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Algemene gegevens
Naam onderneming
Schoonheidssalon Amsterdam Parnassusw eg B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
Dit is het eerste openbaar faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld
conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2019.
Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de eerste verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.
Faillissement
Bij vonnis van 14 april 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schoonheidssalon Amsterdam
Parnassusw eg B.V. (voorheen handelend onder de naam Knap Institute B.V.),
statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar zaakdoende te (1077 DA) aan de
Parnassusw eg 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
63453428, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mevrouw
mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator.

Activiteiten onderneming

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een schoonheidssalon gespecialiseerd in huid
verbeterende- en huid verjongende behandelingen onder de naam “KNAP
Institute B.V.”. De schoonheidssalon is gevestigd aan de Parnassusw eg 9 te
Amsterdam en richt zich op een luxe clientèle. Gefailleerde voerde diverse
semi-medische behandelingen uit w aaronder laser behandelingen en body
behandelingen zoals bindw eefselmassages, LPG (celstimulatie), facials en
peelings.

20-05-2020
1

Gefailleerde vormde een aparte vestiging binnen de “KNAP” groep, w aartoe
ook “KNAP Skincare B.V.” en “KNAP Skincare store B.V.” behoren. KNAP
Skincare B.V. en KNAP Skincare Store B.V. vallen buiten onderhavig
faillissement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 550.066,00

€ 95.309,00

2018

€ 738.092,00

€ 129.079,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Uit de laatste (gedeponeerde) jaarrekening over boekjaar 2018 blijkt dat
gefailleerde een netto omzet heeft gerealiseerd van € 738.092,--. De netto
omzet over boekjaar 2017 betrof € 550.066,--. De omzet zat in beide
boekjaren met name in de omzet uit de Cryolipolise behandelingen, namelijk €
504.154,-- (2018) en € 387.631,-- (2017).

20-05-2020
1

Gefailleerde realiseerde over boekjaar 2018 een w inst van € 129.079,--. Dit is
een stijging ten opzichte van de w inst over boekjaar 2017, die € 95.309,-betrof.
Het balanstotaal per 31 december 2018 betreft € 278.591,--. Het belangrijkste
actief is de post ‘machines en installaties’ ter hoogte van € 145.314,--.
De curator heeft deze gegevens in onderzoek en komt hierop in een volgend
openbaar verslag nader terug.
De curator heeft geconstateerd dat de in het eerste verslag genoemde cijfers
correct zijn.

19-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

Boedelsaldo

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 79.262,63

20-05-2020
1

€ 75.744,19

19-08-2020
2

€ 80.348,02

24-11-2020
3

€ 26.417,89

22-02-2021
4

€ 21.104,57

27-05-2021
5

€ 21.104,57

03-09-2021
6

Verslagperiode
van
14-4-2020

20-05-2020
1

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

19-08-2020
2

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

24-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

22-02-2021
4

t/m
20-2-2021
van
21-2-2021

27-05-2021
5

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021
t/m
2-9-2021

03-09-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

123 uur 0 min

2

42 uur 30 min

3

13 uur 54 min

4

52 uur 54 min

5

34 uur 0 min

6

22 uur 12 min

totaal

288 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het (indirect) bestuur van gefailleerde w ordt gevormd door mevrouw Van der
Looij (via haar persoonlijke holding, Van der Looij Holding B.V.) en mevrouw
Kroeskop (via haar persoonlijke holding, Bethco B.V).

20-05-2020
1

Zow el Bethco B.V. als Van der Looij Holding B.V. heeft 50% van de aandelen in
de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

1.3 Verzekeringen

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft verschillende verzekeringen afgesloten. Bij een aantal
verzekeringen w as op datum faillissement vanw ege achterstallige
premiebetalingen de dekking reeds geëindigd.

