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Algemene gegevens
Naam onderneming
Day Creative Business Partners B.V.

04-12-2019
1

Gegevens onderneming
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
openbaar faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn, op
basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de
schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s), zo zorgvuldig mogelijk
opgesteld. De curator kan niet instaan voor de volledigheid en/of de juistheid
van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom in geen geval in voor de
volledigheid en/of juistheid van de inhoud van het faillissementsverslag en de
bijlagen. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de
vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van
voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen geen rechten w orden ontleend.
Day Creative Business Partners B.V. ("gefailleerde") is statutair gevestigd te
Amsterdam, feitelijk gevestigd te (1096 BN) Amsterdam aan het adres W illem
Fenengastraat 14 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34265382.

Activiteiten onderneming

04-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde houdt zich bezig met het ontw ikkelen van creatieve strategieën,
merkontw ikkeling,
concept-ontw ikkeling, design en projectmanagement. Kort gezegd hield
gefailleerde zich bezig met het vertalen van een merk in de fysieke ruimte ten
behoeve van haar opdrachtgevers.

04-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 728.101,00

€ -263.236,00

€ 276.533,00

2018

€ 1.456.432,00

€ -236,00

€ 149.398,00

2019

€ 669.604,00

€ -574.314,00

€ 189.471,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de aan de curator ter beschikking
gestelde (financiële) administratie.

04-12-2019
1

Tijdens de verslagperiode heeft de curator de digitale financiële administratie
veiliggesteld.

30-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

04-12-2019
1

Toelichting
De curator trof 15 arbeidsovereenkomsten aan. Deze overeenkomsten zijn met
instemming van de rechter-commissaris op grond van de faillissementsw et
beëindigd. Intake door het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden.

Boedelsaldo
€ 21.730,00

04-12-2019
1

€ 117.866,36

30-03-2020
2

Toelichting
Gedurende de verslagperiode zijn betalingen ontvangen van debiteuren,
alsmede deelbetalingen van de doorstartende partij en ter zake de opbrengst
van de verkochte inventaris.
€ 56.360,01

10-07-2020
3

€ 13.069,37

06-11-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-10-2019

04-12-2019
1

t/m
3-12-2019
van
4-12-2019

30-03-2020
2

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

10-07-2020
3

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

06-11-2020
4

t/m
5-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 24 min

2

86 uur 42 min

3

38 uur 18 min

4

30 uur 18 min

totaal

232 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de verslagperiode zijn met name uren besteed aan inventarisatie,
onderhandelingen ter zake een doorstart, afronden lopende projecten en
verificatie van schuldvorderingen.

04-12-2019
1

Gedurende de verslagperiode w erden met name uren besteed aan de
doorstart, vastlegging van afspraken, overleg zekerheidsgerechtigden,
overdracht lopende projecten, inning debiteuren en ontruiming van het
kantoorpand. Voorts w erd de verificatie van schuldvorderingen voorgezet.

30-03-2020
2

Gedurende de verslagperiode w erd met name aandacht besteed aan inning
van debiteuren, rechtmatigheidsonderzoek en overleg met het bestuur ten
aanzien van de voorgezette projecten w aarover nog moet w orden afgerekend.

10-07-2020
3

Gedurende de verslagperiode w erd met name rechtmatigheidsonderzoek
verricht en w erden debiteuren geïnd.

06-11-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in gefailleerde w orden gehouden door Day Holding B.V., w elke
vennootschap tevens als bestuurder van gefailleerde optrad. De aandelen van
Day Holding B.V. w erden gehouden door de managementvennootschappen
Fernw eh B.V. en T Holding B.V. die tezamen het bestuur van Day Holding B.V.
vormen. Middellijk en feitelijk w erd het bestuur van gefailleerde gevormd door
mevrouw G.M. Roters en de heer T.C.H.H. Galudemans.

04-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet aangetroffen.

04-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Uit inventarisatie door de curator is vast komen te staan dat gefailleerde
enkele reguliere bedrijfsverzekeringen had afgesloten. Deze zullen door de
curator w orden beëindigd.

