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Algemene gegevens
Naam onderneming
VinCon B.V.

19-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VinCon B.V.
(hierna: "Vincon"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
27377239, statutair gevestigd Gemeente Amsterdam, vestigingsadres:
Hoogoorddreef 123, 1101 BB Amsterdam.

19-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens de akte van statutenw ijziging van 24 maart 2016 heeft Vincon onder
meer ten doel "de distributie van telefoonkaarten, simkaarten en
opw aardeerkaarten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het w oord".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 17.156.372,00

€ -133.156,00

€ 2.380.390,00

2016

€ 6.163.421,00

€ -55.972,00

€ 2.297.553,00

2015

€ 36.301.636,00

€ -190.638,00

€ 2.622.642,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

19-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens van Vincon opgevraagd bij de
bestuurder van Vincon, maar heeft deze nog niet mogen ontvangen.
De balanstotalen volgen uit gegevens verkregen van de Kamer van
Koophandel.

19-12-2018
1

In deze verslagperiode heeft de curator van SNS en Knab overzichten van de
mutaties vanaf 2016 ontvangen. De bestuurder heeft de curator
kasboekoverzichten toegestuurd. Deze financiële gegevens zijn (nog) niet tot
een administratie verw erkt.

20-03-2019
2

De financiële gegevens volgen uit de jaarrekening 2016 en de concept
jaarrekening 2017.

25-06-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

19-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.003,23

19-12-2018
1

€ 4.058,06

20-03-2019
2

€ 5.017,23

25-06-2019
3

€ 10.762,93

23-04-2020
6

Verslagperiode
van
20-11-2018

19-12-2018
1

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

20-03-2019
2

t/m
19-3-2019
van
20-3-2019

25-06-2019
3

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

21-10-2019
4

t/m
20-10-2019
van
21-10-2019

23-01-2020
5

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

23-04-2020
6

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

21-07-2020
7

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

28-10-2020
8

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

28-01-2021
9

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021
t/m
28-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 6 min

2

41 uur 12 min

3

10 uur 0 min

4

4 uur 36 min

5

5 uur 6 min

6

5 uur 18 min

7

2 uur 30 min

8

2 uur 42 min

9

3 uur 12 min

10

2 uur 0 min

totaal

116 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf –
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

19-12-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vincon is op 26 april 2010 opgericht. Bestuurders van Vincon zijn Unicom
Holding B.V., geregistreerd onder KvK-nummer 27377232 (“Unicom”) en de
heer Sukanthan Subramaniam. Enig aandeelhouder van Vincon is Unicom. Enig
aandeelhouder en enig bestuurder van Unicom is de heer Subramaniam. De
heer Subramaniam is derhalve zow el direct als indirect (via Unicom) bestuurder
van Vincon en zal in dit verslag w orden aangeduid als “de bestuurder”.

19-12-2018
1

Correctie: de naam van één van de bestuurders van Vincon is onjuist vermeld
in de vorige verslagen. Het moet zijn Unicorn Holding B.V. (in plaats van Unicom
Holding B.V.).

23-01-2020
5

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Vincon lijkt betrokken te zijn in een juridische procedure gestart door een oudw erknemer. Volgens de advocaat van deze oud-w erknemer zou de procedure
in eerste aanleg zijn afgerond, w aarna door de oud-w erknemer hoger beroep
is ingesteld. De curator heeft hierover opheldering gevraagd bij de bestuurder
van Vincon en is daarvan thans in afw achting.

19-12-2018
1

Op datum faillietverklaring w as een juridische procedure aanhangig tussen een
oud-w erknemer van Vincon enerzijds en (onder meer) Vincon anderzijds. Het
Gerechtshof Amsterdam heeft op verzoek van de curator de procedure
geschorst ex art. 29 Fw .

20-03-2019
2

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator een overzicht verstrekt van door Vincon
afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Een aantal polissen is c.q. w ordt per
1 januari 2019 beëindigd. Eventuele nog bestaande
verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is,
zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd.

19-12-2018
1

Op de (voorheen) door Vincon bij SNS Bank aangehouden rekening zijn
premierestituties van €47,67 en € 296,18 in verband met beëindigde
verzekeringsovereenkomsten bijgeschreven. De bedragen zijn inmiddels
overgeboekt naar de faillissementsrekening.

