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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cabture B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cabture B.V.
(hierna: "Cabture"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60830891, statutair gevestigd Gemeente Amsterdam, vestigingsadres: Ziederij
1, Unit 2, 3 en 3a, 1185 ZD, Amstelveen.

Activiteiten onderneming

29-11-2019
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Activiteiten onderneming
Volgens de akte van statutenw ijziging van 11 oktober 2017 heeft Cabture ten
doel:
“1.a. het verbeteren van het imago van de taxibranche door het stimuleren
van goed gedrag van taxichauffeurs;
b. het ontw ikkelen van oplossingen voor de taxibranche om de klantbeleving
inzichtelijk te maken;
c. het exploiteren van mediamogelijkheden in en op de taxi en het ontw ikkelen
van oplossingen om voor goede chauffeurs meer inkomsten te genereren;
2. het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,
met w elke rechtsvorm dan ook;
3. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor
schulden van anderen;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 513.194,00

€ -246.591,00

€ 138.050,00

2018

€ 273.173,00

€ -94.090,00

€ 471.151,00

2017

€ 265.620,00

€ -129.844,00

€ 239.141,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de in de fysieke administratie
aangetroffen Reports on the Annual Accounts 2018 en 2017 alsmede uit de
aangiftes Vennootschapsbelasting 2018 en 2017.

29-11-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

29-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-11-2019
1

€ 486,47

10-03-2020
2

€ 952,47

12-06-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-10-2019

29-11-2019
1

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

10-03-2020
2

t/m
9-3-2020
van
10-3-2020

12-06-2020
3

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

14-10-2020
4

t/m
13-10-2020
van
14-10-2020

15-01-2021
5

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

26-04-2021
6

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 12 min

2

33 uur 12 min

3

6 uur 6 min

4

6 uur 6 min

5

3 uur 12 min

6

4 uur 12 min

totaal

87 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is 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.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Cabture is op 5 juni 2014 opgericht door drie besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, te w eten 1) Ouw ehand Beheer B.V., 2) Maravilloso
B.V. en 3) Mabaret B.V. Deze vennootschappen w aren tevens bestuurder van
Cabture. Op 18 december 2014 is Ouw ehand Beheer B.V. uit functie getreden
en op 4 september 2015 Marvilloso B.V. Enig bestuurder van Cabture sindsdien
is Mabaret B.V., een vennootschap w aarvan de heer L. El Row idi enig
aandeelhouder en bestuurder is. Per 31 december 2018 w aren de aandelen
van Cabture als volgt verdeeld:
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- Mabaret B.V.: 80,4%
- SBC Smart City: 6,6%
- Stichting Administratiekantoor Cabture: 5,3%
- Investering Coöperatie Cabture U.A.: 4,33%
- W eles B.V.: 1,93%
- SBC G Ltd: 0,94%
- privépersoon te Saudi-Arabië: 0,5%

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat Cabture niet bij lopende
gerechtelijke procedures betrokken is.

29-11-2019
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1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de verzekering voor de
voertuigen is geschorst in verband met achterstanden in de premiebetalingen.
Eventuele nog bestaande verzekerings-overeenkomsten w aarvan voortzetting
niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Cabture maakt gebruik van bedrijfsruimte, bestaande uit tw ee/drie units aan
de Ziederij 1 te Amstelveen. De bestuurder heeft de curator laten w eten dat
gefailleerde de huur zou zijn opgezegd in verband met het ontbreken van
financiële middelen. De curator heeft bij de verhuurder navraag gedaan maar
daaromtrent geen duidelijkheid verkregen. Evenmin heeft de curator ondanks
verzoeken daartoe noch van gefailleerde noch van de verhuurder de
huurovereenkomst met betrekking tot het pand ontvangen.
Daarnaast heeft de curator van de bestuurder begrepen dat er nog een
garagebox w ordt gehuurd om materialen voor het outilleren van taxi’s in op te
slaan. De curator heeft met de bestuurder afgesproken dat alle materialen van
de garagebox naar het bedrijfspand w orden overgebracht ten behoeve van de
verkoop ervan.
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Na contact met de verhuurder is duidelijk gew orden dat de bedrijfsruimte van
Cabture op 31 december 2019 opgeleverd diende te w orden. De curator heeft
op zijn verzoeken aan de bestuurder omtrent het ontruimen van het
bedrijfspand geen enkele reactie ontvangen. Om die reden heeft de curator
eigenhandig diverse ordners met administratie alsmede computer- en
randapparatuur uit het bedrijfspand opgehaald. De verhuurder heeft de
curator laten w eten op zoek te gaan naar een nieuw e huurder en voor
ontruiming zorg te zullen dragen.