20-05-2020
1

Aangezien de activiteiten per datum faillissement zijn gestaakt, zijn de
navolgende verzekeringen geroyeerd:
- Ziekteverzuim w erknemers;
- Inventaris/ goederen;
- Beperkt lichamelijk letsel;
- Bedrijfsschade;
- Computer;
- W erkgeversaansprakelijkheid
- Milieuaansprakelijkheid;
- Algemene medische aansprakelijkheid
Vanw ege een mogelijke doorstart en de w aarde van de inventaris heeft de
curator getracht de inventaris/ goederenverzekering tijdelijk voort te zetten. In
verband met de polisvoorw aarden is dit helaas niet gelukt. De curator heeft
een tijdelijke inventarisverzekering afgesloten bij een derde partij.
Gefailleerde heeft verschillende verzekeringen afgesloten. Bij een aantal
verzekeringen w as op datum faillissement de dekking reeds geëindigd.
In verband met de w aarde van de inventaris heeft de curator een tijdelijke
inboedelverzekering afgesloten. De curator is hiermee een boedelvordering
aangegaan.
De inboedelverzekering is per 19 mei 2020 geëindigd, direct nadat het
gehuurde aan de nieuw e huurder ter beschikking w as gesteld (zie verder punt
1.6).

1.4 Huur

19-08-2020
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde via B&O beheer een ruimte aan de Parnassusw eg 9 te
Amsterdam. De curator heeft een doorstart kunnen realiseren met Sunstream
B.V. (zie voor een nadere toelichting punt 3).

20-05-2020
1

Naar aanleiding hiervan heeft de curator met de verhuurder en Sunstream B.V.
afspraken gemaakt over een indeplaatsstelling door Sunstream B.V. als nieuw e
huurder. De indeplaatsstelling is door partijen getekend en het gehuurde is
aan de nieuw e huurder ter beschikking gesteld op 18 mei 2020.
De curator is thans in afw achting van de restitutie van (een gedeelte van) de
borgsom.
Gefailleerde huurde via B&O beheer een ruimte aan de Parnassusw eg 9 te
Amsterdam. De curator met de verhuurder afspraken gemaakt over een
indeplaatsstelling door doorstarter Sunstream B.V., als nieuw e huurder.

19-08-2020
2

Inmiddels heeft B&O beheer toegezegd de restitutie van de (niet geïnde)
bankgarantie ter hoogte van € 4.603,83 op korte termijn over te maken naar
de faillissementsrekening. De curator is nog in afw achting van deze betaling.
De restitutie van de (niet geinde) bankgarantie ter hoogte van € 4.603,83 is
door B&O beheer inmiddels op de faillissementsrekening betaald.

1.5 Oorzaak faillissement

24-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met de bestuurders gesproken over de oorzaken van het
faillissement. De bestuurders hebben aangegeven dat gefailleerde al langer
niet goed draaide.

20-05-2020
1

Vervolgens heeft de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen
ervoor gezorgd dat een faillissement onafw endbaar w erd. Door
coronamaatregelen w aren de bestuurders namelijk genoodzaakt om
gefailleerde tijdelijk te sluiten w aardoor alle inkomsten van het een of het
andere moment w egvielen.
De curator zal hier nader onderzoek naar uitvoeren.
Zie hiervoor ook het vorige verslag. De curator zal de door de (indirect)
bestuurders genoemde oorzaken meenemen in het door haar te verrichten
oorzakenonderzoek.

24-11-2020
3

Zie hiervoor ook het vorige verslag. De curator houdt zich bezig de komende
periode bezig met het onderzoek naar de oorzaken en de rechtmatigheden in
dit faillissement.

22-02-2021
4

De afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek. Dit onderzoek zal de curator de komende
verslagperiode voortzetten.

27-05-2021
5

De curator zal de door de (indirect) bestuurders genoemde oorzaken
meenemen in het oorzakenonderzoek dat zij de komende verslagperiode zal
voortzetten.

03-09-2021
6

Voor een uitgebreide toelichting op de door het bestuur genoemde oorzaken
verw ijst de curator naar het eerste verslag.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

20-05-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 12 medew erkers in
dienst. Na toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten bij brief van 17 april 2020 opgezegd ex artikel 40 Fw .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-05-2020
1

Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-4-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerend goed in eigendom

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 62.000,00
totaal

€ 62.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een inventaris bestaande uit tafels,
behandelstoelen en diverse machines.