23-04-2020
6

1.4 Huur
Vincon maakt gebruik van de bedrijfsruimte aan de Hoogoorddreef 123 te
Amsterdam, w elke bedrijfsruimte w ordt gehuurd door een aan Vincon gelieerde
vennootschap. Er is geen sprake van een (onder)huurovereenkomst met
Vincon.

19-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de stukken en uit toelichting van de bestuurder blijkt het volgende met
betrekking tot de achtergrond van het faillissement.
Er zijn verschillende oorzaken gew eest die tot het faillissement hebben geleid.
Ten eerste w as de concurrentie zeer groot, w aardoor de verkoopprijzen niet
meestegen met de steeds hogere inkoopprijzen. De marges w erden daardoor
steeds kleiner. Daarnaast daalde de vraag naar prepaidkaarten omdat
consumenten steeds vaker een vast abonnement hebben voor mobiel bellen.
Ook w ordt er steeds meer gratis gebeld via bijvoorbeeld W hatsApp, Skype of
andere internetdiensten. Door de steeds kleiner w ordende marges en de
teruglopende verkopen - terw ijl de kosten gelijk blijven - is Vincon in financiële
problemen geraakt. De curator zal de oorzaken van het faillissement in de
komende verslagperioden onderzoeken.

19-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

19-12-2018
1

Toelichting
Op 27 november 2018 is met toestemming van de rechter-commissaris het
ontslag van het personeel aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

19-12-2018
1

Toelichting
Op 27 november 2018 is eveneens voor zover vereist het ontslag aangezegd
van de personeelsleden die eerder in 2018 uit dienst zijn gegaan bij Vincon,
voor het geval bij de beëindiging van hun dienstverbanden de vereiste
formaliteiten niet in acht zijn genomen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-11-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie w erknemers,
opstellen ontslagbrieven, verzamelen documentatie ter voorbereiding van de
intakebijeenkomst, aanw ezigheid bij de collectieve intakebijeenkomst van 4
december 2018.

19-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van Vincon geregistreerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register kadaster.

19-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris, diverse voorraad en rijdend
materieel

€ 2.190,10

totaal

€ 2.190,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Vincon bestaan uit hardw are apparatuur (computers).
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator
opdracht gegeven tot het maken van een taxatierapport. De curator is thans in
afw achting van dit rapport, w aarna de curator zal overgaan tot verkoop van de
bedrijfsmiddelen.

19-12-2018
1

De in opdracht van curator getaxeerde bedrijfsmiddelen bestaan uit
kantoorinventaris, partijen voorraad (gedeeltelijk gebruikt retourgoed) en
tw ee bestelauto's. Naar aanleiding van de door de curator aan diverse partijen
en opkopers gedane uitnodiging om een bod op uit te brengen op deze activa
zijn vervolgens, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de
bedrijfsmiddelen verkocht voor een bedrag van € 2.190,10, inclusief BTW .

20-03-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken.

19-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefonisch overleg taxateur.

19-12-2018
1

Verkoopinspanningen bestaande uit het benaderen van partijen en opkopers,
telefonisch overleg en correspondentie, het opstellen van een
koopovereenkomst, afw ikkelingsw erkzaamheden met de koper, w aaronder het
verzorgen van vervangende kentekenbew ijzen.

20-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Hotplates

€ 1.028,50

totaal

€ 1.028,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie van Vincon bevindt zich een summiere voorraad,
bestaande uit simkaarten, speelgoed (spinners), niet w erkende telefoons,
hotplates en gasaanstekers. Ook voor deze voorraad geldt dat deze zal
w orden getaxeerd en na verkrijging van het taxatierapport de curator tot
verkoop van de voorraad zal overgaan.

