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Algemene gegevens
Naam onderneming
Jaspers Holding B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JASPERS HOLDING
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1112 BA)
Diemen aan de Treubw eg 33, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 34389742.
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Activiteiten onderneming
Financiële holding
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 4.710.290,00

€ 39.369,00

€ 1.484.624,00

2017

€ 3.641.847,00

€ 21.495,00

€ 1.113.290,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de geconsolideerde jaarrekeningen.
De geconsolideerde jaarrekening 2019 is niet definitief opgesteld.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

30-04-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00

30-04-2020
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Verslagperiode
van
31-3-2020

30-04-2020
1

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

11-08-2020
2

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020

11-11-2020
3

t/m
10-11-2020
van
11-11-2020

03-03-2021
4

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m
2-6-2021

Bestede uren

03-06-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

173 uur 24 min

2

110 uur 6 min

3

31 uur 18 min

4

53 uur 36 min

5

33 uur 12 min

6

106 uur 6 min

totaal

507 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Het administreren van de uren vindt geconsolideerd plaats.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Jaspers Catering Amsterdam B.V. (hierna: ‘JCA’) en Jaspers Holding B.V.
(hierna: ‘Holding’) zijn opgericht bij notariële akte van 31 maart 2010. Jaspers
Events B.V. (hierna: ‘Events’) is opgericht bij notariële akte van 27 januari
2006. Jaspers Contract Catering B.V. (hierna: ‘JCC’) is opgericht bij notariële
akte van 12 april 2007. Catering Company Amstelveen B.V. (hierna: ‘CCA) is
opgericht bij notariële akte van 15 december 2017.
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Enig bestuurder en aandeelhouder van JCA, Events, JCC en CCA is Holding. De
bestuurder van Holding is de heer J. Vlek.
JCA is houder van een deel van de aandelen in een vennootschap, te w eten
Customfood B.V.

1.2 Lopende procedures
Zie hiervoor hoofdstuk 9.
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1.3 Verzekeringen
De (bedrijfs-)verzekeringen van Holding, JCA, Events, JCC en CCA voor zover
bekend zijn nadat de doorstart is gerealiseerd beëindigd.
De curator heeft verzocht om de eventuele premierestituties over te boeken
naar de faillissementsrekening.

1.4 Huur
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1.4 Huur
JCA huurde een bedrijfspand gelegen te (1112 BA) Diemen aan het adres
Treubw eg 33. De huur van deze bedrijfsruimte bedroeg EUR 31.368,26,= per
kw artaal De curator heeft de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw op 21 april
2020 opgezegd.
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Ten gunste van de verhuurder is een bankgarantie gesteld van EUR 28.378,00.
De huurovereenkomst is geëindigd per 1 juni 2020. De bankgarantie is
getrokken door de verhuurder. De curator heeft de verhuurder verzocht
rekening en verantw oording af te leggen over hetgeen is verrekend met de
getrokken bankgarantie. Een gedeelte van de bankgarantie is verrekend met
gepretendeerde opleveringschade. De curator heeft van de koper van de
activa een garantie gekregen ter zake het voldoen aan de
opleveringsverplichting. De curator heeft deze partij dan ook verzocht in
overleg te treden met de verhuurder omtrent de gepretendeerde
opleveringschade.

11-08-2020
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De curator heeft inmiddels de rekening en verantw oording ontvangen over
hetgeen is verrekend met de bankgarantie. Uit de rekening en verantw oording
volgt dat de boedel recht heeft op een bedrag van EUR 2.554,73. Dit bedrag is
inmiddels op de faillissementsrekening van JCA ontvangen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat als gevolg van de Corona-crisis en de
overheidsmaatregelen alle opdrachtgevers voor (bedrijfs)catering en
evenementen zijn stopgezet. Eveneens zijn alle activiteiten op het gebied van
party geannuleerd.
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De curator zal de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement de komende
verslagperiode onderzoeken.
JCC de afgelopen verslagperiode heeft de curator van DAS Rechtsbijstand
een betaling ontvangen van EUR 602,29.