10-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Uit besprekingen met de bestuurder en -enkele dagen later- met de
administrateur, die tevens een aantal administratieve stukken overhandigde,
heeft de curator het volgende begrepen over de achtergrond van het
faillissement.
De bestuurder is in 2014 begonnen met de uitw erking van zijn bedrijfsplan, te
w eten het outilleren van taxi’s met specifieke informatie en reclame-uitingen
voor passagiers/toeristen die op dat moment gebruik maken van de taxi. Deze
informatie en reclame w orden op een in de taxi gemonteerde tablet
gepresenteerd en de passagier kan interactief reageren op bepaalde
routeinformatie, aanbiedingen etc. De adverteerder betaalt aan Cabture, en op
haar beurt betaalt Cabture de taxichauffeur een vergoeding. De tablet w ordt
door Cabture in bruikleen verstrekt en zij zorgt voor plaatsing in de taxi,
onderhoud en beveiliging van data. Aanvankelijk w erden enkele tablets
aangeschaft en in taxi’s geplaatst, en zodra de liquiditeit van de gefailleerde
dat toeliet, w erden er nieuw e tablets aangeschaft. De financiële middelen
w erden in 2015 en 2016 door middel van crow dfunding en leningen van familie
en vrienden verkregen.
Teneinde zoveel mogelijk taxi’s met tablets uit te kunnen rusten is in augustus
2018 een bestelling geplaatst en betaald voor -aanvankelijk- 500 tablets en is
de bedrijfsvoering opgeschaald zodat direct na levering met het plaatsten van
de tablets, het verzorgen van content, etc., zou kunnen w orden begonnen. De
tablets zijn door middel van financial leasecontract voldaan, w aarbij de tablets
als onderpand dienen.
Financiering van Cabture
Teneinde het businessmodel te zijner tijd in andere landen uit te kunnen
rollen, is Cabture reeds in de beginfase op zoek gegaan naar investeerders, in
ruil voor een (al dan niet indirect) belang in de vennootschap. Op 7 april 2016
is de Investeringscoöperatie Cabture U.A. opgericht en op 30 mei 2017 de
Stichting Administratiekantoor Cabture.
De problemen voor Cabture zijn ontstaan toen levering van de tablets door de
leverancier telkens is opgeschoven. Uit het laatste bericht van de leverancier
zal er in januari 2020 daadw erkelijk geleverd kunnen w orden. Zow el de
taxicentrale als de adverteerders begonnen uiteindelijk hun interesse in het
project te verliezen en Cabture kon aan haar verplichtingen ten aanzien van
salarisbetalingen en huur niet meer voldoen. Het faillissement is aangevraagd
door één van de w erknemers in verband met achterstanden in de
salarisbetalingen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

29-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

29-11-2019
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Toelichting
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 24 oktober 2019 aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

29-11-2019
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Toelichting
Volgens het Report on the Annual Accounts 2018 zijn er in 2018 in totaal 7
w erknemers in dienst gew eest (in 2017: 11).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-10-2019

5

totaal

5

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 30
oktober 2019.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van Cabture geregistreerd.

29-11-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Cabture bestaan uit kantoorinventaris van beperkte
omvang en enkele tablets die naar zeggen van de bestuurder niet meer
functioneren. Daarnaast zou er in de opslagruimte nog (reclame-)materiaal
aanw ezig zijn. De curator zal in de komende verslag-periode een inventarisatie
van de bedrijfsmiddelen (laten) maken en vervolgens nagaan op w elke w ijze
deze te gelde gemaakt kunnen w orden.
De curator ontving bericht van de Rijksdienst voor het W egverkeer dat er een
kenteken op naam van Cabture is geregistreerd. Het is niet duidelijk w ie op dit
moment over het voertuig beschikt en of het eigendom is van Cabture dan w el
een leasemaatschappij. De bestuurder heeft de curator laten w eten er sprake
w as van financial lease ten aanzien van auto’s. Eén voertuig is inmiddels
geretourneerd aan de leasemaatschappij en één voertuig zou al voor de
uitspraak van het faillissement zijn ingeleverd.
De (indirect) bestuurder heeft de curator om toestemming gevraagd om een
overeenkomst op eigen naam voort te mogen zetten. Het is de curator niet
bekend om w elk kenteken en gaat en of door de bestuurder reeds contact met
de leasemaatschappij is opgenomen.
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De bedrijfsinventaris vertegenw oordigt nauw elijks tot geen w aarde. De curator
zal zo spoedig mogelijk nagaan of de roerende zaken die hij onder zich heeft
genomen (computer- en randapparatuur) enige w aarde vertegenw oordigen
en, in het bevestigende geval, nagaan op w elke w ijze deze het beste te gelde
gemaakt kunnen w orden.