04-12-2019
1

Afgerond.

30-03-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde hield kantoor aan het adres W illem Fenengastraat 14 (1096 BN)
Amsterdam. Het bedrijfspand (bedrijfsverzamelgebouw ) van gefailleerde w erd
ondergehuurd door Day Holding B.V., die het pand op haar beurt ter
beschikking stelde aan gefailleerde. Inmiddels verkeert Day Holding B.V. tevens
in staat van faillissement en heeft de curator in dat faillissement de
huurovereenkomst beëindigd. De curator trof vooralsnog geen
huurovereenkomst aan tussen Day Holding B.V. en gefailleerde.

04-12-2019
1

Het kantoorpand dat gefailleerde via haar Holding van een derde onderhuurde,
w erd per 15 februari jl. overgedragen aan een nieuw e huurder die tevens het
meubilair en de aangebrachte w anden voor een nader vastgesteld bedrag
over heeft genomen. De sleutels w erden ingeleverd w aarmee het dossier op
dit punt is afgerond.

30-03-2020
2

Afgerond.

10-07-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Ter zake de oorzaken van het faillissement informeerde de bestuurders de
curator als volgt.
Gefailleerde w erd opgericht in 2006/2007 door de heer D. de Rond, de heer L.
de Sevaux en mevrouw G. Roters. Hun gezamenlijke moto w as “de w ereld een
stukje mooier te maken door creatieve projecten”. Feitelijk ging het om het

04-12-2019
1

vertalen van een merk (of merkbeleving) in de fysieke ruimte. Door de jaren
heen heeft gefailleerde een uitstekende reputatie opgebouw d met grote
nationale en internationale projecten in haar portfolio. Daarbij heeft
gefailleerde in al deze jaren de nodige erkenning gekregen, w at resulteerde in
diverse aw ards (Red Dot Design-aw ards en FD Gazelle-aw ards). Gefailleerde is
onder andere bekend gew orden door de creatieve bijdrages aan KNVB
Campus, ZiggoDome, Thialf en Eindhoven Airport.
Volgens het management komen de financiële problemen van gefailleerde
voort uit een aantal meerdere met elkaar samenhangende en/of elkaar
versterkende oorzaken die uiteindelijk het faillissement tot gevolg hebben
gehad. Gefailleerde heeft in de laatste drie jaar te maken gekregen met een
ongeneeslijke zieke partner (aandeelhouder/bestuurder). Hij w as binnen
gefailleerde verantw oordelijk voor algemeen en financieel management en
acquisitie. Ook vertrok in deze periode een belangrijke sales manager,
w aardoor de onderneming van gefailleerde in een zw are crisis terecht is
gekomen en in 2017 een aanzienlijk verlies heeft geleden. Daarnaast had
gefailleerde een vestiging in Dubai, w aarvan vanw ege verschillen van inzicht
afscheid moest w orden genomen. In 2018 is een nieuw e partner aangetrokken
om het management te versterken op de punten algemeen, financieel
management en acquisitie. Naast het doorvoeren van de voorgenomen
herstructurering, is de omzet in 2018 hersteld en w erd vrijw el break-even
gedraaid.
In 2019 is de herstructurering verder ingezet, maar heeft die herstructurering
mede door het overlijden van de eerder genoemde aandeelhouder/bestuurder
vertraging opgelopen.
Ook zijn er in die periode - aldus de bestuurders - minder opdrachten
binnenkomen, w aardoor gefailleerde bij een gelijkblijvende kostenstructuur
een direct liquiditeitsprobleem had. Dit w erd volgens de bestuurders versterkt
door het feit dat projecten bij grote klanten vaak moesten w orden
voorgefinancierd door langere betaaltermijnen die deze klanten hanteerden.
Daarnaast w erden vele grote projecten die w erden “gew onnen” in pitches,
steeds verder uitgesteld door externe factoren w aaronder de (recente)
stikstofproblematiek. Eind 2018 is een grote opdracht gew onnen met een
w aarde van zo’n € 800.000. Deze is uiteindelijk mede door de stikstofcrisis
geannuleerd.
In de jaren 2016/2017 en later is tevens een zeer aanzienlijke belastingschuld
ontstaan. De (huidige) bestuurders hebben naar verluidt tot zeer recentelijk
pogingen ondernomen om afspraken te maken met de Belastingdienst. Zo zijn
betalingsregelingen voorgesteld en zijn tevens verzoeken tot schuldsanering
ingediend. De Belastingdienst heeft eerst recentelijk definitief te kennen
gegeven niet mee te w illen w erken aan een minnelijke regeling en heeft
tevens (opnieuw ) beslag gelegd onder meer onder enkele debiteuren die ook
daadw erkelijk door de Belastingdienst zijn uitgew onnen. Als gevolg bleef
gefailleerde verder verstoken van liquiditeit en w erd een faillissement feitelijk
onafw endbaar.

