. Met toestemming van de rechter-commissaris
is de huurovereenkomst bij brief van 9 augustus 2018 opgezegd. De curator
streeft naar een vervroegde oplevering van de betreffende ruimte.

04-09-2018
1

Het is in de tw eede verslagperiode daadw erkelijk tot vervroegde oplevering
van de bedrijfsruimte gekomen. De verhuurder heeft hiermee ingestemd. Het
gehuurde is inmiddels opgeleverd.

04-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op eigen verzoek. Het bestuur van
gefailleerde heeft de curator kenbaar gemaakt dat de activiteiten van
gefailleerde op 25 juni 2018 zijn gestaakt. Het bestuur heeft tevens kenbaar
gemaakt dat gefailleerde haar kosten niet langer kon voldoen om zij haar
belangrijkste klant is verloren en hierna onvoldoende nieuw e klanten heeft
kunnen aantrekken. Daarnaast zou er een conflict spelen met een voormalig
aandeelhouder en bestuurder.

04-09-2018
1

De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode
voortgezet. Van haar bevindingen zal de curator in eerste instantie verslag
doen aan het bestuur.
In het eerste verslag is opgenomen dat er een conflict speelt met “een
voormalig aandeelhouder”. Dit dient te zijn “een huidig aandeelhouder en
voormalig bestuurder ”.

04-12-2018
2

Het oorzakenonderzoek loopt thans nog en openbare verslaglegging in dit
kader is vooralsnog niet aan de orde.

29-11-2019
6

Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

13-03-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

04-09-2018
1

Toelichting
Per datum faillissement bestonden er arbeidsovereenkomsten tussen
gefailleerde en drie personeelsleden. Daarnaast maakt gefailleerde voor haar
activiteiten gebruik van verschillende freelancers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-8-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
tussen gefailleerde en w erknemers opgezegd. De w erknemers hadden zich, zo
bleek na het faillissement, in een eerder stadium al gemeld bij het UW V
vanw ege betalingsonmacht van gefailleerde. Het UW V had om die reden al
voor afw ikkeling van de aanspraken onder de Loongarantieregeling zorg
gedragen per datum faillissement.

04-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

04-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris op bedrijfslocatie w aaronder
verschillende computers.

€ 9.599,34

totaal

€ 9.599,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris op de bedrijfslocatie van gefailleerde bestaat uit relatief
nieuw kantoormeubilair, alsmede uit relatief nieuw e apparatuur w aaronder
enkele computers en computerschermen. Op de kantoorinventaris zijn
verschillende biedingen gedaan door diverse gegadigden. Na onderhandeling
heeft de curator overeenstemming bereikt met een opkoper voor verkoop van
de inventaris voor een bedrag van € 6.000,- exclusief BTW . De rechtercommissaris heeft hieromtrent zijn toestemming verleend. De koopsom is
inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. In de tw eede
verslagperiode zal tot verdere praktische afw ikkeling w orden gekomen,
inhoudende bezemschone oplevering van de bedrijfslocatie.

04-09-2018
1

Bij een viertal (voormalig) w erknemers en (voormalig) het bestuur w aren
Macbooks van gefailleerde in gebruik. Drie partijen hebben interesse getoond
in een onderhandse overname van een laptop en een bieding gedaan. Na een
onderhandeling is de curator met deze partijen tot overeenstemming gekomen
betreffende verkoop voor in totaal een bedrag van € 1.875,50 inclusief BTW .
Nog niet alle bedragen zijn door de boedel ontvangen. De rechter-commissaris
heeft ook deze verkoop goedgekeurd. Thans bevindt zich nog een Macbook
Pro in de boedel die door de curator te gelde zal w orden gemaakt.
Gefailleerde had geen kentekens op naam.
In de tw eede verslagperiode is de verkoop van de bedrijfsmiddelen verder
afgerond en is de bedrijfsruimte bezemschoon opgeleverd.
De vierde Macbook Pro zal in de derde verslagperiode te gelde w orden
gemaakt.