03-09-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Alleen JCA, JCC en Holding hadden ten tijde van het uitspreken van het
faillissement personeel in dienst. Bij JCA w aren 49 personen in dienst. Bij JCC
w as 1 persoon in dienst. Bij Holding w as 1 persoon in dienst. De lonen tot en
met februari 2020 w aren voldaan.
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De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 1 april 2020
aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw het ontslag aangezegd.
Ook heeft de curator in samenw erking met UW V de Loongarantieregeling tot
uitvoer gebracht. In JCA heeft de curator melding gemaakt bij de betreffende
vakverenigingen in verband met de Melding Collectief Ontslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Zow el JCA, JCC en Holding hadden een jaar voor faillissement geen
w erknemers in dienst.
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanhanger

€ 150,00

Vetvangput

€ 6.366,66

totaal

€ 6.516,66

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

30-04-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Holding, JCA, Events, JCC en/of CCA w aren eigenaar van kantoor- en
bedrijfsinventaris, bouw kundige voorzieningen en rollende materiaal. Voor de
verkoopopbrengst zie punt 6.5 bij dit verslag. Er is geen sprake van een
boedelbijdrage.
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Holding, JCA, Events, JCC en/of CCA w aren tevens eigenaar van een
vetvangput, stelconplaten en stroompunten, w elke niet w aren verkocht bij de
initiële verkoop zoals opgenomen onder punt 6.5. De curator heeft deze activa
afgelopen periode verkocht en geleverd.

11-08-2020
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JCA w as eigenaar van een aanhangw agen. De curator heeft deze afgelopen
periode verkocht en geleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alle onderdelen die deel uitmaken van de inventaris kw alificeren als
bodemzaken.
Ten aanzien van deze bodemzaken geldt het bodemvoorrecht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Holding, JCA, Events, JCC en/of CCA w aren op datum faillissement eigenaar
van een beperkte voorraad. De bederfelijke voorraad had een zeer beperkte
omvang. De curator heeft deze voorraad laten schenken aan de voedselbank.
Voor de verkoopopbrengst zie punt 6.5 bij dit verslag. Er is geen sprake van
een boedelbijdrage.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
JCA is houder van een deel van de aandelen in een vennootschap, te w eten
Customfood B.V.
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De curator zal trachten deze aandelen te gelden te maken.
De curator heeft afgelopen verslagperiode geen serieuze bieding ontvangen
op de aandelen Customfood B.V.
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De curator heeft afgelopen verslagperiode een ontbindingsbesluit ontvangen
van Custom Food B.V. De curator zal onderzoeken of de aandeelhouder, JCA
recht heeft op een uitkering.

11-11-2020
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Uit de ontvangen jaarrekening 2019 van Customfood B.V. blijkt dat de
aandelen in Customfood B.V. geen w aarde vertegenw oordigen.

03-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren JCA (opbrengst t/m 11-082020)

€ 166.500,20

€ 112.901,82

Debiteuren Events (opbrengst t/m 11-082020)

€ 65.946,51

€ 4.326,00

Debiteuren CCA (opbrengst t/m 11-082020)