20-05-2020
1

De curator heeft deze activa door Troostw ijk laten taxeren en meegenomen in
de biedingsprocedure die zij heeft opgezet. In deze biedingsprocedure zijn ook
andere activaonderdelen aangeboden, namelijk de voorraad (zie punt 3.93.11) en het klantenbestand (zie 3.12-3.13).
De curator heeft meerdere mooie biedingen ontvangen en heeft uiteindelijk –
na toestemming van de rechter-commissaris – een doorstartovereenkomst
gesloten met Sunstream B.V.
De doorstarter zal de activiteiten van gefailleerde voortzetten onder haar
eigen naam. Zij heeft naast voornoemde activaonderdelen tevens de
huurlocatie voortgezet middels een indeplaatsstelling en heeft aan enkele
w erknemers een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden.
Met de doorstart is een opbrengst van € 62.000,-- gerealiseerd.
Op 12 mei jl. heeft de curator een overeenstemming bereikt met Sunstream
B.V. over de overname van activa en voortzetting van alle activiteiten van
gefailleerde onder haar eigen naam. De doorstarter heeft daarnaast de
huurlocatie voortgezet en aan enkele w erknemers een nieuw e
arbeidsovereenkomst aangeboden.

19-08-2020
2

Voor een uitgebreide toelichting verw ijst de curator naar het eerste verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is in afw achting van de (definitieve) vordering van de fiscus op
grond w aarvan zij een voorrecht heeft.

20-05-2020
1

De curator is nog steeds in afw achting van de (definitieve) vordering van de
fiscus op grond w aarvan zij een voorrecht heeft. Zie tevens punt 5.2.

19-08-2020
2

De curator heeft inmiddels van de belastingdienst informatie ontvangen over
de vordering van de fiscus op grond w aarvan zij een voorrecht heeft.

22-02-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte over een voorraad hoogw aardige crèmes en
huidproducten. Deze zijn door de curator meegenomen in voornoemde
biedingsprocedure.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

20-05-2020
1

Toelichting andere activa
Klantenbestand

20-05-2020
1

De curator heeft het klantenbestand van gefailleerde onder voorw aarden
meegenomen in voornoemde biedingsprocedure. De curator heeft hierbij
uitdrukkelijk de privacyw etgeving (AVG) in acht genomen en strenge afspraken
gemaakt met de doorstarter.
In verband met de naleving van de AVG heeft de curator het klantenbestand
nog niet geleverd aan de doorstarter. De curator zal het klantenbestand
informeren over de doorstart en de klanten om toestemming verzoeken voor
het overdragen van de persoonsgegevens aan de doorstarter. De curator
hanteert hierbij een zogenaamde “opt-in”.
Handelsnaam
De curator heeft met mevrouw Van der Looij, (indirect) bestuurder van
gefailleerde, KNAP Skincare B.V. en Knap Skincare Store B.V. afspraken
gemaakt over handelsnaamrechten (“KNAP Institute”) en domeinnaamrechten
(w w w .knapinstitute.nl) die formeel toekw amen aan de faillissementsboedel. Dit
w erd door mevrouw Van der Looij betw ist.
De curator heeft met mevrouw Van der Looij een minnelijke regeling bereikt.
Mevrouw van der Looij heeft hiervoor een vergoeding van € 3.250,-- ex btw
betaald. Dit bedrag is inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt
en door de curator ontvangen.
Klantenbestand
De curator heeft het klantenbestand van gefailleerde onder voorw aarden – en
met inachtneming van de privacyw etgeving - verkocht aan Sunstream B.V. in
het kader van een doorstart.
De curator heeft met de doorstarter afgesproken dat de klantgegevens pas
aan de doorstarter ter beschikking w orden gesteld nadat de klanten daarmee
(actief) hebben ingestemd. Gedurende de tw eede verslagperiode is aan alle
klanten (met een e-mailadres) een verzoek gestuurd om toestemming te
verlenen aan de overdracht van hun klantgegevens aan de doorstarter.
Inmiddels heeft een gedeelte van het klantenbestand haar instemming
verleend aan deze overdracht en zijn de gegevens van deze klanten aan de
doorstarter ter beschikking gesteld.
NB Bij het uitblijven van een reactie of instemming zijn de klantgegevens niet
overgedragen aan de doorstarter.
Handelsnaam
De curator heeft met mevrouw Van der Looij, (indirect) bestuurder van
gefailleerde, afspraken gemaakt over de handelsnaamrechten en
domeinnaamrechten die formeel toekw amen aan de faillissementsboedel.
Mevrouw Van der Looij heeft een boedelbijdrage ad € 3.250,-- ex btw betaald.
Voor een uitgebreide toelichting verw ijst de curator naar het eerste verslag.
Dit onderw erp is daarmee afgew ikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde stukken is gebleken dat er geen
debiteurenportefeuille is.