04-12-2018
2

In de derde verslagperiode is de Macbook Pro geveild. De curator is in
afw achting van de veilingopbrengst en de afrekening in deze.

04-03-2019
3

De afw ikkeling van de veiling heeft in de vierde verslagperiode
plaatsgevonden.

05-06-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Diverse verrichtingen ter zake de verkoop van de bedrijfsmiddelen (laten)
w aarderen, onderhandelen, opstellen verkoopdocumentatie en verdere
praktische afw ikkeling.

04-09-2018
1

Overleg bestuurder en houder betreffende de Macbook Pro en diverse
verrichtingen in het kader van de praktische afw ikkeling van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen.

04-12-2018
2

Diverse verrichtingen ter zake van de veiling van de Macbook Pro.

04-03-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er w as geen sprake van voorraden en
onderhanden w erk op datum faillissement.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek administratie.

04-09-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde is houder van een domeinnaam en eigenaar van een
handelsnaam. Er is interesse getoond in overname, er is vooralsnog echter
geen prijs geboden w aarbij de boedel (na aftrek van te leveren inspanningen)
onder de streep zou zijn gebaad. De curator zal bezien of deze activa alsnog
te gelde kunnen w orden gemaakt.

04-09-2018
1

Op datum faillissement trof de curator tevens een klantenbestand aan. Na een
inventarisatie door de curator bij verschillende potentiële kopers en pogingen
om een doorstart te bew erkstelligen is gebleken dat er noch voor doorstart,
noch voor een overname van de klantenportefeuille animo bestond. Gebrek
aan interesse is het gevolg van het feit dat de grootste klant van gefailleerde
(circa 80% van haar w erk) had haar opdrachten voor faillissement al
ingetrokken, en verschillende potentiele kopers reeds bekend w aren met
(overige) opdrachtgevers van gefailleerde als gevolg van overnamegesprekken
die door het bestuur reeds voor datum faillissement w aren met derden
gevoerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar andere activa.

04-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Naar mededeling van het bestuur zou de
debiteurenportefeuille van gefailleerde
rond datum faillissement een bedrag van
circa € 100.577,67 omvatten.

€ 100.577,67

€ 11.200,00

totaal

€ 100.577,67

€ 11.200,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode heeft de curator de incasso van debiteuren
opgestart en een bedrag van € 11.200,- geïncasseerd. Tevens zijn er
teruggaven ontvangen van de Belastingdienst op de bankrekening van
gefailleerde (na verrekening). De curator heeft de teruggaven nog in
onderzoek en zal de incasso van de overige debiteuren in de tw eede
verslagperiode voortzetten.

04-09-2018
1

De curator doet voorts onderzoek naar rekening-courantvorderingen.
In de tw eede verslagperiode is gebleken dat het restant van de
debiteurenportefeuille niet te incasseren is. Gefailleerde heeft niet uitgevoerde
w erkzaamheden vooruit gefactureerd. Het onderzoek van de curator naar
rekening-courantvorderingen w ordt in de derde verslagperiode verder
voortgezet.
Daarnaast zijn nog teruggaven van de Belastingdienst te verw achten in de
derde verslagperiode.

04-12-2018
2

In de zesde verslagperiode is gebleken dat de teruggave van de fiscus – na
verrekeningen – een bedrag van € 448,- inhoudt. Aan de Belastingdienst is
gevraagd dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening.

29-11-2019
6

Bijschrijving van het bedrag van € 448,- op de faillissementsrekening heeft in
zesde de verslagperiode plaatsgevonden.

13-03-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek omvang debiteuren en aanschrijven.

04-09-2018
1

Correspondentie debiteur en bestuur.

04-12-2018
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde genoot geen bankfinanciering. Op datum faillissement zou er
volgens het bestuur een positief banksaldo zijn van € 7.864,80. De bank heeft
in de eerste verslagperiode (en met een teruggave van de Belastingdienst)
een saldo van € 22.386,63 naar de faillissementsrekening overgemaakt. De
curator zal verder onderzoek doen naar de herkomst.