19-12-2018
1

Voorts heeft de Belastingdeurw aarder in maart 2018 beslag gelegd op
roerende zaken van Vincon. Een deel van deze roerende zaken is door middel
van veiling verkocht. Een resterend gedeelte is niet verkocht en zou nog
aanw ezig zijn bij het veilinghuis. De curator zal ook deze voorraad te gelde
maken.
Er is geen sprake van onderhanden w erk.
De resterende voorraad roerende zaken (hotplates) die nog aanw ezig w as bij
het veilinghuis is verkocht voor € 1.028,50, inclusief BTW . Na aftrek van de
kosten van het veilinghuis is een bedrag van € 925,65 op de
faillissementsrekening overgemaakt. Zie voor de verkoop van de overige
voorraad randnummer 3.3.

20-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en telefonisch overleg taxateur.

19-12-2018
1

Correspondentie en telefonisch overleg met veilinghuis.

20-03-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 297,05

totaal

€ 297,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er staan tw ee kentekens (bestelauto’s) op naam van Vincon. Deze
bestelauto’s w orden eveneens getaxeerd. Na verkrijging van het
taxatierapport zal de curator overgaan tot verkoop van de bestelauto’s.

19-12-2018
1

De bestelauto's zijn tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht. De boedel
heeft daags na overdracht van de bedrijfsmiddelen en voorraden
vrijw aringsbew ijzen van de koper ontvangen.

20-03-2019
2

Het volgens het kasboek aanw ezige kassaldo van € 297,05 is door de
bestuurder op de faillissementsrekening gestort.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefonisch overleg taxateur.

19-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande vorderingen

€ 80.273,62

totaal

€ 80.273,62

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit het bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht van
openstaande posten blijkt dat het te vorderen saldo op 20 november 2018 €
80.273,62 bedraagt. De incasso van de openstaande vorderingen heeft de
curator inmiddels voor zover mogelijk ter hand genomen. De curator is nog in
afw achting van enkele debiteurengegevens. Deze zijn opgevraagd bij de
bestuurder.
Debiteur Readen B.V. (€ 34.251,78) is bij vonnis van de rechtbank Utrecht van
27 december 2016 in staat van faillissement verklaard; de vordering is in het
faillissement bij mr. S.D.W . Gratama (Certa Legal) ingediend.

19-12-2018
1

In de afgelopen periode zijn nog enkele debiteuren aanschreven. De curator
heeft thans de ontvangen reacties in onderzoek en heeft in een enkel geval de
bestuurder verzocht om een toelichting dan w el het toesturen van nadere
informatie.

20-03-2019
2

De curator zet de incassow erkzaamheden voort. De curator heeft daarnaast
enkele mogelijke rekening courantvorderingen in onderzoek.

23-01-2020
5

De incassow erkzaamheden en het onderzoek naar mogelijke rekeningcourantvorderingen zijn nog niet afgerond. De verstrekte gegevens zijn
omvangrijk en niet op een zodanige w ijze gegroepeerd dat snel inzicht
verkregen kan w orden.

23-04-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
aan hem ter beschikking gestelde geüpdatete administratie
(grootboekkaarten). De curator heeft met betrekking tot een aantal rekeningcourantvorderingen de bestuurder nadere vragen gesteld en om een
toelichting verzocht.
Voorts heeft de curator de bestuurder gevraagd om er zorg voor te dragen dat
de aan hem gelieerde vennootschappen de saldi van de rekeningcourantvorderingen -zoals die thans uit de administratie blijken- overmaken
naar de boedelrekening.
Ten slotte blijkt uit de geüpdatete administratie van een vordering van zo'n €
170.000 op een debiteur. De curator heeft de bestuurder verzocht om een
gedetailleerde onderbouw ing van deze vordering, teneinde de incasso ter
hand te kunnen nemen.

21-07-2020
7

De bestuurder heeft naar aanleiding van de door de curator gestelde vragen
over de rekening-courantverhoudingen met gelieerde partijen aanvullende
informatie aan de curator verstrekt. Naar aanleiding hiervan heeft de curator
w eer aanvullende vragen aan de bestuurder voorgelegd. Tot op heden heeft

28-10-2020
8

de curator nog geen toelichting of stukken van de bestuurder ontvangen ter
beantw oording van deze vragen. Om die reden bestaat thans nog
onduidelijkheid over de stand van de rekening-courantvorderingen en kan niet
tot incasso van deze posten w orden overgegaan.
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is op 10 maart
2020 geregistreerd dat de vennootschap op w ie Vincon een vordering van zo'n
€ 170.000 heeft, op 31 december 2018 is ontbonden omdat geen bekende
baten meer aanw ezig zijn.
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator de stukken en toelichting naar
aanleiding van zijn nadere vragen nog niet van de bestuurder ontvangen.