20-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO bankrekening vertoonde een positief saldo dat thans op de
faillissementsrekening staat.

20-05-2020
1

Er zijn geen vorderingen van andere banken bekend.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft met De Lage Nederlanden een leaseovereenkomst gesloten
voor de lease van een Laser CryCool. Dit betreft operationele lease. De curator
heeft contact opgenomen met De Lage Landen zodat de machine kan w orden
opgehaald.

20-05-2020
1

Gefailleerde heeft met De Lage Nederlanden een leaseovereenkomst gesloten
voor de (operational) lease van een Laser CryCool. In overleg met De Lage
Nederlanden is de machine opgehaald en heeft De Lage Nederlanden een
vordering ingediend.

19-08-2020
2

Dit onderw erp is afgew ikkeld. De curator verw ijst voor uitgebreide informatie
over dit onderw erp naar de eerdere verslagen.

03-09-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft met de ABN AMRO Lease een overeenkomst gesloten voor
de financiering van de EM Sculpt. Bij deze overeenkomst heeft de ABN AMRO
het financieringsbedrag in juni 2019 volledig aan gefailleerde uitbetaald en
vervolgens een pandrecht gevestigd op de EM Sculpt.

20-05-2020
1

De curator heeft dit pandrecht rechtsgeldig bevonden.
Met de ABN AMRO is afgesproken dat het object onderhands zal w orden
verkocht. De curator ontvangt hiervoor een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling.
Gefailleerde heeft met de ABN AMRO Lease een overeenkomst gesloten voor
de financiering van de EM Sculpt. Ter zekerheid heeft ABN AMRO een pandrecht
gevestigd op de EM Sculpt. De curator heeft dit pandrecht rechtsgeldig
bevonden en heeft met de ABN AMRO afspraken gemaakt over de
(onderhandse) verkoop van de EM Sculpt en boedelbijdrage conform de
separatistenregeling.

19-08-2020
2

Inmiddels is gebleken dat met de verkoop van de EM Sculpt (slechts) een
bedrag van circa € 15.300,- is gerealiseerd. De curator is in overleg met de ABN
AMRO over de afw ikkeling van dit onderw erp.
De curator is in overleg met de ABN AMRO over de afw ikkeling van dit
onderw erp mede gelet op de vorderingen van de fiscus die inmiddels bekend
zijn en de behartiging van dit belang op grond van artikel 57 lid 2 Fw .

24-11-2020
3

Gefailleerde heeft met de ABN AMRO Lease een overeenkomst gesloten voor
de financiering van de EM Sculpt. Ter zekerheid heeft ABN AMRO een pandrecht
gevestigd op de EM Sculpt. De curator heeft dit pandrecht rechtsgeldig
bevonden en heeft met de ABN AMRO afspraken gemaakt over de
(onderhandse) verkoop van de EM Sculpt en boedelbijdrage conform de
separatistenregeling.

22-02-2021
4

Inmiddels is gebleken dat met de verkoop van de EM Sculpt (slechts) een
bedrag van circa € 15.300,- is gerealiseerd. Het in het vorige verslag
aangehaalde overleg tussen de curator en ABN AMRO over de afw ikkeling van
dit onderw erp heeft geleid tot een minnelijke regeling. Met ABN AMRO is
afgesproken dat zij een aanvullende schadevergoeding voldoet van € 13.000
aan de boedel. Hiermee is dit onderw erp afgesloten.
Deze schadevergoeding is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.
Hiermee is dit onderw erp afgesloten.

27-05-2021
5

Dit onderw erp is afgew ikkeld. De curator verw ijst voor uitgebreide informatie
over dit onderw erp naar de eerdere verslagen.

03-09-2021
6

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft, in verband met de vele leveranciers van de voorraad, aan de
rechter-commissaris verzocht een afkoelingsperiode te gelasten voor 2
maanden. De rechter-commissaris heeft met dit verzoek ingestemd.
Voornoemde afkoelingsperiode loopt tot 16 juni 2020.