Toelichting vordering van bank(en)
In het in het eerste verslag genoemde saldo w as opgenomen een restitutie
van de fiscus van € 16.089,-. Ten aanzien van het restant van € 7.834,80 is
een bedrag van € 1.537,17 verrekend ter zake van het debetsaldo van de
creditcard op datum uitspraak faillissement.

04-09-2018
1

04-03-2019
3

In de derde verslagperiode is een resterend saldo van € 16,61 naar de
faillissementsrekening overgemaakt en is de voormalige betaalrekening bij de
ING Bank N.V. opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten.

04-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

04-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud.

04-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

04-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, correspondentie Rabobank, onderzoek mutaties en
afschriften.

04-09-2018
1

Bestuderen mutaties betaalrekening.

04-12-2018
2

Contact ING Bank N.V.

04-03-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

04-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft mede in overleg met het bestuur onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor een doorstart. De curator heeft verschillende bedrijven
potentieel geïnteresseerde partijen hiervoor actief benaderd. Van concrete
interesse voor een doorstart is na uitgave van een verkoopmemorandum
echter niet gebleken.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

04-09-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

04-09-2018
1

Het onderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode voortgezet. De
curator zal in eerste instantie haar bevindingen vertrouw elijk aan het bestuur
voorleggen.

04-12-2018
2

De administratie ziet er op het eerste gezicht verzorgd uit. Naar verw achting
komt de curator in de vierde verslagperiode tot afronding van haar onderzoek
in deze.

04-03-2019
3

De curator heeft dit punt nog in onderzoek en streeft ernaar hierover in de
vijfde verslagperiode een definitief standpunt in te nemen.

05-06-2019
4

De curator heeft dit punt nog in onderzoek en streeft ernaar hierover in de
zesde verslagperiode een definitief standpunt in te nemen.

30-08-2019
5

De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

29-11-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014 tot en met 2016 zijn tijdig gedeponeerd. Deponering
van de jaarrekening 2017 heeft niet meer plaatsgevonden.

04-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

04-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

04-09-2018
1

Hieraan is voldaan.

04-03-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode voortgezet. De
curator zal in eerste instantie haar bevindingen vertrouw elijk aan het bestuur
voorleggen.

04-09-2018
1

04-12-2018
2

Toelichting
De curator komt naar verw achting in de vierde verslagperiode tot afronding
van haar onderzoek in deze.

Toelichting
De curator streeft ernaar hierover in de vijfde verslagperiode een definitief
standpunt in te nemen.

Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek en streeft ernaar hierover in de
zesde verslagperiode een definitief standpunt in te nemen.

Toelichting
Vooralsnog vindt in dit kader vertrouw elijke communicatie met de rechtercommissaris plaats.

Toelichting
In de zesde verslagperiode heeft de curator naar aanleiding van haar
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek nadere vragen geformuleerd
voor de partij die tot 22 mei 2018 als (mede-)bestuurder van de vennootschap
heeft opgetreden. Daarnaast heeft de curator haar bevindingen geformuleerd
voor de middellijk bestuurder en deze zullen in de komende verslagperiode
aan hem w orden voorgelegd. Openbare rapportage in dit kader vindt in een
later stadium plaats.

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen voorgelegd aan de middellijk bestuurder,
w aarbij zij zich op het standpunt heeft gesteld dat haars inziens voldoende
aanw ijzingen zijn voor onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:9 BW en/of
onrechtmatig handelen ex art. 6:161 BW . De curator heeft de middellijk
bestuurder de gelegenheid gegeven op haar bevindingen en haar standpunt
te reageren. Ook aan de partij die tot 22 mei 2018 als mede-bestuurder van
de vennootschap heeft opgetreden heeft de curator haar bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek gepresenteerd. Een aansprakelijkstelling in het
kader van onbehoorlijk bestuur is eerst aan de orde w anneer de reactie van
de betreffende partij niet afdoende is.

