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

4
20-05-2020
F.13/19/255
NL:TZ:0000110683:F001
30-07-2019

R-C
Curator

mr. M. de Vries
mr M.C.J. Jonckers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Engaged B.V.

26-08-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap

26-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Het onder de naam Engaged organiseren van trouw beurzen en het beheren
van een online trouw platform.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 157.465,00

€ -44.939,18

2019

€ 94.199,00

€ 11.390,31

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

26-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Engaged B.V. heeft (nog) geen jaarcijfers over 2018 opgesteld. De curator is in
afw achting van nadere financiële gegevens.

26-08-2019
1

De curator heeft (beperkte) jaarcijfers over 2018 en 2019 (t/m 31 juli)
ontvangen.
De w inst over 2019 (januari t/m juli) is slechts verklaarbaar uit het feit dat de
najaarsbeurzen door gefailleerde w el al gedeeltelijk aan deelnemende
standhouders w aren gefactureerd en door hen betaald, maar nog geen kosten
(w .o. huur van de locaties) w aren gemaakt.

18-11-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

26-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.332,43

18-11-2019
2

€ 10.332,43

20-02-2020
3

€ 10.332,43

20-05-2020
4

Verslagperiode
van
30-7-2019

26-08-2019
1

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

18-11-2019
2

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

20-02-2020
3

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020
t/m
19-5-2020

Bestede uren

20-05-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 24 min

2

44 uur 12 min

3

5 uur 48 min

4

18 uur 24 min

totaal

105 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich met name gericht op
overleg met de bestuurder, het aanschrijven van en correspondentie met
crediteuren en debiteuren en correspondentie en besprekingen met partijen
die geïnteresseerd zijn in een doorstart of overname van (een gedeelte van)
de activa van Engaged B.V.

26-08-2019
1

In deze verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich met name gericht op
de verkoop en levering van de activa, het opleveren van de gehuurde
opslagruimte en het informeren van crediteuren. Daarnaast is een begin
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2019
2

In deze verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich met name gericht op
correspondentie met crediteuren over de w ijze van indienen van vorderingen
en de stand van zaken in dit faillissement.

20-02-2020
3

In deze verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich met name gericht op
het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Engaged B.V. (hierna ook te noemen Engaged) is op 17 september 2018
opgericht. Enige aandeelhouder en bestuurder is Dony B.V., w aarvan Vivian
Dony enig bestuurder en enig aandeelhouder is. Engaged B.V. is door Vivian
Dony opgericht om de onderneming die zij sinds 2015 samen met een partner
in een v.o.f. verrichte, voort te zetten. Omdat volgens mevrouw Dony de
samenw erking in deze v.o.f. niet naar w ens verliep, heeft zij in september
2018 besloten de onderneming alleen (middels Engaged B.V.) voort te zetten.

26-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen

1.3 Verzekeringen

26-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Geen

26-08-2019
1

1.4 Huur
Engaged huurde kantoorruimte in Amsterdam, w aarvan de huur per eind juli
2019 door Engaged is opgezegd. De gehuurde kantoorruimte is voor datum
faillissement opgeleverd. Tevens w erd een opslagruimte gehuurd ten behoeve
van de opslag van materialen voor de aankleding van de te organiseren
beurzen. De huur van deze opslagruimte is door de curator opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke termijnen en de bepalingen in het
huurcontract. De opslagruimte moet nog w orden opgeleverd.

26-08-2019
1

De partij die de activa van de curator heeft gekocht, heeft aan de verhuurder
van de opslagruimte laten w eten dat hij de huur van deze opslagruimte
tijdelijk w il voortzetten. De curator heeft alle partijen (verhuurder, koper en
bestuurder) laten w eten dat het huurcontract tussen Engaged B.V. en Opslag
Amsterdam B.V. eindigt op 31 oktober 2019 en dat, als gevolg van de tussen
verhuurder en koper gemaakte afspraken, de curator zich gekw eten acht van
de verplichting tot oplevering van de opslagruimte en tot betaling van enige
huur na 31 oktober 2019

