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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zoe Karssen B.V.

04-04-2019
1

Gegevens onderneming
Zoe Karssen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
54029880, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te 1016 LV
Amsterdam, Rozengracht 133 A.

04-04-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming exploiteerde het kledingmerk "Zoe Karssen" door middel van
groothandel activiteiten en retail verkoop.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 5.059.982,00

2018

€ 4.110.000,00

2016

€ 5.795.816,00

2017

€ 5.734.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 144.184,00

€ 1.972.423,00

€ 86.530,00

€ 2.601.379,00

Toelichting financiële gegevens

€ 1.950.000,00

04-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over boekjaren 2017 en 2018 zijn gebaseerd op voorlopige
cijfers.

04-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

04-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 263.899,00

04-04-2019
1

€ 253.446,36

04-06-2019
2

Toelichting
Het verloop van het boedelsaldo w ordt inzichtelijk gemaakt middels het in
bijlage gevoegde tussentijds financieel verslag.
€ 194.820,06

25-09-2019
3

€ 209.717,88

09-01-2020
4

€ 197.822,52

22-05-2020
5

€ 197.822,52

24-08-2020
6

€ 197.822,52

10-12-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-3-2019

04-04-2019
1

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

04-06-2019
2

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

25-09-2019
3

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

09-01-2020
4

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

22-05-2020
5

t/m
21-5-2020
van
22-5-2020

24-08-2020
6

t/m
23-8-2020
van
24-8-2020

10-12-2020
7

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

25-03-2021
8

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

01-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 45 min

2

55 uur 19 min

3

33 uur 12 min

4

21 uur 0 min

5

14 uur 21 min

6

5 uur 9 min

7

4 uur 21 min

8

3 uur 30 min

9

8 uur 18 min

totaal

229 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Zoe Karssen
International B.V. Aandeelhouders en bestuurders van Zoe Karssen
International B.V. zijn mw . Z.C. Bennett en dhr. J.C.E. Karssen.

04-04-2019
1

Gefailleerde is enig aandeelhouder van Zoe Karssen Retail B.V.
Onderzocht w ordt of ook het faillissement van Zoe Karssen Retail B.V. dient te
w orden aangevraagd.

04-06-2019
2

Het ziet er naar uit dat Zoe Karssen Retail BV geen bezittingen en schulden
heeft. Dit w ordt nog geverifieerd bij de fiscus. Indien dit juist blijkt te zijn zal
w orden overgegaan tot liquidatie van de vennootschap.

25-09-2019
3

Zoe Karssen Retail heeft, voor zover redelijkerw ijs kon w orden nagegaan,
geen activa en enkele schulden. De onderneming is opgeheven met ingang van
13 december 2019, hetgeen op dezelfde datum w erd ingeschreven in het
handelsregister.

09-01-2020
4

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend: geen.

04-04-2019
1

Er zijn geen lopende procedures.

09-01-2020
4

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen voor haar activiteiten.

04-04-2019
1

De verzekeringen w erden beëindigd. De curator ziet er op toe dat
premierestituties ten goede komen aan de boedel. Op de boedelrekening w erd
bijgeschreven een restitutie van de premie van de ziekteverzuimverzekering bij
Nationale Nederlanden ad € 630,81.

04-06-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt van Metroprop een kantoorruimte aan de Rozengracht 133 A
te Amsterdam. De huur w erd door de curator opgezegd op de voet van art. 39
Fw .

04-04-2019
1

De curator heeft met de doorstartende partij afgesproken dat de gekochte
inventaris tijdig w erd verw ijderd zodat de huurovereenkomst per 30 april 2019
kon w orden beëindigd. De boedelschuld zal zich hierdoor beperken tot de
huurtermijnen over de periode 12 maart t/m 30 april 2019. De curator is nog in
afw achting van een specificatie van de huurschuld.

04-06-2019
2

De specificatie van de huurboedelschuld w erd nog niet ontvangen. De curator
heeft bij de verhuurder aangedrongen op spoedige informatievoorziening.

25-09-2019
3

De verhuurder van het bedrijfspand heeft haar vordering ingediend. Deze
bedraagt, na verrekening met de w aarborgsom, € 6.333,31.