Toelichting
In de negende verslagperiode is namens de partij die tot 22 mei 2018 als
mede-bestuurder van de vennootschap heeft opgetreden een zeer uitvoerige
reactie ontvangen op de bevindingen van de curator ter zake van het
rechtmatigheidsonderzoek. Ook van de middellijk bestuurder is een
uitvoerige reactie met onderbouw ing ontvangen. De curator heeft
voornoemde reacties kort bestudeerd en zal in de komende verslagperiode
bezien w elke acties in dit kader nog zullen moeten plaatsvinden. Openbare
rapportage hieromtrent volgt in een later stadium.

7.6 Paulianeus handelen

04-03-2019
3

05-06-2019
4

30-08-2019
5

29-11-2019
6

13-03-2020
7

12-06-2020
8

14-09-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

04-09-2018
1

04-12-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

04-09-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact (voormalig) boekhouder van gefailleerde, opstarten
administratieonderzoek en rechtmatighedenonderzoek aan de hand van de
beschikbare gegevens.

04-09-2018
1

Correspondentie boekhouder, bestuur en overige betrokkenen, bestuderen
stukken.

04-12-2018
2

Bestuderen stukken, correspondentie bestuur.

04-03-2019
3

Verrichten nader onderzoek in het kader van rechtmatigheden.

05-06-2019
4

Verrichten nader onderzoek in het kader van rechtmatigheden.

30-08-2019
5

Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.

29-11-2019
6

Onderzoek beschikbare administratie en opstellen brieven voor diverse
betrokkenen.

13-03-2020
7

Correspondentie middellijk bestuurder en voormalig mede-bestuurder.

12-06-2020
8

Bestuderen reactie middellijk bestuurder, correspondentie advocaat
voormalig mede-bestuurder en bestuderen reactie van deze partij.

14-09-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator, de
taxatiekosten, kosten van veiligstelling van IT-gegevens en overige kosten ter
zake van de praktische afw ikkeling van de verkoop en de boedelschuld van het
UW V (allen p.m.).

04-09-2018
1

€ 1.519,52

04-12-2018
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode zijn de taxatiekosten ad € 641,30 en de ITkosten ad € 3.062,75 voldaan. Nog te betalen (algemene) faillissementskosten
zijn het salaris curator (p.m.) en de huur over de opzegtermijn ad € 1.519,52.
€ 1.528,52

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-08-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ter verificatie ingediend. Deze
zijn ter controle voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerde. Ook moet in
dit kader rekening w orden gehouden met de naheffingsaanslag art. 29 lid 2
OB.
€ 9.141,00

04-09-2018
1

04-12-2018
2

Toelichting
Vooralsnog betreft de preferente vordering van de Belastingdienst € 9.141,- uit
hoofde van loonheffingen. Het is echter de verw achting dat vanw ege diverse
teruggaven deze vordering w ordt verminderd. Daarnaast dient aldus rekening
te w orden gehouden met de aanslag art. 29 lid 2 OB.

Toelichting
Aan de Belastingdienst is gevraagd duidelijkheid te geven omtrent de
mogelijke teruggave. In de derde verslagperiode heeft de Belastingdienst haar
vordering inzake de aanslag art. 29 lid 2 OB ter verificatie aangemeld. Namens
de curator is hiertegen bezw aar ingesteld. Naar verw achting zal de aanslag
w orden bijgesteld naar een bedrag van om en nabij € 21.000,-.
€ 36.397,00

04-03-2019
3

05-06-2019
4

Toelichting
De aanslag art. 29 lid 2 OB is vooralsnog bijgesteld tot een bedrag van €
14.831,-.
€ 0,00

29-11-2019
6

Toelichting
In de zesde verslagperiode heeft de curator van de fiscus op haar verzoek een
overzicht ontvangen van schulden en verrekeningen. Daaruit komt voort een
teruggave van € 448,- ten guste van gefailleerde. Aan de Belastingdienst is
verzocht voornoemd bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. De
fiscale vordering is aldus (vooralsnog) bijgesteld naar nihil.

