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Algemene gegevens
Naam onderneming
Little Universe School Holding B.V.

05-03-2019
1

Gegevens onderneming
Little Universe School Holding B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 34200265 met vestigingsadres (1071
NN) Amsterdam aan de Johannes Verhulststraat 134-H.

05-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: kinderopvang en peuterspeelzaalw erk;
basisonderw ijs voor leerplichtigen; kinderdagverblijf. Feitelijk gezien betrof
gefailleerde een holdingsmaatschappij voor vier w erkmaatschappijen.

05-03-2019
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is geen administratie aangetroffen w aaruit thans adequate financiële
gegevens gedestilleerd kunnen w orden. De curator onderzoekt of het mogelijk
en zinnig is om een dergelijke reconstructie te maken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-03-2019
1

Boedelsaldo
Verslagperiode
05-03-2019
1

van
29-1-2019
t/m
4-3-2019

13-06-2019
2

van
5-3-2019
t/m
10-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3,00 uur

2

6,80 uur

totaal

9,80 uur

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

05-03-2019
1

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

13-06-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 14 mei 2004. Als enig aandeelhouder en
bestuurder is ingeschreven de heer J.A. Kastoer enig aandeelhouder en
bestuurder is. Little Universe School Holding B.V. is enig aandeelhouder van
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vier w erkmaatschappijen: Little Universe School B.V., KDV LUS JV B.V., BSO
Little Universe School B.V. en KDV LUS JL B.V. Voornoemde vijf
vennootschappen zijn bij vonnis van 29 januari 2019 in staat van faillissement
verklaard. Little Universe School Holding B.V. w as tot 2016 statutair genaamd
Little Universe School B.V.; destijds heeft Little Universe School B.V. de vier
nieuw e w erkmaatschappijen opgericht en is zij hernoemd tot Little Universe
School Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend geen.
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1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zullen voor zover mogelijk per
eerst mogelijke datum w orden beëindigd. Vooralsnog zijn geen verzekeringen
op naam van gefailleerde aangetroffen.

05-03-2019
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1.4 Huur
Op naam van gefailleerde zijn vooralsnog geen huurovereenkomsten bekend.

1.5 Oorzaak faillissement

05-03-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft geen specifieke oorzaak gegeven voor het faillissement
van gefailleerde. De bestuurder heeft over de oorzaak van de faillissementen
verklaard dat Little Universe School B.V. verlieslatend w as, en dat er daarom
structureel geld uit de kasstroom van de andere vennootschappen – tw ee
kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang – w erd overgeheveld naar
de school om liquiditeitsproblemen te vermijden. In het algemeen lijkt
vooralsnog w einig – in elk geval onvoldoende – zicht te hebben bestaan op de
actuele financiële posities van de vennootschappen. Een adequate
administratie is niet aangetroffen. Het hierdoor optredende bew ijsvermoeden
van art. 2:248 lid 2 BW dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement
w as, lijkt in dit geval dan ook daadw erkelijk een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn gew eest.
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De kasstromen uit de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang
droogden acuut op toen deze per 1 januari 2019 moesten sluiten omdat zij
niet bleken te voldoen aan nieuw e regelgeving. Los van de reden w aarom
deze ondernemingen hun inrichting niet tijdig hadden aangepast aan de
regelgeving is duidelijk dat die sluiting de faillissementen van de
kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang direct heeft veroorzaakt.
Daardoor droogde ook de noodzakelijke liquiditeit van de school op, zodat ook
haar faillissement onafw endbaar w as.
Naar het voorlopig oordeel van de curator w as het faillissement van de school
zonder w ijziging van het businessmodel reeds veel eerder onafw endbaar. De
exploitatie van de school w as, zo moet een redelijk handelend bestuurder
hebben begrepen, verlieslatend; er had ofw el in de kosten moeten w orden
gekort of w el de prijs per leerling per maand zou substantieel verhoogd
moeten w orden. De curator is vooralsnog van mening dat de faillissementen
zijn veroorzaakt door gebrekkig financieel beleid, gecombineerd met het
ontbreken van adequate administratie (en daarmee inzicht in de actuele
financiële positie) en aldus door (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.
Het voorlopige oordeel van de curator is in de tw eede verslagperiode niet
gew ijzigd. De curator beraadt zich thans over de te nemen maatregelen in dit
kader.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-03-2019
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Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-03-2019
1

Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-1-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris is – voor zover vereist – de
bestuurder het ontslag aangezegd. Het UW V heeft reeds aangegeven dat de
bestuurder dga is dat hij niet in aanmerking komt voor een uitkering onder de
Loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken op haar naam.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-03-2019
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog zijn op naam van gefailleerde geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van zijn
bodemvoorrecht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Informatieverzoek RDW .