09-01-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft hieromtrent het volgende verklaard:

04-04-2019
1

Zoe Karssen is een modebedrijf, opgericht in 2010. In de jaren 2017 en 2018
heeft zij te maken gekregen met een sterk teruglopende omzet. In augustus
2018 is een investeerder ingestapt, (eerst) met een convertable loan voor een
bedrag van € 1.800.000. Deze lening (en een additionele investering) zou in
februari 2019 w orden omgezet in een aandelenparticipatie. Zoe Karssen had
betalingsafspraken gemaakt met de grote schuldeisers. Uiteindelijk bleek dat
Zoe Karssen geen overeenstemming w ist te bereiken met de investeerder over
(aanvullende) voorw aarden voor de investering. Zij zag vervolgens geen
mogelijkheden meer om aan de lopende verplichtingen te voldoen.
Op 8 maart 2019 heeft Zoe Karssen een verzoek tot faillietverklaring ingediend
bij de rechtbank Amsterdam.
De curator heeft de achtergronden en oorzaken van het faillissement in
onderzoek.
Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement w erd
nog niet afgerond.

04-06-2019
2

Het onderzoek is nog gaande.

25-09-2019
3

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft geen
belangw ekkende nieuw e inzichten opgeleverd.

09-01-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

04-04-2019
1

Toelichting
De curator w erd geconfronteerd met een claim van een voormalig
w erkneemster die enkele w eken vóór faillissement in de proeftijd w erd
ontslagen. Zij is van mening dat de proeftijd eerder is ingegaan en dat deze
w as verlopen toen het ontslag w erd verleend. Het UW V heeft de door deze
voormalig w erkneemster ingediende salarisclaim afgew ezen. Hiertegen heeft
de w erkneemster bezw aar gemaakt. Het UW V heeft de curator verzocht
(nader) standpunt in te nemen. De curator heeft de argumenten van de
voormalig w erkneemster in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn standpunt gehandhaafd dat de w erkneemster geen
aanspraak kan maken op doorbetaling van loon na 31 januari 2019, de datum
w aarop haar proeftijd eindigde.

Toelichting
De curator heeft niets meer vernomen van de betreffende w erkneemster.

25-09-2019
3

09-01-2020
4

01-11-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

04-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-3-2019

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De gebruikelijke w erkzaamheden (ontslagaanzegging, begeleiding
loongarantieregeling).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

04-04-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erd een gebruikelijke kantoorinventaris aangetroffen. De inventaris w erd
geïnventariseerd, getaxeerd en verkocht in het kader van de doorstart (zie
"Doorstart").

04-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing.

04-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 180.000,00

totaal

€ 180.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een gedeelte van de voorraad bevindt zich bij de logistiek partner van
gefailleerde. Op deze voorraden w ordt een retentierecht en een
vuistpandrecht uitgeoefend.

04-04-2019
1

Daarnaast is sprake van een geringe voorraad die zich bevindt op het
kantooradres van gefailleerde.
De voorraden w erden getaxeerd en overgedragen in het kader van de
doorstart (zie "Doorstart").
De onderhanden w erkpositie bestaat voornamelijk uit de "Spring Summer
Collectie 2019". Leveranciers in India, China en Turkije hebben voorraden
gereed staan maar deze konden niet w orden betaald en uitgeleverd. Zie:
"Doorstart".
De curator heeft een geringe kledingvoorraad onder zich. Deze w erd
aangeboden aan de doorstartende partij, die hier nog niet op gereageerd
heeft.

09-01-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Merkenrecht

€ 50.000,00

Domeinnaam

€ 50.000,00

Handelsnaam

€ 50.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 150.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het merkenrecht betreft het w oordmerk ZOE KARSSEN (op naam van
gefailleerde geregistreerd in de Benelux, EU, Canada, Hong Kong, VS en 2
W IPO w oordmerken).

04-04-2019
1

De handelsnaam betreft de naam "Zoe Karssen".
De domeinnaam betreft zoekarssen.com.
Deze IE-rechten w erden overgedragen in het kader van de doorstart (zie
"Doorstart").

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft w erkzaamheden verricht en kosten gemaakt ten behoeve van
de overdracht van de IE-rechten die in het kader van de doorstart w erden
verkocht. Deze w erkzaamheden zijn thans (vrijw el) afgerond.