10-03-2020
2

De leasemaatschappij van het op naam van Cabture geregistreerde voertuig
(Lexus) heeft zich tot de curator gew end, in eerste instantie met het verzoek
om het voertuig te retourneren. Vervolgens heeft de (indirect) bestuurder
alsnog stappen genomen om het voertuig over te nemen, hetgeen naar
verw achting in de komende verslagperiode zal gebeuren.
Tussen de leasemaatschappij en de (indirect) bestuurder is overeenstemming
bereikt over het overnemen van het voertuig. De sinds de uitspraak van het
faillissement tot aan overname van het contract verschuldigde
motorrijtuigenbelasting is door de (indirect) bestuurder aan de boedel voldaan.

12-06-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken en correspondentie.

29-11-2019
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Onderzoek stukken, bezoek bedrijfslocatie, telefonisch overleg en
correspondentie.

10-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk.
De Belastingdeurw aarder heeft op 1 juli 2019 beslag gelegd op roerende
zaken van Cabture. De door de Belastingdienst aangekondigde verkoop heeft
niet plaatsgevonden.

29-11-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken en correspondentie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

IE-rechten softw are en data
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft in onderzoek aan w ie de IE-rechten op softw are en data
toebehoren. Voor zover het oordeel luidt dat deze aan de boedel toebehoren
zal de curator nagaan op w elke w ijze deze te gelde gemaakt kunnen w orden.

29-11-2019
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Uit nader onderzoek lijkt te volgen dat de IE-rechten op softw are en data niet
aan de boedel toebehoren. Er zijn hierover vragen gesteld aan de (indirect)
bestuurder van Cabture.

10-03-2020
2

De bestuurder heeft verklaard dat de IE-rechten op de softw are van Cabture
aan de boedel toebehoren. De curator zal pogen deze IE-rechten te gelde te
maken.

14-10-2020
4

De curator is in contact met een potentieel geïnteresseerde voor de IErechten. In de komende verslagperiode zal de curator nader in overleg
treden met deze partij.

26-04-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek stukken en correspondentie.

29-11-2019
1

Onderzoek stukken en correspondentie.

10-03-2020
2

Onderzoek stukken, correspondentie en telefonisch overleg.

14-10-2020
4

Correspondentie.

15-01-2021
5

Telefonisch overleg geïnteresseerde.

26-04-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de grootboekrekening per 30 september 2019 is er geen sprake van
openstaande debiteuren. De bestuurder heeft laten w eten al enige tijd geen
opdrachten van adverteerders te hebben geaccepteerd, nu de mogelijkheden
tot openbaarmaking van de uitingen door het uitblijven van de levering van de
tablets (te) beperkt w aren.
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de
vooruitbetaling van de tablets en de daarmee samenhangende (financierings)documentatie.
Voorts zal de curator nader onderzoek doen naar rekeningcourantverhoudingen tussen Cabture en aan haar gelieerde partijen.

29-11-2019
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Het onderzoek naar de vooruitbetaling van de tablets en de (financierings)documentatie is nog niet afgerond. De curator heeft recent aanvullende
informatie van de (indirect) bestuurder ontvangen, die hij zal gaan bestuderen.
De rekening-courantverhoudingen met gelieerde partijen is onderw erp van
nader onderzoek.

10-03-2020
2

De curator heeft onlangs van een administratiekantoor aanvullende informatie
en documentatie ontvangen en heeft deze stukken in onderzoek.

12-06-2020
3

De partij aan w ie een vooruitbetaling is gedaan in het kader van de aanschaf
van tablets is in de afgelopen verslagperiode in staat van faillissement
verklaard. De curator zal op korte termijn contact opnemen met de curator van
deze partij over de gedane vooruitbetaling en de afw ikkeling ervan.