05-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden op naam van gefailleerde aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog zijn geen andere activa bekend gew orden.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij gebreke van een deugdelijke administratie, is de curator vooralsnog niet
bekend gew orden met handelsvorderingen en rekening-courantvorderingen.
De curator doet hier verder onderzoek naar.

05-03-2019
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Het is niet de verw achting dat in dit faillissement vorderingen op
handelsdebiteuren w orden geïncasseerd.

13-06-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 30.000,00

05-03-2019
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Voor zover de curator bekend, had gefailleerde een rekening-courant krediet
tot € 30.000,- bij de ING Bank N.V.; de vier w erkmaatschappijen hadden geen
bijzondere rekening-courantverhouding.
In oktober 2017 heeft Sw ishfund Nederland B.V. een overbruggingskrediet ad
€ 40.000,- aan gefailleerde verstrekt. Dat krediet is in naam verstrekt aan Little
Universe School B.V. in de contractdocumentatie, echter onder vermelding van
het KvK-nummer van Little Universe School Holding B.V. De curator stelt zich op
het standpunt dat het krediet is verstrekt aan Little Universe School Holding
B.V. Op grond van bedoelde kredietovereenkomst zijn zekerheidsrechten
gevestigd (op handelsdebiteuren, inventaris en voorraden). De curator heeft
die zekerheden vernietigd en daartoe w ordt verw ezen naar hetgeen is
meegedeeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
W inford Beheer B.V. heeft in december 2018 een overbruggingskrediet
verleend van € 40.000,-, dit zonder verdere zekerheden.

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een brief ontvangen van ING
Bank N.V. ter zake van de bankgarantie die ten gunste van de verhuurder
van de locatie Jan Luijkenstraat 29 te Amsterdam is gesteld door de bank,
met een contragarantie van de bank op Little Universe School B.V. althans
Little Universe School Holding B.V.
De bank heeft aangegeven in 2016 een getekende dechargeverklaring te
hebben ontvangen, vergezeld van de originele bankgarantie. De betreffende
verhuurder heeft aan de bank voorgehouden dat de door de vennootschap
zou zijn ingestuurd. De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat voor
zover hem bekend de bank de dechargeverklaring heeft ingezonden. De
curator houdt dit – mede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek - in
onderzoek.
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5.2 Leasecontracten
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

05-03-2019
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5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen partijen bij de curator zich gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

05-03-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

05-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, bestuderen afschriften.

05-03-2019
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Controle adressering afschriften.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake (gew eest) van voortzetting van de activiteiten van
gefailleerde. De activiteiten w aren reeds voor datum uitspraak faillissement
gestaakt.

05-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag is meegedeeld, ontbreekt thans een
adequate administratie. De curator komt tot het voorlopige oordeel dat niet is
voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

05-03-2019
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De curator beraadt zich thans over mogelijk in dit kader te nemen
maatregelen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Door gefailleerde zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

05-03-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

05-03-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-03-2019
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Nu niet is voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht staat vast dat
het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De curator zal een en ander voorleggen aan de bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator beraadt zich thans over mogelijk in dit kader te nemen
maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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De curator heeft de zekerheidstelling door Sw ishfund Nederland B.V. bij brief
van 15 februari 2019 vernietigd ex art. 42 Fw . Inmiddels heeft Sw isfund
Nederland B.V. ingestemd met de vernietiging.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens.
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Bestuderen stukken, overleg diverse betrokkenen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator (p.m.).
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 174.827,00

05-03-2019
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€ 176.298,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Niet van toepassing.

05-03-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

05-03-2019
1

Dit betreft W inford Beheer B.V.
4

13-06-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.301,58

05-03-2019
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De bij de curator bekende andere crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en
uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen.
€ 41.238,68
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

05-03-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, aanschrijven crediteuren.

05-03-2019
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Beoordelen vorderingen.
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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
Achterhalen activa, afw ikkeling kw estie rechtmatigheden, inventarisatie
passiva.
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Afw ikkeling kw estie rechtmatigheid.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar spoedige afw ikkeling.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-9-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.
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Overleg diverse betrokkenen, verslaglegging.
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Bijlagen
Bijlagen