04-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting debiteuren
De vorderingen van gefailleerde (met uitzondering van de vorderingen op
Amerikaanse debiteuren) zijn gecedeerd aan factoring maatschappij ABC
Finance. Deze is doende met de inning van de posten. Stand van zaken per 20
maart 2019:
Debiteurensaldo
€ 213.390,15
Huidig saldo bevoorschotting € 61.880,83

04-04-2019
1

De vorderingen op de in de VS gevestigde debiteuren w orden geïnd door een
Amerikaans incassobureau. Het debiteurensaldo van deze portefeuille
bedraagt ongeveer USD 114.000.
De incasso van de vorderingen door ABC Finance is nog gaande. De curator
heeft vernomen dat het saldo van de bevoorschotting vrijw el is ingelopen.
Vervolgens zal de curator afspraken maken met de factoringmaatschappij over
inning ten behoeve van de boedel.

25-09-2019
3

De incasso van vorderingen op Amerikaanse debiteuren door het Amerikaanse
incassobureau verloopt moeizaam. Tijdens de afgelopen verslagperiode w erd
een bedrag van € 3.141,40 ontvangen. De curator verw acht dat dit nog w el zal
leiden tot opbrengsten voor de boedel.
Voorts w erd op de boedelrekening geïnd een saldo van MKB Brandstof ad €
64,86.
Uit informatie van ABC Finance blijkt dat de restschuld van gefailleerde nog €
3.086,52 bedraagt (stand van zaken 9 december 2019). Naar verw achting zal
deze schuld op korte termijn w orden ingelopen. In verband hiermee heeft de
curator met ABC Finance afgesproken dat de nog openstaande debiteuren die
tot de factoringportefeuille behoren door de curator zullen w orden geïnd, voor
zover mogelijk. De curator heeft (met toestemming van de rechtercommissaris) een aantal vorderingen ter hoogte van totaal plm. € 42.000 op
buitenlandse debiteuren uit handen gegeven aan een incassobureau.

09-01-2020
4

Op Amerikaanse debiteuren w erd gedurende de afgelopen verslagperiode €
15.068,91 geïnd op de boedelrekening.

De schuld aan ABC Finance is teruggebracht tot nihil. Op enkele nog
resterende (buitenlandse, Europese) debiteuren w erd de afgelopen
verslagperiode € 11.367,77 geïnd. De overige Europese vorderingen blijken
oninbaar te zijn.
Onderzocht w ordt of er nog Amerikaanse vorderingen geïncasseerd kunnen
w orden. De curator is in afw achting van informatie van het Amerikaanse
incassobureau.

22-05-2020
5

De curator heeft nog geen informatie ontvangen van het Amerikaanse
incassobureau, en zal er op aandringen dat deze ten spoedigste w ordt
verstrekt.

24-08-2020
6

De communicatie met (/door) het Amerikaanse incassobureau verloopt nog
altijd uitermate moeizaam. De curator w enst een overzicht te ontvangen van
de geïncasseerde bedragen en nog te incasseren bedragen. Pogingen om
deze informatie te ontvangen zullen w orden geïntensiveerd.

10-12-2020
7

Op de boedelrekening w erd ontvangen een betaling van € 910,93 van een
buitenlandse crediteur.
De curator w enst inzage te verkrijgen van het Amerikaanse incassobureau in
de nog niet geïnde vorderingen en in verrekende kosten. In verband hiermee
w ordt overleg gevoerd met Logfret, een in Nederland en België gevestigd
transportbedrijf dat gelieerd is aan het Amerikaanse incassobureau.

25-03-2021
8

Het overleg met Logfret heeft geen nieuw e informatie opgeleverd. Ook
bemiddeling door Kruger & Partners leverde niets op. De curator zal het
onderzoek naar de debiteureninning in de VS en de verrekening van kosten
sluiten, aangezien niet de verw achting bestaat dat verdere inspanningen
zullen leiden tot substantieel boedelactief.

01-11-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met ABC Finance en Amerikaans incassobureau.

04-04-2019
1

De incasso van vorderingen verloopt moeizaam mede doordat debiteuren
goederen hebben gerestitueerd en aanspraak zeggen te maken op creditering
van vorderingen. De curator heeft dit in onderzoek.

04-06-2019
2

De curator heeft het Amerikaanse incassobureau kunnen voorzien van
informatie w aarmee standpunt kon w orden ingenomen omtrent creditering.

25-09-2019
3

Overleg / correspondentie met ABC Finance.

09-01-2020
4

Overleg / correspondentie met ABC Finance en Straetus Incasso.

22-05-2020
5

Overleg met Kruger & Partners.