20-05-2020
1

De curator heeft de leveranciers aangeschreven en hen verzocht om mogelijke
rechten op de voorraad kenbaar te maken. Thans hebben zich enkele
leveranciers zich gemeld. De curator onderzoekt thans de rechtsgeldigheid van
de ingeroepen rechten.
Gedurende de afkoelingsperiode heeft de curator alle leveranciers
aangeschreven en hen verzocht om mogelijke rechten kenbaar te maken.

19-08-2020
2

Van alle leveranciers hebben slecht 2 leveranciers een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame. De curator is met deze
partijen in gesprek getreden over de rechtsgeldigheid en afw ikkeling van de
ingeroepen rechten. In beide gevallen bleek het retour nemen van de kleine
aantallen niet opportuun in verband met de hoge administratieve kosten die
daarmee gemoeid w aren. De partijen hebben daarmee afgezien van hun
rechten en een vordering ingediend.
Daarnaast hebben zich tw ee leveranciers gemeld die zaken in bruikleen
hadden gegeven aan de gefailleerde onderneming. De curator heeft de
rechtsgeldigheid daarvan geverifieerd en de zaken – in overleg met de
doorstarter – w eer ter beschikking gesteld aan deze partijen.
Afgew ikkeld.

24-11-2020
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 13.330,13
Toelichting
De ABN AMRO bankrekening vertoonde een saldo van € 13.330,13 dat thans
op de faillissementsrekening staat.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn per datum faillissement geëindigd.
Vanw ege het coronavirus en maatregelen die daaruit voortvloeiden w as het
niet mogelijk om de activiteiten van gefailleerde voort te zetten.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is de afgelopen verslagperiode druk doende gew eest om een
doorstart van de activiteiten van de onderneming, alsook verkoop van de
activa te realiseren.

20-05-2020
1

Dit is gelukt. De curator heeft een doorstartovereenkomst gesloten met
Suntream B.V. een partij die de activiteiten van gefailleerde zal voortzetten
onder haar eigen naam, met overname van een groot gedeelte van de activa
van gefailleerde.
Op 12 mei jl. heeft de curator een doorstartovereenkomst gesloten met
Sunstream B.V. over de overname van activa en voortzetting van alle
activiteiten van gefailleerde onder haar eigen naam. Voor een uitgebreide
toelichting verw ijst de curator naar het eerste verslag.

19-08-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 62.000,00
Toelichting
Met de doorstart is een opbrengst van € 62.000,-- gerealiseerd.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

20-05-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding lijkt op het eerste gezicht in orde, maar verder onderzoek zal
w orden gedaan. De boekhouding is fysiek veiliggesteld.

20-05-2020
1

De boekhouding lijkt op het eerste gezicht in orde, maar verder onderzoek
w ordt gedaan. De boekhouding is fysiek en digitaal veiliggesteld.

22-02-2021
4

De curator heeft de boekhouding van gefailleerde beoordeeld en heeft
vastgesteld dat deze voldoet aan de w ettelijke vereisten.

03-09-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator zal dit in onderzoek nemen.

20-05-2020
1

De curator heeft dit in onderzoek genomen.

22-02-2021
4

Boekjaar: Deponeringsdatum:
2015 28-12-2016 op tijd
2016 31-05-2018 op tijd
2017 31-05-2018 op tijd
2018 04-07-2019 op tijd
2019 n.v.t. n.v.t.

03-09-2021
6

beoordeling:

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over boekjaar 2019 w as
nog niet verstreken toen Knap Institute failliet w erd verklaard. Hiermee is de
verplichting tot het deponeren van de jaarrekening over dit boekjaar komen
te vervallen. De curator heeft de beschikking gekregen over de conceptjaarrekening over boekjaar 2019.
Alle jaarrekeningen zijn daarmee binnen de w ettelijke termijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator zal dit in onderzoek nemen.

20-05-2020
1

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

03-09-2021
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal dit in onderzoek nemen.

20-05-2020
1

Uit de administratie volgt dat gefailleerde bij oprichting tw ee (2) aandelen
heeft geplaatst, genummerd 1 en 2, elk met een w aarde van één euro (1,00
€). Het totale geplaatste kapitaal bedraagt aldus tw ee euro (2,00 €). Storting
op de geplaatste aandelen heeft plaatsgevonden bij oprichting op 2 juni
2015. Daarmee is aan de stortingsplicht voldaan.