De curator is voornemens op dit punt - mede in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek - in de komende verslagperiode nader onderzoek te
doen.

30-03-2020
2

Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is voortgezet mede aan de
hand van een rapport opgesteld door een forensisch accountant. Naar
aanleiding van dat rapport zijn aan de bestuurders vragen gesteld.
Antw oorden w orden binnenkort met de bestuurders besproken.

10-07-2020
3

Overleg met de bestuurders heeft plaatsgevonden en heeft geen aanleiding
gegeven tot nadere inzichten.

06-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

04-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

04-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-10-2019

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met instemming van de Rechter-commissaris w erden de
arbeidsovereenkomsten beëindigd. Anders dan verificatie van eventuele
vorderingen, verw acht de curator op dit punt geen w erkzaamheden meer te
hoeven verrichten.

04-12-2019
1

Afgerond.

30-03-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aangetroffen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.910,96

€ 0,00

Bedrijfsinventaris (w anden, tafels/stoelen))

€ 18.150,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris t.b.v. doorstart (TV/Imac)

€ 6.050,00

€ 0,00

€ 27.110,96

€ 0,00

Bedrijfsinventaris (computers etc.)

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het faillissement w erd reguliere bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande
uit w erkplekken voor zo'n 15 w erknemers, computers (Apple), servers,
vergadertafels, vergaderstoelen etc. De curator heeft een indicatieve taxatie
laten opstellen.

04-12-2019
1

De inventaris w erd in verschillende etappes verkocht. Genoemde bedragen zijn
inclusief omzetbelasting.

30-03-2020
2

Tot op heden zijn nog enkele delen van de inventaris niet verkocht. Deze
zullen alsnog ter veiling w orden aangeboden. Het gaat ondermeer om een
gedateerde Imac, server, koffiemachine en tw ee ventilatoren.

10-07-2020
3

Geen ontw ikkelingen.

06-11-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. Daarnaast heeft de fiscus op
21 maart 2019 executoriaal beslag op roerende zaken gelegd ter zake een
invorderbaar bedrag van € 165.822. Aangezien er sprake is van een
rechtsgeldig bedongen pandrechten, zal de curator op grond van artikel 57 lid
3 FW de belangen van de fiscus behartigen.

04-12-2019
1

Hoew el de opbrengst boven de getaxeerde w aarde ligt, is de opbrengst niet
dusdanig dat tevens een uitkering aan de pandhouder kan w orden gedaan.

30-03-2020
2

Afgerond.

10-07-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is doende met de voorbereidingen voor verkoop van de
aangetroffen bedrijfsmiddelen. Een deel zal w orden betrokken in een
doorstart, een ander deel zal w orden geveild, dan w el onderhands w orden
verkocht.

04-12-2019
1

De curator heeft nog enkele inventariszaken ter verkoop onder zich. Het gaat
onder meer om server gerelateerde apparatuur. De curator tracht daarvoor
een koper te interesseren.

30-03-2020
2

Veiling resterende inventaris.

10-07-2020
3

Geen ontw ikkelingen.

06-11-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

lopende projecten

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is doende met de afronding van lopende projecten. In een enkel
geval dienden nog w erkzaamheden te w orden verricht alvorens een volgende
tranche te kunnen facturen. De curator verw acht in het volgende verslag aan
te kunnen geven w elke opbrengsten precies zijn gegenereerd en in de boedel
kunnen vloeien.