01-11-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.354,43

04-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op faillissementsdatum w erd op de dollarrekening een bedrag van ongeveer
USD 20.800 ontvangen, betreffende in de VS geïncasseerde vorderingen (zie
"Debiteuren").
De saldi w orden door de bank overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield in het verleden een bankrekening aan bij Deutsche Bank;
hier bevond zich nog een gering creditsaldo van € 118,25. De bankrekening
w erd definitief afgesloten en het saldo w erd geïnd op de boedelrekening.

25-09-2019
3

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een lease overeenkomst met Shortlease betreffende een
auto. Deze auto stond geparkeerd in een parkeergarage. Na voldoening van
de parkeerkosten heeft de leasemaatschappij de auto ingenomen. Deze
parkeerkosten ad ruim € 600,00 dienen aan de leasemaatschappij te w orden
vergoed en kw alificeren als boedelschuld.

04-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van der Helm Transport beroept zich op een vuistpandrecht en een
retentierecht op de onder haar bevindende voorraden. Beide rechten strekken
tot zekerheid voor de vorderingen uit hoofde van dienstverlening (ongeveer €
86.000), niet uit hoofde van leningen.

04-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
P.M.

04-04-2019
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

04-06-2019
2

5.6 Retentierechten
De logistiek partner van gefailleerde beroept zich op een vuistpandrecht en
een retentierecht op de onder haar bevindende voorraden. Beide rechten
strekken tot zekerheid voor de vorderingen uit hoofde van dienstverlening
(ongeveer € 86.000), niet uit hoofde van leningen.

04-04-2019
1

Leveranciers in India, China en Turkije beroepen zich op een retentierecht met
betrekking tot de voorraden die zij hebben geproduceerd ten behoeve van de
"Spring / Summer Collectie 2019".
Het retentierecht van de logistiek partner w erd afgehandeld middels de
doorstart.

04-06-2019
2

5.7 Reclamerechten
P.M.

04-04-2019
1

Geen van de crediteuren heeft beroep gedaan op reclamerechten.

04-06-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er zijn geen w erkzaamheden gecontinueerd. De activiteiten van gefailleerde
lagen op faillissementsdatum vrijw el stil. De w ebshop w as uit de lucht gehaald.

04-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is tot overeenstemming gekomen over de overdracht van de activa,
met uitzondering van de vorderingen, aan Fashion Invest ZK B.V. Bij de
overname zal aan tien w erknemers een nieuw dienstverband w orden
aangeboden.

04-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Door de curator is een biedingsprocedure gestart, w aarbij drie concrete
biedingen zijn ontvangen. De bieding van Fashion Invest ZK B.V. is zow el
financieel als w at betreft de voorw aarden beter dan de andere biedingen.

6.6 Opbrengst

04-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 350.000,00

04-04-2019
1

Toelichting
Hierop is een bedrag van ongeveer € 86.1000 direct voldaan aan de logistiek
partner in verband met haar (vuist)pandrecht en retentierecht.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-06-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Biedingsprocedure, onderhandelingen met partijen,
overdrachtsw erkzaamheden.

04-04-2019
1

Er dienen nog enkele (niet omvangrijke) zaken te w orden afgew ikkeld met
betrekking tot de doorstart.

25-09-2019
3

Er behoeven geen w erkzaamheden meer te w orden verricht.

01-11-2021
9

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie bevond zich in een cloud-omgeving. Deze w erd
veiliggesteld. Het onderzoek naar de boekhouding zal in de komende
verslagperiode w orden opgestart.

04-04-2019
1

Zoals gebruikelijk verricht de curator onderzoek of het bestuur van gefailleerde
aan de op hem rustende boekhoudverplichting. Indien het bestuur niet aan
deze verplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.

04-06-2019
2

De curator w ordt bij de veiligstelling van de administratie en bij het verrichten
van onderzoek naar de boekhoudingsplicht ondersteund door Nederpel De
Block & Partners.
Voorlopig is het beeld ontstaan van een vrij complete boekhouding; de veilig
gestelde administratie lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen w ettelijke
vereisten. Hierbij w ordt opgemerkt dat er gedurende de maanden vóór
faillissement een "inhaalslag" is gemaakt. De curator onderzoekt nog of
gedurende de periode hiervóór op een zodanige w ijze administratie is gevoerd
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen
(/ konden) w orden gekend.
Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.

25-09-2019

3
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt naar verw achting in de komende
verslagperiode afgerond.

09-01-2020
4

Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. Gefailleerde heeft zich op
correcte w ijze aan de boekhoudplicht gehouden.

01-11-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor 2017 is een voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 14 februari 2019.
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 16 augustus 2017. De jaarrekening
2015 is gedeponeerd op 28 juli 2017.