€ 29.705,49

€ 9.887,93

€ 262.152,20

€ 127.115,75

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Events
Uit de administratie van Events volgt dat zij op datum faillissement nog een
bedrag ad EUR 65.946,51 had te vorderen van haar handelsdebiteuren.
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De curator heeft de debiteurenincasso opgestart.
CCA
Uit de administratie van CCA volgt dat zij op datum faillissement nog een
bedrag ad EUR 29.705,49 had te vorderen van haar handelsdebiteuren.
Hiervan is een bedrag van EUR 12.253,99 reeds voor datum faillissement
voldaan dan w el afgeboekt/gecrediteerd.
De curator heeft de debiteurenincasso opgestart.
JCA
Uit de administratie van JCA volgt dat zij op datum faillissement nog een
bedrag ad EUR 166.500,20 had te vorderen van haar handelsdebiteuren.
Hiervan is een bedrag van EUR 13.911,37 reeds voor datum faillissement
voldaan dan w el afgeboekt/gecrediteerd.
De curator heeft de debiteurenincasso opgestart.
JCC en CCA hebben een gedeelte van hun debiteurenportefeuille
overgedragen aan een factoringmaatschappij. Een gedeelte van deze
vorderingen w aren ook opgenomen in de debiteurenoverzichten van JCC en
CCA. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de cessie afgelopen
verslagperiode beoordeeld en op verzoek bevestigd dat de debiteur
bevrijdend kon betalen aan de factoringmaatschappij.
Events
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat een bedrag ad EUR 13.592,86
reeds voor datum faillissement is voldaan.
Een van de debiteuren betw ist dat zij gehouden zou zijn om tw ee facturen te
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betalen die een gezamenlijke w aarde vertegenw oordigen van EUR 21.545,50.
De debiteur geeft als reden dat de geleverde diensten/zaken niet door Events
zouden zijn geleverd. De curator onderzoekt het standpunt van de
desbetreffende debiteur.
CCA
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat een bedrag ad EUR 15.113,79
reeds voor datum faillissement is voldaan. Een bedrag ad EUR 1.858,51 is
afgeboekt/gecrediteerd.
JCA
In de afgelopen verslag periode is gebleken dat een bedrag ad EUR 13.663,36
reeds voor datum faillissement is voldaan. Een bedrag ad EUR 6.720,96 is
afgeboekt/gecrediteerd.
Events
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.

11-11-2020
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Een tw eetal debiteuren ontkennen dat er aan hen goederen dan w el diensten
zijn geleverd. De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.
CCA
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.
JCA
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen.
De curator heeft met de bank afspraken gemaakt over de inning van de
vorderingen vanaf 16 september 2020 overeenkomstig de
separatistenregeling. De curator verw ijst naar randnummer 5.1 van dit
faillissementsverslag.
Events
Een drietal debiteuren ontkennen dat er aan hen goederen dan w el diensten
zijn geleverd. De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

03-03-2021
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Events:
Ontvangen afgelopen periode: EUR 0,00
Openstaand saldo: EUR 48.027,65 (excl. de vordering op Horequip)
Aantal debiteuren: drie
Toelichting: de curator is in afw achting van (aanvullende) stukken van het
bestuur om de vordering te kunnen beoordelen en zal nadien in overleg treden
met de rechter-commissaris over eventuele rechtsmaatregelen.

03-06-2021
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CCA:
Ontvangen afgelopen periode: EUR 0,00
Openstaand saldo: EUR 1.324,31
Aantal debiteuren: vijf
Toelichting: de nog openstaande debiteuren zijn nogmaals gesommeerd om
tot betaling over te gaan. Indien de komende periode geen betaling w ordt
ontvangen, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over
de te nemen vervolgstappen.
JCA:
Ontvangen afgelopen periode: EUR 0,00
Openstaand saldo: EUR 30.736,05
Aantal debiteuren: 27

Toelichting: De afgelopen verslagperiode hebben tw ee debiteuren in totaal
een bedrag van in totaal EUR 2.588,29 betaald. Daarnaast is een bedrag van
in totaal EUR 208,80 ontvangen van derden op de bankrekening van JCA. De
rechtsgrond van deze betaling is de curator onbekend.
Events:
De curator heeft de afgelopen periode van het bestuur aanvullende stukken
ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft de curator een van de debiteuren
(in totaal EUR 21.266,18) nogmaals gesommeerd om over te gaan tot
betaling. Mocht de betaling uitblijven, zal de curator overleg treden met de
rechter-commissaris over de te nemen rechtsmaatregelen. De overige
debiteurenvorderingen (in totaal EUR 26.761,47) heeft de curator in
onderzoek.