28-01-2021
9

De curator heeft nog geen reactie van de bestuurder ontvangen naar
aanleiding van zijn nadere vragen. Op grond van de eerder toegezonden
informatie over de rekening-courantverhoudingen met gelieerde partijen,
heeft de curator zijn ziensw ijze op deze posten aan de bestuurder kenbaar
gemaakt. De bestuurder heeft om enig uitstel voor verdere beantw oording
verzocht.

29-04-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken, correspondentie debiteuren.

19-12-2018
1

Onderzoek stukken, correspondentie en telefonisch overleg debiteuren,
correspondentie bestuurder.

20-03-2019
2

Onderzoek stukken, correspondentie bestuurder.

23-01-2020
5

Onderzoek stukken.

23-04-2020
6

Onderzoek stukken en correspondentie bestuurder.

21-07-2020
7

Onderzoek stukken en administratie, onderzoek naar debiteur en
correspondentie met bestuurder.

28-10-2020
8

Correspondentie bestuurder.

28-01-2021
9

Correspondentie bestuurder.

29-04-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Vincon hield bij Knab en bij SNS Bank zakelijke rekeningen aan. Het tegoed bij
de bij SNS Bank aangehouden rekening van € 1.003,23 is naar de
faillissementsrekening overgemaakt.
De curator is in afw achting van een opgave van het saldo van de bij Knab
aangehouden rekening. Uit het van de bestuurder ontvangen dagafschrift
bedraagt het saldo op 30 november 2018 € 80,27.

Toelichting vordering van bank(en)
Het resterende saldo op de bij Knab aangehouden rekening van € 65,53 is
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.
In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele bedragen bijgeschreven op de
SNS Bank aangehouden rekening. De curator gaat zo spoedig mogelijk na of
deze bedragen aan de boedel toekomen en zal, in het bevestigende geval,
een verzoek tot overboeking naar de faillissementsrekening doen.

Toelichting vordering van bank(en)
Na datum faillissement is op de door Vincon bij SNS Bank aangehouden
rekening een bedrag van € 500,00 bijgeschreven. Nader onderzoek heeft
uitgew ezen dat het om een onverschuldigde betaling ging die voor
terugbetaling in aanmerking kw am. Het na terugbetaling resterende saldo op
de bij SNS Bank aangehouden rekening van € 959,17 is inmiddels doorgestort
naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Op de door Vincon bij SNS Bank aangehouden rekening is recent een bedrag
van € 8.342,52 bijgeschreven, w aarvan na nader onderzoek is gebleken dat
het om een onverschuldigde betaling ging die voor terugbetaling in aanmerking
kw am. Voorts zijn op deze bankrekening, naast de onder 1.3 genoemde
premierestituties, nog enkele restituties van- onder meer - Tele2 en W aternet
bijgeschreven. Het na terugstorting van de onverschuldigde betaling
resterende saldo van € 5.745,70 is doorgestort naar de faillissementsrekening.
SNS Bank heeft inmiddels de rekening opgeheven.

19-12-2018
1

20-03-2019
2

25-06-2019
3

23-04-2020
6

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er door Vincon geen
leaseovereenkomsten aangegaan.

19-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat er geen
financieringsovereenkomsten door Vincon zijn aangegaan en er (ook
overigens) geen zekerheden zijn verstrekt.

19-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

19-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

19-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

19-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch overleg met Knab en SNS Bank, aanschrijven
handelsbanken.

19-12-2018
1

Correspondentie SNS Bank, onderzoek stukken, afw ikkeling onverschuldigde
betaling.

25-06-2019
3

Correspondentie en telefonisch overleg met partij en SNS Bank in verband met
onverschuldigde betaling, onderzoek stukken, afw ikkeling onverschuldigde
betaling.