04-04-2019
1

De laatst aangetroffen publicatie ziet op het boekjaar 2017 (zie hierboven).
Deze cijfers zijn als "voorlopig" gepubliceerd, w aarbij er geen originele
jaarrekening opgevraagd kan w orden. Een vaststelling heeft niet
plaatsgevonden en de deponering vond te laat plaats op 14 februari 2019.

04-06-2019
2

De vaststelling en publicatie van de jaarrekening 2016 hebben tijdig
plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
PM

04-04-2019
1

Gelet op de omvang van de vennootschap behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine
rechtspersoon ex art. 2:396 BW .

04-06-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
PM

04-04-2019
1

Gefailleerde is opgericht in 2011. Een eventuele vordering tot volstorting
verjaart na vijf jaar, w aardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder
uit hoofde van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard. De curator zal
hier geen nader onderzoek naar doen.

04-06-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
PM

Toelichting
De curator zal hier naar verw achting gedurende de komende verslagperiode
standpunt over innemen.
Nee

04-04-2019
1

09-01-2020
4

22-05-2020
5

Toelichting
De curator ziet geen, althans onvoldoende aanleiding om het bestuur
aansprakelijk te stellen w egens onbehoorlijke taakvervulling of op enig andere
grond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
PM

Toelichting
De curator zal hier naar verw achting gedurende de komende verslagperiode
standpunt over innemen.
Nee

04-04-2019
1

09-01-2020
4

22-05-2020
5

Toelichting
De curator ziet geen, althans onvoldoende gronden om de actio pauliana in te
stellen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal op korte termijn gestart w orden.

04-04-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

25-09-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

22-05-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.567,09

04-04-2019

Toelichting
Kruger & Partners: € 6.769,44 incl. BTW
Puper BV: € 1.167,65 incl. BTW
Nederpel & De Block: PM
Shortlease: € 630,00

1

Nederpel De Block heeft w erkzaamheden verricht met betrekking tot het
toegankelijk maken en veiligstellen van de digitale administratie en zal zich
gaan bezighouden met het verrichten van onderzoek naar de
bedrijfsadministratie.
€ 28.659,13

04-06-2019
2

Toelichting
Kruger & Partners (ondersteuning bij veiligstelling en analyse boekhouding,
ondersteuning bij fiscaal boekenonderzoek): € 10.242,14
Puper BV (taxaties inventaris en voorraden): € 2.426,05
Nederpel, De Block & Partners (ondersteuning bij veiligstelling en analyse
boekhouding): € 14.241,99
De Merkplaats (overdracht merken, doorhalen pandrechten): 3.176,25
Shortlease (parkeerkosten lease auto): € 630,00
XS4All (in stand houden online omgeving): € 145,50
Dionar (in stand houden online omgeving): € 973,45
Steevee (toegang accounts): € 605,00
€ 181.744,32

25-09-2019
3

Toelichting
Voorschot salaris curator: € 61.833,59
Kruger & Partners: € 302,50
UW V: € 91.009,20 (loonvordering € 76.186,59, premievordering € 14.822,61)
€ 196.104,30

09-01-2020
4

Toelichting
Spice PR: € 63,72
Kruger & Partners: € 181,50
AA Verhuizers: € 181,50
Metroprop BV (huur bedrijfspand): € 6.333,31
UW V (gew ijzigde boedelschuld): € 98.766,44 (loonvordering € 76.186,59,
premievordering € 14.822,61, pensioenpremie € 7.757,24)
€ 219.358,96

22-05-2020
5

Toelichting
AA Verhuizers: € 16,94
Curator (voorschot salaris): € 23.237,72
€ 219.642,10

25-03-2021
8

Toelichting
InsolvIT: € 283,14
€ 227.090,86
Toelichting
Kruger & Partners: € 7.260,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft eind maart 2019 een boekenonderzoek verricht naar
de omzetbelasting 2018 - 2019. De curator onderzoekt de uitkomsten van dit
onderzoek.
€ 55.238,00