04-12-2019
1

Anders dan een samplebibliotheek (stoffen, hout etc.), w erden geen voorraden
van substantie aangetroffen.
In samenw erking met de doorstartende partij zijn de lopende projecten w aar
mogelijk tijdens de boedelperiode afgerond en gefactureerd. Daarnaast w erd
met betrekking tot een aantal nader benoemde projecten met de doorstart
een earn out afgesproken. Naar verw achting zal in de loop van 2020 op dat
punt met de doorstartende partij kunnen w orden afgerekend.

30-03-2020
2

Overleg doorstart t.a.v. financiële afw ikkeling.

10-07-2020
3

Afronding zal naar verw achting spoedig plaats kunnen vinden.

06-11-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal de curator zich inzetten om al het
onderhanden w erk en w erkzaamheden die tijdens de boedelperiode zijn
uitgevoerd te factureren.

04-12-2019
1

Deels afgerond. Rest nog inning debiteuren en financiële afw ikkeling earn out
met de doorstartende partij.

30-03-2020
2

Inning laatste 2 debiteuren en afw ikkeling earn out.

10-07-2020
3

Met één van de debiteuren w erd een betalingsregeling getroffen die stipt
w ordt nagekomen. Voor w at betreft de andere debiteuren, zal de curator met
de bestuurders overleggen. Dat geldt ook voor de afw ikkeling van de earnout regeling.

06-11-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill
(projectadministratie/OHW /handelsnaam)

€ 36.300,00

€ 18.150,00

totaal

€ 36.300,00

€ 18.150,00

Toelichting andere activa
De curator is in onderhandeling ter zake een mogelijke doorstart. In dat kader
zal tevens een bedrag dienen te w orden voldaan voor de resterende goodw ill
(daaronder begrepen lopende projecten en nog te realiseren projecten). De
goodw ill is stil verpand aan ING Bank N.V.

04-12-2019
1

De curator heeft de activa bij de doorstart betrokken tegen een boedelbijdrage
van 50% te voldoen door pandhouder ING. Met de pandhouder dient nog te
w orden afgerekend zodra volledige betaling van de koopsom is ontvangen.

30-03-2020
2

Gedurende de verslagperiode w erd grotendeels afgerekend met de
pandhouder. Van de doorstarter is nog één tranche te ontvangen, alsmede
afdracht uit hoofde van de earn-out regeling.

06-11-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator is doende met een doorstart. De goodw ill zal in dat verband te
gelde w orden gemaakt in w elk kader afspraken zijn gemaakt met pandhouder
ING Bank N.V.

04-12-2019
1

De doorstart w erd inmiddels gerealiseerd. Er dient nog te w orden afgew ikkeld
met de pandhouder.

30-03-2020
2

Afw ikkeling met pandhouder.

10-07-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse opdrachtgevers.

€ 135.000,00

€ 77.167,90

€ 7.716,79

totaal

€ 135.000,00

€ 77.167,90

€ 7.716,79

Toelichting debiteuren
Op dit moment heeft gefailleerde van debiteuren een bedrag te vorderen van
in totaal zo'n € 135.000 (inclusief btw ). Dit bedrag is inclusief uitgevoerde
w erkzaamheden tijdens de faillissementsperiode. Met eerste pandhouder ING
Bank N.V. w erd afgesproken dat de curator de inning van de debiteuren ter
hand neemt tegen een boedelbijdrage van 10%. De curator verw acht de
komende verslagperiode tot verdere afw ikkeling van de zekerheidspositie te
kunnen komen.

04-12-2019
1

Een belangrijk deel van de debiteuren w erd inmiddels geïnd. De curator zet
innig voort en rekent vervolgens met de pandhouder ING af.

30-03-2020
2

Op tw ee debiteuren na w erd de portefeuille geïnd. Inning w ordt voortgezet.

10-07-2020
3

Met één debiteur w erd een betalingsregeling getroffen. Met betrekking tot de
laatste debiteur dient de curator te overleggen met de bestuurders
aangezien er klachten zijn geuit voor het geleverde.