23-04-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten zijn net voor het faillissement op 20
november 2018 beëindigd.

19-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator desgevraagd laten w eten niet bekend te zijn
met geïnteresseerden voor een doorstart. Evenmin hebben zich gegadigden
voor een doorstart bij de curator gemeld.

19-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie bestuurder.

19-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratieve bescheiden van Vincon zijn deels fysiek en deels digitaal
aangeleverd. De curator is nog niet in bezit van de volledige administratie.
Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft zal hij
deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader
onderzoeken.

19-12-2018
1

In deze verslagperiode heeft de curator van de banken mutatieoverzichten
ontvangen en van de bestuurder kasboekoverzichten. Deze financiële
gegevens zijn (nog) niet tot een administratie verw erkt. Naar aanleiding van

20-03-2019
2

onderzoek van deze gegevens heeft de curator de bestuurder over een aantal
mutaties om een nadere toelichting en aanvullende stukken verzocht. Nog niet
alle openstaande vragen zijn door de bestuurder beantw oord.
Verder onderzoek van de aangeleverde financiële gegevens heeft aanleiding
gegeven tot nadere vragen aan de bestuurder. De curator is nog in afw achting
van een reactie van de bestuurder.

25-06-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is verdere correspondentie gevoerd tussen de
curator en de bestuurder naar aanleiding van de door de curator gestelde
vragen. De vragen van de curator zijn nog altijd niet afdoende beantw oord.

21-10-2019
4

Recent heeft de curator aanvullende financiële documentatie van de
bestuurder ontvangen. De curator heeft deze stukken thans in onderzoek.

23-01-2020
5

Het onderzoek van de documentatie is nog niet afgerond. Het betreft een
omvangrijke hoeveelheid mutaties die niet op zodanige w ijze zijn gegroepeerd
dat snel inzicht is te verkrijgen.

23-04-2020
6

De curator heeft de geüpdatete administratie verder onderzocht en naar
aanleiding daarvan de bestuurder een aantal nadere vragen gesteld en
verzocht om een toelichting op diverse posten. De curator is in afw achting van
een reactie.

21-07-2020
7

Ondanks diverse rappels heeft de curator nog geen reactie ontvangen.

28-10-2020
8

De curator heeft nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de bestuurder
en zal, indien deze niet spoedig volgt, genoodzaakt zijn om op basis van de
thans bekende gegevens tot een oordeel over de boekhoudplicht te komen.

28-01-2021
9

De door de curator aan de bestuurder voorgelegde vragen zijn nog
onbeantw oord gebleven.

29-04-2021
10

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zijn de
jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 niet tijdig gedeponeerd.

19-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vincon kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396
lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

19-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoeken of sprake is gew eest van materieel onbehoorlijk
bestuur.

19-12-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

19-12-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

19-12-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder en
onderzoek registers.

19-12-2018
1

Onderzoek financiële overzichten banken en kas, correspondentie en
telefonisch overleg met de bestuurder.

20-03-2019
2

Onderzoek stukken, correspondentie en telefonisch overleg met de
bestuurder.

25-06-2019
3

Correspondentie bestuurder.

21-10-2019
4

Correspondentie bestuurder, onderzoek stukken.

23-01-2020
5

Onderzoek financiële data.

23-04-2020
6

Uitvoerig onderzoek geüpdatete administratieve bescheiden en
correspondentie.

21-07-2020
7

Correspondentie bestuurder.

28-10-2020
8

Correspondentie bestuurder.

28-01-2021
9

Correspondentie bestuurder.

29-04-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Taxatiekosten: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

Toelichting
De taxatiekosten van € 423,50 zijn voldaan.
€ 33.770,39

19-12-2018
1

20-03-2019
2

25-06-2019
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 42,35 + p.m.
UW V loonvordering boedelperiode: € 28.303,93
UW V premievordering ex art. 66 lid 3 W W boedelperiode: € 5.424,11
€ 33.773,42
Toelichting
Claims Agent: € 45,38
UW V (totaal): € 33.728,04

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-04-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 170.993,67

19-12-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting van november 2017 tot en met september 2018 € 135.984
Loonheffingen van april 2018 tot en met september 2018 € 25.741
Vennootschapsbelasting 2016 € 2.639
Openstaande kosten € 6.629,67
€ 236.747,79