03-09-2021
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CCA:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een betaling ontvangen van
EUR 160,29. Daarnaast zou op de prefaillissementsbankrekening van failliet
ook een betaling van EUR 574,36 zijn betaald. De curator heeft de bank
verzocht om het bedrag af te dragen.
JCA:
De afgelopen verslagperiode is in totaal een bedrag van EUR 21.696,66
ontvangen. Van dit bedrag is EUR 13.000 ontvangen na een minnelijke
regeling. Dit bedrag is ontvangen op een foutief rekeningnummer in een
ander faillissement. De curator zal de komende verslagperiode zorgdragen
dat de betaling w ordt bijgeschreven op het juiste rekeningnummer.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Holding, JCA, Events en JCC bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Op datum
faillissement w as ABN AMRO Bank N.V. reeds volledig voldaan.
Komende verslagperiode zal de curator trachten met ABN AMRO Bank N.V. tot
een vergelijk te komen.
CCA bankierde bij KNAB Bank. Ondanks verschillende verzoeken aan KNAB
Bank heeft de curator thans nog geen informatie ontvangen omtrent het
mogelijk aanw ezige saldo. De curator zal KNAB Bank nogmaals verzoeken deze
informatie spoedig te verstrekken.
CCA bankierde bij ING Bank N.V. Op datum faillissement w as er sprake van een
creditsaldo van
EUR 182,45. Dit saldo is door de curator opgevraagd en inmiddels ontvangen
op de faillissementsrekening.
JCA bankierde bij ING Bank N.V. Op datum faillissement w as er sprake van een

30-04-2020
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creditsaldo van
EUR 2.189,14. Dit saldo is door de curator opgevraagd en inmiddels ontvangen
op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft de zich de afgelopen verslagperiode bij de curator
gemeld met de mededeling dat zij een debetpositie heeft op JCA van EUR
93.744,00 te vermeerderen met rente en kosten. Zij heeft aanspraak gemaakt
op haar zekerheden. De curator heeft met de bank afspraken gemaakt
overeenkomstig de separatistenregeling met betrekking tot de nog niet
betaalde debiteurenvorderingen.

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij recht heeft op
directe terugbetaling van het bedrag van EUR 93.744,00 omdat sprake is van
een zogenaamde superpreferente boedelvordering. De curator is tot een
vergelijk gekomen met ABN AMRO Bank N.V. w aarbij ABN AMRO Bank N.V. het
betaalde terug heeft ontvangen onder aftrek van de kosten die verband
houden met de ontvangen betaling.

11-11-2020
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De curator heeft de afgelopen verslagperiode een afdracht van ING Bank N.V.
ontvangen van EUR 2.989,94 op de bankrekening van JCA.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement had CCA een leaseovereenkomst met VW Leasing B.V.
VW Leasing heeft de leaseovereenkomst opgezegd. De curator heeft VW
Leasing verzocht het voertuig te komen ophalen.
Op datum faillissement hadden JCA, Events, en CCA meerdere
leaseovereenkomsten met (de rechtsvoorganger van) Axus Nederland B.V.
Axus Nederland heeft de leaseovereenkomst ontbonden. De curator heeft Axus
Nederland verzocht de voertuigen te komen ophalen.
Op datum faillissement had JCA meerdere leaseovereenkomsten met Grenke
Finance B.V. De curator heeft deze partij geïnformeerd over het faillissement en
verzocht haar goederen te komen op te halen. De overeenkomsten zullen in de
aankomende verslagperiode w orden opgezegd.

5.3 Beschrijving zekerheden

30-04-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft inmiddels bevestigd geen aanspraak te maken op
haar zekerheden. Daarnaast hebben nog een drietal partijen aanspraak
gemaakt op hun pandrechten. Voor zover bekend zijn de betreffende aktes
niet geregistreerd en zijn de pandrechten ook niet rechtsgeldig tot stand
gekomen.
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Als zekerheid voor de betaling van al hetgeen JCA aan ABN AMRO Bank N.V.
schuldig zou zijn,
heeft zij aanspraak (gemaakt) op de navolgende zekerheden:
• verpanding van de bedrijfsinventaris;
• verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
• verpanding van alle vorderingen op derden.
• hoofdelijke aansprakelijkheid van de Holding, Events, JCC en heer J. Vlek
(aandeelhouder/bestuurder van Holding).