06-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zullen de debiteuren w orden geïnd. Vooralsnog is
de curator niet gebleken van relevante disputen en is de verw achting dat het
debiteurensaldo volledig zal kunnen w orden geïnd.

04-12-2019
1

Inmiddels w erd een bedrag van € 21.730,00 geïnd.
Inmiddels w erd rond de 50% van het openstaande debiteurensaldo geïnd. De
curator zet inning voort.

30-03-2020
2

In totaal w erd een bedrag geïnd van € 93.546,46 (deels ontvangen op
lopende rekening bij ING bank). Thans staat nog een bedrag op van € 33.530.

10-07-2020
3

Inning is vrijw el afgerond. Zie punt 4.1.

06-11-2020
4

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

€ 147.500,00

04-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft in totaal aan bankschuld uitstaan van ongeveer € 147.500.
Deze vordering is opgebouw d uit een vordering van zo'n € 125.000 van ING
Bank N.V. en € 22.500 van financier Bridge Fund.

Toelichting vordering van bank(en)
Bridgefund heeft - als derde pandhouder - haar zekerhedenpositie feitelijk
prijsgegevens en heeft nadere afspraken gemaakt met de bestuurders die
jegens Bridgefund persoonlijke borgstellingen hebben verleend.

30-03-2020
2

De curator tracht binnenkort met pandhouder ING af te rekenen.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft met de pandhouder gedeeltelijk afgerekend. Na verrekening
met de opbrengst staat nog een bedrag open van € 40.251,26.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft dit punt grotendeels afgew ikkeld met de pandhouder.

10-07-2020
3

06-11-2020
4

Gedurende de verslagperiode w erd w ederom verder afgerekend met de
pandhouder.

5.2 Leasecontracten
De curator trof diverse leasecontracten aan ter zake een auto van het merk
Land Rover. Deze leaseovereenkomst w erd beëindigd en de auto zal in
samenspraak met de leasemaatschappij op korte termijn door één van de
bestuurders w orden ingeleverd. Op dit moment lopen onderhandelingen ter
zake een eventuele overname van het leasecontract door de betreffende
bestuurder. Er is geen boedelbelang.

04-12-2019
1

Tevens w erd een leaseovereenkomst aangetroffen ter zake een
kopieermachine en een computerserver. Aangezien de fiscus bodembeslag
heeft gelegd dient over de verdere status daarvan nog duidelijkheid te w orden
verkregen.
Afgrond. Alle geleasede zaken (niet vallend onder het bodembeslag) w erden
geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

30-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Op (delen) van de activa van gefailleerde w erden door drie
zekerheidsgerechtigden zekerheden bedongen. ING Bank N.V. heeft een
uitvoerig eerste pandrecht op debiteuren, voorraden, inventaris, goodw ill etc.
Een voormalig aandeelhouder MGLDS B.V. heeft een (tw eede) stil pandrecht op
de debiteurenportefeuille ter zake een vordering uit hoofde van de koopsom
van aandelen ter hoogte van € 100.000. Ten slotte heeft Bridge Fund een
derde pandrecht op activa bedongen. Gezien de w aarde van de activa, de
hoogte van de vordering van ING Bank N.V. en de aard van het (eerste)
pandrecht, heeft pandhouder Bridge Fund aangegeven verder geen tijd in het
dossier te w illen steken. Overigens had pandhouder Bridge Fund haar stille
pandrecht op debiteuren reeds openbaar gemaakt. Met instemming van deze
laatste pandhouder heeft de curator de inning van de debiteurenportefeuille
alsnog ter hand genomen.

04-12-2019
1

Zie voorgaand verslag.

30-03-2020
2

Geen ontw ikkelingen.

06-11-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Zie onder punt 5.3

04-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens één van de bestuurders heeft de Duitse leverancier van (op maat
gemaakte) inventaris (bureau's en tafels) en scheidingsw anden een
eigendomsvoorbehoud bedongen. Ondanks verschillende bezoeken heeft deze
leverancier zich nog niet bij de curator gemeld. Daarnaast rust op zaken van
derden een fiscaal bodembeslag.