18-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De in dit verslag opgenomen informatie is grotendeels gebaseerd op de door
de bestuurder van de gefailleerde verstrekte informatie. De curator sluit niet
uit dat delen van het navolgende later onjuist of incompleet zullen blijken te
zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek w orden
gedaan.
Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
--------------------------------------------------------------------------------------------Tot september 2018 w erd de onderneming van Engaged gedreven in een v.o.f.
w aarvan Dony B.V. een van de tw ee vennoten w as. In deze v.o.f. w as Vivian
Dony (bestuurder van Dony B.V.) de creatieve partner. De financiële zaken van
Engaged w erden beheerd door de andere partner van de v.o.f. In 2018 heeft
Vivian Dony besloten Engaged zelfstandig voort te zetten.
Engaged organiseerde tw eemaal per jaar (in het voorjaar en najaar)
tw eedaagse trouw beurzen gericht op mensen met trouw plannen. Daarbij
konden bedrijven in de trouw w ereld (fotografen, cateraars, juw eliers, etc.)
stands huren. Daarnaast onderhield Engaged een online platform. Engaged
had gemiddeld 2 tot 4 (parttime) medew erkers in dienst. Recentelijk hebben 2
medew erkers ontslag genomen, als gevolg w aarvan Vivian Dony de komende
najaarsbeurs vrijw el alleen zou moeten organiseren. Daartoe achtte zij zichzelf
– gelet op de omvang van de w erkzaamheden – niet in staat. Daarom heeft zij
besloten de bedrijfsvoering te beëindigen en (vanw ege de schuldenlast) het
faillissement van Engaged aan te vragen.

26-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

26-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

26-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-7-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met de rechter-commissaris over het te verlenen ontslag,
opstellen en versturen ontslagbrieven aan personeel, contact met het UW V.

26-08-2019
1

Correspondentie met het UW V.

18-11-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken

26-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00
totaal

€ 10.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Engaged beschikt over bedrijfsmiddelen die gebruikt w orden ter decoratie van
de beurzen en benodigd zijn voor de inrichting van een klein kantoor.

26-08-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de in verslag 1 onder 3.3.
genoemde bedrijfsmiddelen alsmede de onder 3.8 genoemde activa verkocht.
De verkoopopbrengst betreft alle activa van gefailleerde en is niet uitgesplitst
naar bedrijfsmiddelen en andere activa.

18-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het aanschrijven van bekende opkopers en correspondentie met
geïnteresseerde partijen

26-08-2019
1

Onderhandelingen met diverse geïnteresseerde partijen, correspondentie met
de rechter-commissaris en het opmaken van de verkoopovereenkomst met
betrekking tot de activa.

18-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Naast de inventaris heeft Engaged onder meer social media kanalen, digitale
content, een w ebsite en een handelsnaam.

26-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder 6.

26-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de door Engaged aangeleverde overzichten heeft Engaged drie
debiteuren met een totale openstaande vordering van ca. € 4.200.

26-08-2019
1

De curator heeft geen schriftelijke reactie ontvangen van de overgebleven
aangeschreven debiteuren en is er daarnaast tot op heden niet in geslaagd
langs andere w eg contact te leggen. In overw eging nemende dat een van de
tw ee vorderingen een zeer beperkt bedrag betreft acht de curator het, mede
gezien de te verw achten kosten die daarmee samenhangen, niet opportuun
om verdere maatregelen richting deze debiteur te nemen. Met de andere
debiteur zal de curator in de komende verslagperiode opnieuw contact
zoeken. Naar aanleiding van het resultaat van deze poging zal de curator
zich beraden op nader te nemen stappen.

20-05-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Deze debiteuren zijn aangeschreven en verzocht de openstaande vorderingen
te betalen.

26-08-2019
1

De post aan de door de curator aangeschreven debiteuren is retour gekomen.
Een van deze debiteuren blijkt failliet te zijn. Aan de andere tw ee debiteuren
zal nog een herinnering w orden gestuurd.

18-11-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Engaged heeft een zakelijke bankrekening bij ING Bank. Deze rekening
vertoont per datum faillissement een creditstand van € 415,69. De curator
heeft van het bestuur van Engaged begrepen dat geen financiering is
aangetrokken en geen zekerheden zijn gevestigd.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de ING Bank verzocht om het creditsaldo over te maken naar
de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft het creditsaldo € 511,56 overgemaakt naar de
boedelrekening.

26-08-2019
1

18-11-2019
2

20-02-2020
3

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

26-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

26-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven van de banken en opvragen van bankafschriften.

26-08-2019
1

Correspondentie met ING Bank.

18-11-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op dit moment ligt de onderneming van Engaged stil.