11-11-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-04-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
JCA
Er zijn een tw eetal crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud
hebben gemaakt. De curator heeft dit in onderzoek.

30-04-2020
1

Events
Er is één crediteur die een beroep op een eigendomsvoorbehoud heeft
gemaakt. De curator heeft dit in onderzoek.
Een deel van de voorraad en rollend materiaal w as geleverd onder
eigendomsvoorbehoud. De curator zal in de komende verslagperiode
aanvullend onderzoek doen naar het eigendomsvoorbehoud. Het rollend
materieel heeft de curator reeds uitgeleverd.
JCA
In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een crediteur gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

11-08-2020
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JCA:
Na onderzoek van de curator is gebleken dat er ten aanzien van één crediteur
geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Een andere
crediteur heeft de goederen w aarop het eigendomsvoorbehoud rust, inmiddels
opgehaald.

03-06-2021
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Thans resteert nog één aanspraak op een eigendomsvoorbehoud. Hiervan
heeft de curator verzocht om aanvullende informatie.

5.6 Retentierechten
Voorshands is geen beroep op retentierechten gedaan.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Voorshands is geen beroep op reclamerechten gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement is tw ee dagen doorgedraaid met het maken van een
beperkte voorraad.

30-04-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft hier navraag over gedaan. In een volgend verslag w ordt hier
op teruggekomen.
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Hetgeen na datum faillissement is geproduceerd heeft geen omzet opgeleverd.

11-08-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van de faillissementen van Holding, JCA, Events, JCC en CCA.
hebben diverse partijen zich bij de curator gemeld met interesse in de activa
van Holding, JCA, Events, JCC en CCA. Daarnaast hebben zich tw ee partij
gemeld die geïnteresseerd w aren in een (gedeeltelijke) doorstart.
Gezien de beperkte w aarde van de goodw ill is de curator met alle
voorgenoemde partijen in onderhandeling getreden.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De curator heeft informatie verzameld teneinde geïnteresseerde kopers in de
gelegenheid te stellen een bieding te kunnen uitbrengen op de activa (met
uitzondering van de (handels)vorderingen) en goodw ill van Holding, JCA,
Events, JCC en CCA.
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Vervolgens is de curator in onderhandeling getreden met de geïnteresseerde
koper teneinde een maximale opbrengst te realiseren. De curator heeft hierbij
een biedingsprotocol opgesteld w aarbij de curator de geïnteresseerde partijen
heeft verzocht uiterlijk 9 april 2020 een onvoorw aardelijke bieding uit te
brengen. De curator de activa en goodw ill verkocht en geleverd aan de partij
die op voorgenoemde datum het hoogste bod had uitgebracht.

6.6 Opbrengst
€ 175.000,00

30-04-2020
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Toelichting
De totale opbrengst van de activa en goodw ill bedraagt EUR 175.000,=. De
curator zal er in de aankomende verslagperiode voor zorgdragen dat de totale
opbrengt w ordt verdeeld onder de respectievelijke boedels.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient hier nog onderzoek naar te doen.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Holding
Boekjaar 2016: 13 oktober 2017
Boekjaar 2017: 29 augustus 2018
Boekjaar 2018: 9 februari 2020
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De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze omstandigheid in
zijn rechtmatighedenonderzoek.
JCA
Boekjaar 2016: 13 oktober 2017
Boekjaar 2017: 29 augustus 2018
Boekjaar 2018: 9 februari 2020
De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze omstandigheid in
zijn rechtmatighedenonderzoek.
Events
Boekjaar 2016: 13 oktober 2017
Boekjaar 2017: 29 augustus 2018
Boekjaar 2018: 9 februari 2020
De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze omstandigheid in
zijn rechtmatighedenonderzoek.
JCC
Boekjaar 2016: 13 oktober 2017
Boekjaar 2017: 29 augustus 2018
Boekjaar 2018: 9 februari 2020
De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze omstandigheid in
zijn rechtmatighedenonderzoek.
CCA
Boekjaar 2018: niet gedeponeerd
De jaarrekening over 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze
omstandigheid in zijn rechtmatighedenonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is gelet op de omvang van de ondernemingen niet
vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten : EUR 45.490,05 (incl. btw ) + PM