20-03-2019
2

Toelichting
Overzicht van de ingediende fiscale vorderingen:
Loonheffing (inclusief kosten) € 31.300,00
Omzetbelasting (inclusief kosten) € 200.731,79
Motorrijtuigenbelasting € 187,00
Vennootschapsbelasting € 2.639,00
BPM (naheffingsaanslag) € 1.890,00
€ 236.721,79

25-06-2019
3

€ 236.721,79

23-04-2020
6

Toelichting
De aan Vincon toekomende tegemoetkoming uit de W et tegemoetkomingen
loondomein (W tl) over 2018 van € 5.260,= is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 24.082,94

19-12-2018
1

25-06-2019
3

Toelichting
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W / art. 3:288 sub e BW : € 20.205,42
Premievordering ex art. 66 lid 3 W W : € 3.877,52

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.
€ 23.448,91
Toelichting
De namens een voormalig w erknemer ingediende vordering is vooralsnog op
de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren genoteerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-12-2018
1

28-01-2021
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-12-2018
1

Toelichting
Securcash Nederland B.V. € 5.127,52
Centraal Justitieel Incassobureau € 104,00
6

20-03-2019
2

9

25-06-2019
3

10

21-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.231,52

19-12-2018
1

Toelichting
Uit het bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht blijkt dat de
openstaande schulden aan concurrente crediteuren € 2.258.278,40 belopen.
€ 8.497,21

20-03-2019
2

€ 39.209,94

25-06-2019
3

€ 669.576,22

21-10-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

19-12-2018
1

Het ziet er niet naar uit dat er te zijner tijd een uitkering aan de concurrente
crediteuren gedaan zal kunnen w orden.

23-01-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. De
crediteuren w aarvan adresgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het
verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. De curator heeft de
ontbrekende adresgegevens opgevraagd bij de bestuurder. Voor zover
crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het
faillissementsdossier w orden ingevoerd.

19-12-2018
1

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

20-03-2019
2

Correspondentie en het administreren van vorderingen

21-10-2019
4

Er heeft een naamsw ijziging plaatsgevonden van het bij de curator in gebruik
zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen w orden aangemeld via
de w ebsite w w w .ClaimsAgent.nl.

23-04-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.4. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

19-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal ik de curator zich richten op de verkoop van de
bedrijfsinventaris, voorraad en bestelauto’s en afronding van de
debiteurenincasso. Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van
de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren
van de schuldenlast.

19-12-2018
1

In de komende periode zal de curator zich richten op afronding van de
debiteurenincasso, afronden onderzoek van de administratie, het
rechtmatigheidsonderzoek en het inventariseren van de schuldenlast.

20-03-2019
2

In de komende periode zal de curator de verdere incasso van de openstaande
(rekening-courant-)vorderingen ter hand nemen en het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

21-07-2020
7

In de komende periode zal de curator nogmaals in contact treden met de
bestuurder om de hoogte van de openstaande rekening-courantvorderingen
vast te stellen en, voor zover opportuun, de incasso ervan ter hand te nemen.
Voorts zal de curator zich bezighouden met de verdere afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Mochten reacties van de bestuurder uitblijven, dan zal de curator in overleg
met de rechter-commissaris treden over eventueel te nemen vervolgstappen.

28-10-2020
8

In de komende periode zal de curator zich richten op afw ikkeling van de
openstaande rekening-courantverhoudingen en afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

29-04-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

29-04-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking bestuurder, correspondentie, telefonisch overleg, onderzoek
stukken en verslaglegging.

19-12-2018
1

Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder en verslaglegging.

20-03-2019
2

Correspondentie met de bestuurder en verslaglegging.

25-06-2019
3

Correspondentie en verslaglegging.

21-10-2019
4

Verslaglegging.

23-01-2020
5

Verslaglegging.

23-04-2020
6

Verslaglegging.

21-07-2020
7

Correspondentie en verslaglegging.

28-10-2020
8

Correspondentie en verslaglegging.

28-01-2021
9

Verslaglegging.

29-04-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