03-09-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.

Toelichting
De curator heeft de administratie van gefailleerde bestudeerd en heeft het
bestuur verzocht om opheldering te verschaffen over een aantal
onderw erpen. De curator zal het rechtmatighedenonderzoek de komende
verslagperiode voortzetten.

20-05-2020
1

03-09-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

In onderzoek

27-05-2021
5

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek. Dit onderzoek zal de curator de komende
verslagperiode voortzetten.
In onderzoek

03-09-2021
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Toelichting
De curator heeft de administratie van gefailleerde bestudeerd en heeft het
bestuur verzocht om opheldering te verschaffen over een aantal
onderw erpen. De curator zal het rechtmatighedenonderzoek de komende
verslagperiode voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator p.m. is een boedelvordering.

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 51.142,92.
In het kader van de afw ikkeling van het faillissement is de curator de
navolgende boedelschulden aangegaan:
- De curator heeft via Troostw ijk een inboedelverzekering (tot 19 mei jl.)
afgesloten en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter hoogte van €

19-08-2020
2

1.010,35;
- De curator heeft Troostw ijk ingeschakeld voor het opstellen van een
taxatierapport en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter hoogte van €
907,50;
- De curator heeft meegew erkt aan een indeplaatsstelling voor
huurovereenkomst en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter hoogte van
€ 605,--;
- De curator heeft een iCare IT ingeschakeld voor het opschonen van alle
laptops ed. en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter hoogte van €
1067,83.

Toelichting
- De curator heeft Insolvit ingeschakeld voor het veiligstellen van de
boekhouding en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter hoogte van €
3734,87
- De curator heeft Nuijten & Nederpel ingeschakeld voor het opstellen van een
info scan van de boekhouding en is daarmee een boedelschuld aangegaan ter
hoogte van € 4.117,51

27-05-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.966,00

20-05-2020
1

Toelichting
De belastingdienst heeft uit hoofde van omzet- en vennootschapsbelasting
een preferente vordering ingediend van in totaal € 23.966,-€ 113.622,00

24-11-2020
3

Toelichting
De belastingdienst heeft uit hoofde van omzet- en vennootschapsbelasting
een preferente vordering ingediend van in totaal € 113.622,--.
€ 113.158,00

27-05-2021
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzet- en vennootschapsbelasting
een preferente vordering ingediend van in totaal € 113.158,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 23.083,88

20-05-2020
1

19-08-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
23.083,88.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

20-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

20-05-2020
1

22

19-08-2020
2

28

24-11-2020
3

28

22-02-2021
4

38

27-05-2021
5

38

03-09-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.615,78

20-05-2020
1

Toelichting
Er hebben zich thans 5 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 13.615,78
€ 35.224,97

19-08-2020
2

Toelichting
Er hebben zich thans 22 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 35.224,97
€ 37.258,52

24-11-2020
3

Toelichting
Er hebben zich thans 28 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 37.258,52.
€ 37.080,12

22-02-2021
4

Toelichting
Er hebben zich thans 28 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 37.080,12.
€ 37.574,12

27-05-2021
5

Toelichting
Er hebben zich thans 38 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 37.574,12.
€ 37.574,12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

03-09-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

9.4 Werkzaamheden procedures

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode richten op het definitief afw ikkelen van
de doorstart en het uitvoeren van de genoemde onderzoeken.

20-05-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode starten met het uitvoeren van de
genoemde onderzoeken.

19-08-2020
2

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het uitvoeren van de
genoemde onderzoeken.

22-02-2021
4

De curator zal zich de komende verslagperiode richten het voortzetten van het
oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

27-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te verw achten termijn
voor de afw ikkeling van het faillissement.

20-05-2020
1

Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te verw achten termijn
voor de afw ikkeling van het faillissement. Dit zal mede afhangen van de
uitkomst van de nog uit te voeren onderzoeken zoals bedoeld in alinea 7.2 van
dit openbaar verslag.

24-11-2020
3

Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te verw achten termijn
voor de afw ikkeling van het faillissement. Dit zal mede afhangen van de
uitkomst van de nog uit te voeren onderzoeken zoals bedoeld in punt 7 van dit
openbaar verslag.

27-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-09-2021
6