14-10-2020
4

De curator heeft in de afgelopen periode contact gehad met de curator van de
partij aan w ie een vooruitbetaling is gedaan en, voorts, enkele relevante
documenten toegezonden. Een en ander is nog in onderzoek.

15-01-2021
5

Voorts is de curator nog in afw achting van stukken van de bestuurder met
betrekking tot een afnemende partij w aarop nog een vordering zou bestaan.
Eerst na onderzoek van de stukken zal duidelijk zijn of er sprake is van een
vordering die voor incasso in aanmerking komt. In het bevestigende geval zal
de curator uiteraard de incasso ter hand nemen.
De curator heeft de bestuurder gerappelleerd de stukken spoedig toe te
sturen.
Het faillissement van de partij aan w ie een vooruitbetaling is gedaan, is nog
in behandeling. Gelet op de hoogte van de ingediende preferente (en
concurrente) vorderingen enerzijds en het gerealiseerde boedelactief
anderzijds, is het niet w aarschijnlijk dat een uitkering aan de concurrente
crediteuren gedaan zal kunnen w orden.
De bestuurder is niet in staat gebleken om de gevraagde stukken met
betrekking tot een mogelijke vordering toe te sturen. Zolang deze stukken
niet voorhanden zijn, kan niet met zekerheid gezegd w orden of
daadw erkelijk sprake is van een nog te incasseren bedrag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken en correspondentie.

29-11-2019
1

Correspondentie administratiekantoor en onderzoek stukken.

12-06-2020
3

Correspondentie, onderzoek insolventieregister en onderzoek stukken.

14-10-2020
4

Correspondentie en telefonisch overleg.

15-01-2021
5

Correspondentie.

26-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 221,12

29-11-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Cabture hield bij Coöperatieve Rabobank U.A. en ING Bank N.V. rekeningen
aan. Het tekort op de rekeningen bedraagt € 120,93 (Rabobank) en € 100,19
(ING Bank).

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er door Cabture
leaseovereenkomsten aangegaan met Rabo Lease B.V. (hierna: “Rabo Lease”)
en Alphera Financial Services (“Alphera”).
In verband met de aanschaf van tablets is door Cabture en haar bestuurder
Mabaret B.V. een leasecontract (financial lease) gesloten met Rabo Lease van
€ 169.065,=.
Voorts is Cabture leaseovereenkomsten aangegaan met Alphera in verband
met de aanschaf van voertuigen. Eén leaseovereenkomst is begin september
2019 geëindigd. Kort na de uitspraak van het faillissement heeft de curator zijn
medew erking verleend aan de inlevering van een voertuig. De curator heeft op
dit moment in onderzoek of er een leaseovereenkomst ten grondslag ligt aan
een nog op naam van Cabture geregistreerd kenteken. Alphera heeft de
curator desgevraagd laten w eten dat zij niet de lessor is van dit voertuig.

5.3 Beschrijving zekerheden

29-11-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank en ING Bank hebben geen melding gemaakt van verstrekte
zekerheden.

29-11-2019
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Rabo Lease heeft als zekerheid voor de verstrekte financial lease pandrecht
verkregen op tablets (inclusief accessoires). De door Rabo Lease gefinancierde
goederen zijn echter niet geleverd.
Alphera heeft de bij de leaseovereenkomst betrokken auto retour genomen.

5.4 Separatistenpositie
Alphera heeft de curator bericht dat de auto ter veiling zal w orden
aangeboden en dat de verkoopopbrengst in mindering zal w orden gebracht op
de openstaande vordering.

29-11-2019
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De via Alphera geleasete auto is in de afgelopen verslagperiode verkocht. De
opbrengst – na voldoening van de vordering van de leasemaatschappij en na
aftrek van afhandelingskosten – van € 486,47 is op de faillissementsrekening
voldaan.

10-03-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Behoudens de hiervoor genoemde auto is tot op heden niet gebleken van
leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

29-11-2019
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

29-11-2019
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

29-11-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

29-11-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken, telefonisch overleg en correspondentie
leasemaatschappijen.

29-11-2019
1

Afw ikkeling verkoop leaseauto.

10-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vonden er
praktisch geen bedrijfsactiviteiten meer plaats.

29-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-11-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-11-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator laten w eten zich te w illen beraden over het
doorstarten van de onderneming. In het geval het onderzoek naar de IErechten uitw ijst dat deze aan de boedel toebehoren, dan zal de curator
nagaan of een doorstart van de onderneming tot de mogelijkheden behoort.