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de zesde verslagperiode alsnog diverse
vorderingen ingediend betreffende aanslagen die eerder op nihil w aren
gesteld. De curator gaat ervan uit dat dit op een misverstand berust.

8.3 Pref. vord. UWV

13-03-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.

Toelichting
Het UW V is gevraagd zo spoedig mogelijk haar vorderingen ter verificatie in te
dienen.
€ 26.380,23

04-09-2018
1

04-03-2019
3

05-06-2019
4

Toelichting
In de vierde verslagperiode heeft het UW V een totale preferente vordering ter
verificatie ingediend ter hoogte van € 26.380,23.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

04-09-2018
1

35

04-12-2018
2

36

05-06-2019
4

37

30-08-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.000,55

04-09-2018
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder zou er een totale schuldenlast zijn van circa €
238.639,90.
€ 126.803,99

04-12-2018
2

€ 129.139,99

05-06-2019
4

€ 130.382,90

30-08-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-09-2018
1

Mogelijk dat bij einde van het faillissement kan w orden toegekomen aan een
beperkte uitdeling aan preferente schuldeisers.

04-12-2018
2

Het is geenszins de verw achting dat bij einde van het faillissement aan
concurrente crediteuren zal w orden uitgekeerd. Naar alle w aarschijnlijkheid is
sprake van een vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137a Fw , w aarbij de
hoogst gerangschikte schuldeisers een slotuitdeling zullen ontvangen.

29-11-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, aanschrijven crediteuren.

04-09-2018
1

Beoordelen vorderingen, contact crediteuren.

04-12-2018
2

Correspondentie crediteuren, contact fiscus.

04-03-2019
3

Beoordelen vorderingen.

05-06-2019
4

Beoordelen vorderingen.

30-08-2019
5

Nadere beoordeling vorderingen Belastingdienst.

13-03-2020
7

Correspondentie Belastingdienst.

12-06-2020
8

Correspondentie betrokkenen.

14-09-2020
9

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 curator zal in de tw eede verslagperiode de nog niet verkochte activa zoveel
mogelijk te gelde maken, de debiteurenincasso voortzetten en onderzoek
doen naar de oorzaak van het faillissement.

04-09-2018
1

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van de curator zal in de derde
verslagperiode w orden afgerond. Daarnaast zal de curator de nog aanw ezige
activa in de boedel te gelde maken.

04-12-2018
2

De opvolgend curator zal naar verw achting in de vierde verslagperiode haar
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afronden en bevindingen voorleggen
aan het bestuur. Dit betreft het enige nog af te w ikkelen onderdeel in dit
faillissement.

04-03-2019
3

De curator streeft ernaar het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
vijfde verslagperiode af te ronden.

05-06-2019
4

De curator streeft ernaar het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
zesde verslagperiode af te ronden.

30-08-2019
5

Afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek alsmede eventuele
acties die daaruit voortvloeien.

29-11-2019
6

Verdere afw ikkeling van het onderw erp rechtmatigheden.

13-03-2020
7

Dit is afhankelijk van de reactie die w ordt ontvangen van de middellijk
bestuurder en de voormalige mede-bestuurder ten aanzien van de
bevindingen en het standpunt van de curator.

12-06-2020
8

De curator streeft ernaar in de aankomende verslagperiode het onderw erp
rechtmatigheden te kunnen afw ikkelen.

14-09-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

04-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2020

14-09-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, overige (algemene)
verrichtingen.

04-09-2018
1

Contacten diverse betrokkenen, verslaglegging.

04-12-2018
2

Verslaglegging.

04-03-2019
3

Correspondentie diverse betrokkenen, verslaglegging.

05-06-2019
4

Verslaglegging

30-08-2019
5

Verslaglegging.

29-11-2019
6

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

13-03-2020
7

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

12-06-2020
8

Verslaglegging

14-09-2020
9

Bijlagen
Bijlagen