04-04-2019
1

04-06-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter hoogte van € 55.238,00,
maar dit bedrag dient nog te w orden gecorrigeerd.
De curator heeft, gebruikmakend van de nog beschikbare online gegevens,
ingezet op een snelle vaststelling van de fiscale positie. Het door de
Belastingdienst uitgevoerde boekenonderzoek heeft geleid tot veel
duidelijkheid. Medew erkers van Kruger & Partners, die reeds bekend w aren
met de digitale administratie, hebben hierbij ondersteuning gegeven.
E.e.a. heeft geleid tot goedkeuring door de Belastingdienst van de
teruggaafverzoeken omzetbelasting over de maanden februari 2018, juni
2018, juli 2018 en september tot en met maart 2019. In totaal gaat het hierbij
om € 93.863. Ook de teruggaven februari en maart 2019 ad € 17.532 en €
2.974 konden (voorlopig) w orden verleend.
Teruggaven zullen w orden verrekend met onder meer de aanslagen
loonheffingen december 2018 t/m maart 2019 ad € 46.984. De
naheffingsaanslag ex art. 29 lid 2 W et OB w erd inmiddels ook opgelegd; deze
bedraagt € 52.631.
Tenslotte w erd opgaaf gedaan van Intracommunautaire prestaties ter
voorkoming van de oplegging van een aanslag dienaangaande.
De curator onderzoekt de uiteindelijke fiscale positie; hierover zal naar
verw achting bij het volgende verslag meer informatie beschikbaar zijn.

Toelichting
De fiscale schuldpositie w ordt onderzocht.
€ 55.238,00

09-01-2020
4

22-05-2020
5

Toelichting
De curator draagt zorg voor aangifte vennootschapsbelasting 2017 en 2018.
Hierna zal de fiscale positie definitief kunnen w orden bepaald.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 47.121,02
Toelichting
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : € 39.458,47
Premievordering ex art. 66 lid 3 W W : € 7.662,55

04-04-2019
1

25-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.500,00

04-04-2019
1

Toelichting
Loonvordering

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

04-04-2019
1

63

04-06-2019
2

69

25-09-2019
3

70

09-01-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.062.626,89

04-04-2019
1

€ 2.532.678,43

04-06-2019
2

€ 2.560.450,44

25-09-2019
3

€ 2.587.531,33

09-01-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-04-2019
1

Het is nog niet bekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

04-06-2019
2

Of er een uitkering aan de concurrente schuldeisers zal kunnen plaatsvinden is
met name afhankelijk van de inning van de debiteurenvorderingen.

25-09-2019
3

Gezien de huidige stand van de boedel en de huidige vooruitzichten bestaat
niet de verw achting dat een uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk
zal zijn.

09-01-2020
4

Nu er alleen een (gedeeltelijke) uitkering aan de preferente schuldeisers kan
w orden gedaan zal het faillissement naar verw achting w orden opgeheven op
de voet van art. 137a e.v. Fw .

24-08-2020
6

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing op grond van art. 137a
Fw .

01-11-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatiew erkzaamheden.

04-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn, voor zover bekend, geen lopende procedures.

04-04-2019
1

Er zijn geen lopende procedures.

09-01-2020
4

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode bezighouden met:
- Afw ikkeling doorstart
- Inventarisatie crediteuren
- Inning debiteuren
- Onderzoek naar boekhouding

04-04-2019
1

De curator houdt zich nog voornamelijk bezig met de coördinatie van de inning
van de debiteuren alsmede onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.

25-09-2019
3

Inning debiteuren, vaststelling fiscale positie.

22-05-2020
5

De w erkzaamheden kunnen nog niet w orden afgerond nu het incassobureau
dat zich in de Verenigde Staten bezighoudt met de inning van debiteuren
w eigert informatie te verstrekken. De curator doet pogingen deze informatie te
verkrijgen.

10-12-2020
7

Helaas heeft de curator nog altijd de gevraagde inlichtingen niet ontvangen.

25-03-2021
8

De curator zal dit onderzoek afsluiten (zie "Debiteuren"). Er behoeven geen
verdere w erkzaamheden meer te w orden verricht.

01-11-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

04-04-2019
1

Nog onbekend.

25-09-2019
3

Nog onbekend.

09-01-2020
4

De curator streeft naar afronding van de w erkzaamheden gedurende de
komende verslagperiode.

22-05-2020
5

De w erkzaamheden zijn vrijw el afgerond. Naar verw achting kan het
faillissement bij het volgende openbaar verslag w orden voorgedragen voor
opheffing.

24-08-2020
6

De w erkzaamheden zijn vrijw el afgerond. Naar verw achting kan het
faillissement bij het volgende openbaar verslag w orden voorgedragen voor
opheffing.

10-12-2020
7

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing op de voet van art 137a
Fw .

01-11-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