29-11-2019
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De bestuurder heeft geen verder vervolg gegeven aan het doorstarten van de
onderneming.

10-03-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie bestuurder.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

29-11-2019
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De administrateur heeft diverse administratieve bescheiden van Cabture deels
fysiek en deels digitaal aangeleverd. Zodra de curator de volledige
administratie tot zijn beschikking heeft zal hij deze alsmede de gang van zaken
voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

29-11-2019
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Recent heeft een bijeenkomst met de bestuurder, de rechter-commissaris en
de curator plaatsgevonden. Bij die gelegenheid heeft de bestuurder enkele
ordners met administratieve bescheiden aan de curator overhandigd. De
curator zal deze stukken nader onderzoeken.

10-03-2020
2

Het onderzoek van de administratieve bescheiden is nog niet afgerond.

12-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
2016 op 21 februari 2018 gedeponeerd. Nadien hebben geen deponeringen
meer plaatsgevonden.

29-11-2019
1

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

29-11-2019
1

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

29-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

29-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

29-11-2019
1

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-11-2019
1

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

29-11-2019
1

Bespreking rechtbank, correspondentie met de bestuurder.

10-03-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
€ 20.201,86

29-11-2019
1

12-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de volgende boedelvorderingen ingediend:
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W € 16.904,30
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W € 3.297,56

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 122.611,00

29-11-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting 2017, 2018 en 2019: € 16.094,00
Loonheffingen 2017,2018 en 2019: € 93.925,00
Vennootschapsbelasting 2017: € 2.639,00
Motorrijtuigenbelasting: € 887,00
Openstaande kosten: € 7.115,00
Rente tot datum faillissement: € 1.951,00
€ 126.256,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft enkele aanvullende vorderingen ingediend.
Naar aanleiding van het door de curator gemaakte bezw aar is de opgelegde
naheffingsaanslag loonheffingen oktober 2019 verminderd tot nihil.

8.3 Pref. vord. UWV

10-03-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 48.546,05

29-11-2019
1

12-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:
Loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 40.794,39
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W € 7.751,66

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De vorderingen van de aanvrager van het faillissement (w erknemer) zijn p.m.
genoteerd, een en ander in afw achting van de afrekening van het UW V. Het is
op dit moment nog niet duidelijk of alle loonbestanddelen op grond van de
loongarantieregeling door het UW V aan de w erknemer uitgekeerd kunnen
w orden.

29-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

29-11-2019
1

31

10-03-2020
2

33

12-06-2020
3

34

14-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 176.703,47

29-11-2019
1

€ 182.696,06

10-03-2020
2

Toelichting
Het bedrag van € 182.696,09 betreft voorlopig erkende concurrente
crediteuren. Daarnaast is een vordering van € 100.000,= op de lijst van
betw iste concurrente crediteuren genoteerd, nu uit de stukken lijkt te volgen
dat het contract niet met Cabture B.V. is aangegaan.
€ 209.045,24

12-06-2020
3

€ 209.380,24

14-10-2020
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.

29-11-2019
1

Bij ongew ijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren
kunnen plaatsvinden.

14-10-2020
4

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

29-11-2019
1

Correspondentie, telefonisch contact en het administreren van vorderingen.
Onderzoek stukken, telefonisch contact, correspondentie en het administreren
van vorderingen.

10-03-2020
2

Telefonisch contact, correspondentie en het administreren van vorderingen.

12-06-2020
3

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

14-10-2020
4

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.

29-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op inventarisatie van de
bedrijfsinventaris en het te gelde maken ervan, onderzoek naar de IE-rechten,
vooruitbetaalde tablets en rekening-courantvorderingen. Daarna zal de curator
aanvangen met het onderzoek van de administratie, het
rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

29-11-2019
1

In de komende periode zal de curator zich richten op het te gelde maken van
de IE-rechten en het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2021

26-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Besprekingen met bestuurder en administrateur, correspondentie, telefonisch
overleg, onderzoek stukken en verslaglegging.

29-11-2019
1

Onderzoek stukken, correspondentie en verslaglegging.

10-03-2020
2

Verslaglegging.

12-06-2020
3

Verslaglegging.

14-10-2020
4

Verslaglegging.

15-01-2021
5

Verslaglegging.

26-04-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