11-11-2020
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UW V
JCA EUR 247.259,72
JCC EUR 8.480,43
ABN AMRO
JCA EUR 93.744,00

Toelichting
ABN AMRO
JCC
EUR 93.744,00

03-03-2021
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ClaimsAgent
Holding EUR 12,10
JCA EUR 190,58
Events EUR 60,50
JCC EUR 36,30
CCA EUR 36,30

Toelichting
De vordering van ABN AMRO is door de curator voldaan. De curator verw ijst
naar randnummer 5.1 van dit faillissementsverslag.

03-06-2021
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ClaimsAgent
Holding EUR 9,08
JCA EUR 196,63
Events EUR 60,50
JCC EUR 33,28
CCA EUR 33,28
UW V
JCA EUR 281.458,30
JCC EUR 8.480,43

Toelichting
ClaimsAgent
Holding EUR 12,10
JCA EUR 199,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-09-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA
EUR 135.204,00
Events EUR 283,00
JCC
(nog) niet ingediend
CCA
EUR 55,00

30-04-2020
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(Een deel van) de vennootschappen vormen een fiscale eenheid OB en VPB. De
curator heeft de Belastingdienst verzocht de fiscale eenheid te verbreken.
De curator heeft het bestuur verzocht de gegevens aan te leveren voor het
doen van aangifte Q1 2019 (OB) en 2018 (VPB). Daarnaast heeft de
Belastingdienst gegevens opgevraagd om artikel 29 lid 7 W et OB aanslag te
bepalen. De curator heeft het bestuur verzocht deze informatie aan te leveren.
De curator zal toezien dat de gevraagde stukken tijdig w orden aangeleverd.

Toelichting
JCA
EUR 172.468,00
CCA
EUR 4.363,00

Toelichting
Holding EUR 10.085,00
JCA
EUR 172.468,00
Events EUR 428,00
JCC
EUR 318,00
CCA EUR 22.756,00

Toelichting
Holding EUR 25.813,00
JCA
EUR 172.468,00
Events EUR 428,00
JCC
EUR 318,00
CCA
EUR 22.756,00
(Een deel van) de vennootschappen vormen een fiscale eenheid OB en VPB. De
curator heeft de Belastingdienst verzocht de fiscale eenheid te verbreken.

11-08-2020
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11-11-2020
3
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De curator heeft het bestuur verzocht de gegevens aan te leveren voor het
doen van aangifte Q1 2020 (OB) en 2019 (VPB). Daarnaast heeft de
Belastingdienst gegevens opgevraagd om artikel 29 lid 7 W et OB aanslag te
bepalen. De curator heeft het bestuur verzocht deze informatie aan te leveren.
De curator zal toezien dat de gevraagde stukken tijdig w orden aangeleverd.
De curator heeft de informatie aan de Belastingdienst toegezonden om de
artikel 29 li 7 W et OB te bepalen. Het bestuur heeft de aangifte Q1 2020 (OB)
bij de Belastingdienst ingediend.
Thans bestaat er alleen nog discussie omtrent de aangifte Vpb 2019.

Toelichting
Voor zover de curator kan nagaan zijn alle aangiften ingediend, met
uitzondering van de Vpb 2019.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA
(nog) niet ingediend
Events niet van toepassing
JCC
(nog) niet ingediend
CCA
niet van toepassing

Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA
EUR 193.235,26
Events niet van toepassing
JCC
EUR 7.067,14
CCA
niet van toepassing

Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA EUR 193.235,26
Events niet van toepassing
JCC EUR 7.067,14
CCA niet van toepassing

Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA EUR 210.781,16
Events niet van toepassing
JCC EUR 7.067,14
CCA niet van toepassing