04-12-2019
1

Van de Duitse leverancier w erd niet (tijdig) vernomen.

30-03-2020
2

Bij gebreke van verdere reacties beschouw t de curator dit punt als afgerond.

10-07-2020
3

5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.

04-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet aangetroffen.

5.8 Boedelbijdragen

04-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

04-12-2019
1

Toelichting
Zoals in dit verslag aangegeven w erden met de eerste pandhouder ING Bank
N.V. afspraken gemaakt ter zake een boedelbijdrage. Deze bijdrage beloopt in
ieder geval 10% over de te innen debiteuren en 50% berekend over de
opbrengst van verkochte goodw ill. Aangezien tot heden nog geen betalingen
w erden ontvangen kan over de hoogte van de boedelbijdrage geen uitspraken
w orden gedaan.

Toelichting
Zodra de inning van het debiteurensaldo en betaling van de koopsom is
afgerond/ontvangen, zal opgave van de bedongen boedelbijdragen w orden
gedaan.
€ 9.354,65

30-03-2020
2

10-07-2020
3

Toelichting
Op het geïnde bedrag w erd een boedelbijdrage ingehouden van 10%.

Toelichting
Zodra alle bedragen van de debiteuren zijn geïnd, zal de totale
boedelbijdrage w orden berekend.

06-11-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Financiële afw ikkeling met pandhouder ING Bank N.V.

04-12-2019
1

Zie vorig verslag.

30-03-2020
2

Tijdens de verslagperiode w erd met de pandhouder afgerekend. Zodra de
inning is voltooid, zal een eindafrekening volgen.

10-07-2020
3

Zie vorig verslag en hiervoor.

06-11-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement heeft de curator met instemming van de Rechtercommissaris de w erkzaamheden voortgezet. Deze w erkzaamheden bestonden
uit het afronden van enkele lopende projecten.

04-12-2019
1

De curator heeft alle lopende (en binnen de boelperiode af te ronden)
projecten afgerond en gefactureerd.

30-03-2020
2

Afgerond. Rest nog afw ikkeling earn out.

10-07-2020
3

Geen ontw ikkelingen.

06-11-2020
4

6.2 Financiële verslaglegging
De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag financiële
verantw oording te kunnen delen.

04-12-2019
1

Op dit punt verw ijst de curator naar het bijgevoegde financiële verslag.

30-03-2020
2

Afgerond.

06-11-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Op dit moment zijn de w erkzaamheden van gefailleerde gestaakt en dienen de
afspraken de zaak een eventuele doorstart te w orden vastgelegd.

04-12-2019
1

Geen meer.

30-03-2020
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Gedurende de verslagperiode heeft de curator met diverse partijen
onderhandeld ter zake een eventuele doorstart. De partijen die zich bij de
curator hebben gemeld w aren veelal reclamebureaus. Gebleken is dat
w erkzaamheden van die partijen niet goed aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten
van gefailleerde. Min of meer noodgedw ongen is de curator in onderhandeling
getreden met het zittende management en is er een principeakkoord bereikt
ter zake een (beperkte) doorstart.

04-12-2019
1

Zoals aangegeven is met het zittende management tot overeenstemming
gekomen ter zake een beperkte doorstart. De doorstartende onderneming is
doende met de afbetaling van de overeengekomen koopsom, w aarvoor ter
meerdere zekerheid een eigendomsvoorbehoud w erd bedongen. De
betalingsafspraken w orden stipt nagekomen.

30-03-2020
2

De betalingsafspraken w orden stipt nagekomen.

10-07-2020
3

Zie vorig verslag. Geen ontw ikkelingen.

06-11-2020
4

6.5 Verantwoording
De curator verw acht hierop in het volgende verslag te kunnen terugkomen.

04-12-2019
1

Zoals aangegeven heet de curator geen partijen w eten te interesseren voor
een doorstart anders dan het zittende management. De onderhandelingen
hebben uiteindelijk - met instemming van de pandhouder - tot het resultaat
geleid zoals in dit verslag aangegeven. Een beter alternatief w as niet
voorhanden.