26-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curatoren heeft in de afgelopen verslagperiode met een aantal
geïnteresseerden partijen contact gehad over een doorstart, dan w el
overname van (een gedeelte van) de activa. Er zijn een aantal partijen die een
niet-bindend bod hebben uitgebracht. De onderhandelingen hierover zijn nog
gaande. Voordat tot daadw erkelijke verkoop zal w orden overgegaan, dient de
curator toestemming van de rechter-commissaris te verkrijgen.

26-08-2019
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de activa (w aaronder het
bedrijfsmodel van de trouw beurs) van Engaged B.V. met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht. De kopende partij is voornemens om de in het
verleden door Engaged B.V. georganiseerde trouw beurzen voort te zetten. De
curator van Engaged B.V. staat hier buiten.

18-11-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en (telefoon)gesprekken met geïnteresseerde partijen en het
bestuur van Engaged.

26-08-2019
1

Correspondentie en (telefoon)gesprekken met geïnteresseerde partijen en het
bestuur van Engaged. Onderhandelingen en het opstellen van de
koopovereenkomst.

18-11-2019
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Zal nog w orden onderzocht.

26-08-2019
1

Zal nog w orden onderzocht.

18-11-2019
2

W ordt onderzocht.

20-02-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal over de uitkomsten
van het onderzoek nader overleggen met de rechter-commissaris.

20-05-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is nog niet opgemaakt.

26-08-2019
1

De curator heeft jaarstukken over 2018 en 2019 ontvangen.

18-11-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

26-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal over de uitkomsten
van het onderzoek nader overleggen met de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

26-08-2019
1

18-11-2019
2

20-02-2020
3

20-05-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal over de uitkomsten
van het onderzoek nader overleggen met de rechter-commissaris.

26-08-2019
1

18-11-2019
2

20-02-2020
3

20-05-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek van de aangeleverde administratie en eventuele vervolgacties naar
aanleiding daarvan.

18-11-2019
2

Onderzoek van de aangeleverde administratie en eventuele vervolgacties naar
aanleiding daarvan.

20-02-2020
3

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator.

Toelichting
- Salaris curator: P.M.
- UW V € 1.189,58
- Claims Agent: € 6,05 (reeds voldaan € 214,78)

Toelichting
- Salaris curator: P.M.
- UW V € 1.640,73
- Claims Agent: € 9,08 (reeds voldaan € 214,78)

26-08-2019
1

18-11-2019
2

20-02-2020
3

20-05-2020
Toelichting

- Salaris curator: P.M.
- UW V € 1.640,73
- Claims Agent: € 9,08 (reeds voldaan € 214,78)

4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.

26-08-2019
1

€ 16.203,00

18-11-2019
2

€ 16.176,00

20-02-2020
3

€ 16.176,00

20-05-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

26-08-2019
1

€ 5.277,48

18-11-2019
2

€ 5.277,48

20-02-2020
3

€ 5.277,48

20-05-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-08-2019
1

18-11-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
51

26-08-2019
1

64

18-11-2019
2

65

20-02-2020
3

65

20-05-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.567,98

26-08-2019
1

€ 57.527,54

18-11-2019
2

€ 57.564,54

20-02-2020
3

€ 57.564,54

20-05-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

26-08-2019
1

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

18-11-2019
2

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

20-02-2020
3

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

20-05-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken reacties van crediteuren.

26-08-2019
1

Aanschrijven en verw erken reacties van crediteuren.

18-11-2019
2

Aanschrijven en verw erken reacties van crediteuren.

20-02-2020
3

Correspondentie met diverse crediteuren w .o. het UW V

20-05-2020
4

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
In de komende verslagperiode verw acht de curator een verkoop van de activa
van Engaged te kunnen realiseren. Ook zal de curator starten met het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

18-11-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

20-02-2020
3

De curator zal de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek delen met
de rechter-commissaris.

20-05-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen uitspraak over te doen.

26-08-2019
1

Nog geen uitspraak over te doen.

18-11-2019
2

Nog geen uitspraak over te doen.

20-02-2020
3

Is afhankelijk van de reactie van de rechter-commissaris op de bevindingen
van de curator uit het rechtmatigheidsonderzoek

20-05-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2020

20-05-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit verslag.

26-08-2019
1

Opstellen van dit verslag.

18-11-2019
2

Opstellen van dit verslag.

20-02-2020
3

Opstellen van dit verslag.

20-05-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