30-04-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Holding (nog) niet ingediend
JCA
(nog) niet ingediend
Events (nog) niet ingediend
JCC
(nog) niet ingediend
CCA
(nog) niet ingediend

Toelichting
JCA EUR 237,40

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-04-2020
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11-08-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Holding 1
JCA
28
Events 8
JCC
2
CCA
3

Toelichting
Holding 2
JCA
48
Events 16
JCC
5
CCA
8

Toelichting
Holding 2
JCA
53
Events 17
JCC
5
CCA
8

Toelichting
Holding 2
JCA
53
Events 18
JCC
6
CCA
10

Toelichting
Holding 2
JCA 56
Events 18
JCC 6
CCA 10

Toelichting
Holding 3
JCA 57
Events 19 (w aarvan één crediteur w ordt betw ist)
JCC 6
CCA 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Holding EUR 100.000,00
JCA
EUR 144.395,66
Events EUR 18.634,35
JCC
EUR 12.380,45
CCA
EUR 3.616,53

Toelichting
Holding EUR 102.179,37
JCA
EUR 583.805,80
Events EUR 48.358,92
JCC
EUR 13.048,40
CCA
EUR 29.267,14

Toelichting
Holding EUR 102.179,37
JCA EUR 590.829,79
Events EUR 49.871,42
JCC EUR 13.048,40
CCA EUR 29.267,14

Toelichting
Holding EUR 102.179,37
JCA
EUR 675.310,53
Events EUR 50.622,58
JCC
EUR 20.869,91
CCA
EUR 41.302,11

Toelichting
Holding EUR 102.179,37
JCA EUR 750.194,92
Events EUR 248.846,50
JCC EUR 20.869,91
CCA EUR 41.302,11

Toelichting
Holding EUR 129.404,37
JCA EUR 753.521,12
Events EUR 248.846,50 (w aarvan een bedrag van EUR 198.223,92 w ordt
betw ist)
JCC EUR 20.869,91
CCA EUR 41.302,11
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Horequip B.V.
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9.2 Aard procedures
Geschil omtrent de verplichtingen over en w eer uit een aanneemovereenkomst
in het kader van (gebrekkig) uitgevoerde aanneemw erkzaamheden.
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9.3 Stand procedures
De appeldagvaarding is aangebracht, er zijn nog geen grieven ingediend.
Beide partijen moeten op 12 mei 2020 een akte nemen voor uitlaten
voortzetting procedure.
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De aanhangige procedure van rechtsw ege w ordt geschorst tot aan de
verificatievergadering (ingevolge art. 27 Fw ). Horequip moet op 1 september
2020 aan het Hof laten w eten of ze de zaak w enst te royeren, naar de
parkeerrol w enst te plaatsen of de curator w enst op te roepen.

11-08-2020
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Horequip B.V. is tot vijfmaal toe verzocht om stukken te overleggen w aaruit de
oproeping van de curator blijkt. Zij heeft evenw el nagelaten dit te doen. Het
Hof Amsterdam heeft de hoger beroepprocedure om die reden “geannuleerd”.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• het incasseren van de debiteurenvorderingen in JCA, CCA en Events;
• het verzamelen van nadere informatie ten hoeve van de onderzoeken;
• het inventariseren van crediteurenposities;
• Afw ikkelen w aarborgsom verhuurder;
• verkoop aandelen Customfood B.V.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• het incasseren van de debiteurenvorderingen in JCA, CCA en Events;
• het verzamelen van nadere informatie ten hoeve van de onderzoeken;
• het inventariseren van crediteurenposities;
• Afw ikkelen w aarborgsom verhuurder;
• verkoop aandelen Customfood B.V.
• Het inventariseren van een minnelijke regeling met Horequip B.V.

11-08-2020
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• het incasseren van de debiteurenvorderingen in JCA, CCA en Events, inclusief
de vordering op Horequip B.V.;
• het inventariseren van crediteurenposities;
• Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• het incasseren van de debiteurenvorderingen in JCA, CCA en Events, inclusief
de vordering op Horequip B.V.;
• het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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