30-03-2020
2

Afgerond.

10-07-2020
3

6.6 Opbrengst
€ 0,00

04-12-2019
1

Toelichting
De curator verw acht hierop in het volgende verslag te kunnen terugkomen.
€ 42.350,00

30-03-2020
2

Toelichting
Dit bedrag w ordt in delen door de doorstartende onderneming voldaan. Het
bedrag is inclusief omzetbelasting.

Toelichting
Partijen hebben op verzoek van de fiscus de transactie als BTW -onbelast
aangemerkt. Correctie heeft plaatsgevonden.

6.7 Boedelbijdrage

10-07-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

04-12-2019
1

Toelichting
Zoals aangegeven w erden met eerste pandhouder ING Bank N.V. afspraken
gemaakt ter zake een boedelbijdrage. In dat verband verw ijst de curator naar
hetgeen hiervoor in het verslag is opgenomen.
€ 18.150,00

30-03-2020
2

Toelichting
Met pandhouder ING w erd een boedelbijdrage van 50% afgesproken (inclusief
omzetbelasting).

Toelichting
Als gevolg van aanvullende afspraken is deze afspraak komen te vervallen.
Opbrengst valt in de boedel.

Toelichting
Afgerond.

10-07-2020
3

06-11-2020
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De komende verslagperiode zullen de afspraken ter zake de doorstart in een
koopovereenkomst w orden vastgelegd en afgew ikkeld.

04-12-2019
1

Afgerond. De koopovereenkomst is getekend. Deelbetalingen w orden op de
faillissementsrekening ontvangen.

30-03-2020
2

Afgerond, met uitzondering afw ikkeling earn out.

10-07-2020
3

Zie vorig verslag en hiervoor.

06-11-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog kan de curator in dit stadium van afw ikkeling van het faillissement
geen uitspraken doen over de vraag of er is voldaan aan de boekhoudplicht.
De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten.

04-12-2019
1

De administratie van gefailleerde maakt een overzichtelijke indruk. Desondanks
zijn er enkele vragen gerezen die ter beantw oording aan het bestuur zijn
voorgelegd.

10-07-2020
3

Openstaande vragen zijn door de bestuurders beantw oord. Op dit moment
zijn er geen openstaande punten meer.

06-11-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2017
Datum deponering 9-11-2018
Datum vaststelling jaarstuk 31-10-2018

04-12-2019
1

Boekjaar 2016
Datum deponering 29-3-2017
Datum vaststelling jaarstuk 29-3-2017
Boekjaar 2015
Datum deponering 7-10-2016
Datum vaststelling jaarstuk 30-9-2016
Conform opgave van de Kamer van Koophandel stelt de curator vast dat de
afgelopen drie jaar een de jaarstukken telkens tijdig w erden gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van gefailleerde is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

04-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de datum van oprichting van gefailleerde is verder onderzoek niet
opportuun.

04-12-2019
1

Afgerond.

30-03-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog kan de curator in dit stadium van afw ikkeling van het faillissement
geen uitspraken doen over de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten.

Toelichting
Voortzetting onderzoek.

Toelichting
De komende verslagperiode zal het onderzoek w orden afgerond.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek w erd afgerond. Na hoor en w ederhoor op de
bevindingen van de curator, is geconstateerd dat er geen aanleiding bestaat
tot nemen van verdere stappen jegens de bestuurders.

7.6 Paulianeus handelen

04-12-2019
1

30-03-2020
2

10-07-2020
3

06-11-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-12-2019
1

Toelichting
Vooralsnog kan de curator in dit stadium van afw ikkeling van het faillissement
geen uitspraken doen over de vraag of sprake is van paulianeus handelen. De
komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten.

Toelichting
Voortzetting onderzoek aan de hand van onder meer bankafschriften.

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen aangetroffen voor paulianeus handelen.

30-03-2020
2

06-11-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals aangegeven zal de curator de komende verslagperiode starten met zijn
rechtmatigheidsonderzoek. Daarbij zal onderzoek w orden gedaan naar de
kw aliteit van de boekhouding, kw aliteit van het bestuur alsmede het ontstaan
van de schuldenlast en de oorzaak van het faillissement.

04-12-2019
1

Voortzetting onderzoek.

30-03-2020
2

Afronding onderzoek.

10-07-2020
3

Afgerond.

06-11-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zoals aangegeven zal de curator de komende verslagperiode aanvangen met
het rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2019
1

Voortzetting onderzoek door bestudering bankafschriften en overige
(financiële) administratie.

30-03-2020
2

Bespreking met bestuur.

10-07-2020
3

Afgerond.

06-11-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 108,90

04-12-2019

1
Toelichting
Claimsagent B.V. € 108,90
Salaris curator P.M.
€ 94.884,82

30-03-2020
2

Toelichting
UW V € 94.730,54
Claimsagent B.V. € 154,28
Salaris curator P.M.
€ 94.893,89

10-07-2020
3

Toelichting
UW V € 94.730,54
Claimsagent B.V. € 163,35
Salaris curator P.M.
€ 94.896,92

06-11-2020
4

Toelichting
Claimsagent B.V. € 166,38
UW V € 94.730,54
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 586.930,72

04-12-2019
1

Toelichting
De fiscale schuldenlast komt met name voort uit uit achterstallige loonheffingen
en is opgebouw d vanaf 2018.
€ 712.294,72

30-03-2020
2

€ 712.294,72

10-07-2020
3

€ 712.294,72

06-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-12-2019
1

Toelichting
Vooralsnog geen.
€ 75.741,59

30-03-2020
2

€ 75.741,59

10-07-2020
3

€ 75.741,59

06-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-12-2019
1

Toelichting
Nog niet aangetroffen.

Toelichting
Nog niet aangetroffen.

Toelichting
Nog niet aangetroffen.

10-07-2020
3

06-11-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

04-12-2019
1

42

30-03-2020
2

45

10-07-2020
3

45

06-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 305.634,67

04-12-2019
1

€ 371.313,44

30-03-2020
2

€ 496.137,21

10-07-2020
3

€ 411.322,11

06-11-2020
4

Toelichting
Betw ist: € 41.268

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de w aarde van de aangetroffen activa en de aanzienlijke - met name
preferente - schuldenlast, gaat de curator er vooralsnog vanuit dat het
faillissement bij gebrek aan baten zal w orden opgeheven.

04-12-2019
1

Zie vorig verslag. Geen w ijzigingen.

30-03-2020
2

Geen w ijzigingen.

10-07-2020
3

Zie vorig verslag.

06-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende verslagperiode zal de curator voortgaan met inventarisatie en
verificatie van de schuldenlast van gefailleerde.

04-12-2019
1

Zie vorig verslag.

30-03-2020
2

Zie vorig verslag.

10-07-2020
3

Zie vorig verslag.

06-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aangetroffen.

04-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

04-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op:

04-12-2019
1

- afronden doorstart;
- verkoop resterende activa;
- afw ikkeling met eerste pandhouder ING Bank N.V.
- afw ikkeling leaseovereenkomsten/bodembeslag;
- onderzoek eigendomsvoorbehoud leverancier;
- aanvang rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie en verificatie crediteuren.
De komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op:

30-03-2020
2

- financiële afw ikkeling doorstart;
- verkoop resterende activa;
- financiële afw ikkeling met eerste pandhouder ING Bank N.V.
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie en verificatie crediteuren.
- verkoop resterende activa;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie en verificatie crediteuren;
- inning laatste debiteuren.

10-07-2020
3

- verkoop resterende activa;
- inning laatste tw ee debiteuren;
- afw ikkeling earn-out regeling doorstart.

06-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gezien de status van het faillissement kan de curator vooralsnog geen
voorspellingen doen over de termijn van afw ikkeling.

04-12-2019
1

Zie vorig verslag.

30-03-2020
2

Zie vorige verslagen.

10-07-2020
3

Zie vorige verslagen.

06-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

04-12-2019
1

