Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
13-01-2022
F.13/20/165
NL:TZ:0000140359:F001
06-05-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr Z. Korkmaz

Algemene gegevens
Naam onderneming
&samhoud Places B.V.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap &samhoud Places B.V., tevens handelend onder de
naam &moshik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
52915271, statutair gevestigd, feitelijk gevestigd te (1011 DJ) Amsterdam aan
de Simon Carmiggeltstraat 2-4, correspondentieadres postbus 14095, 3508 SC
Utrecht.

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister
als volgt: "Restaurant".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.430.329,00

€ -579.684,00

2015

€ 2.542.000,00

€ -490.000,00

€ 1.291.000,00

2017

€ 2.544.000,00

€ -761.000,00

€ 745.000,00

2018

€ 2.138.000,00

€ -1.015.000,00

€ 535.000,00

2016

€ 2.240.000,00

€ -1.276.000,00

€ 737.000,00

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn ontleend aan een concept kolommenbalans. De cijfers
over 2015 t/m 2018 zijn ontleend aan de jaarrekeningen.

05-06-2020
1

Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van
Moshik&samhoud B.V. (de holding maatschappij) en dochtervennootschappen
&samhoud Places B.V. en &samhoud Food B.V.

04-09-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

05-06-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren 20 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 7.655,38

05-06-2020
1

Toelichting
Het boedelactief bestaat uit het creditsaldo per datum faillissement en een
ziekengelduitkering.
€ 28.696,31

04-09-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom voor de voorraad w ijn
ontvangen, alsmede een restitutie van NS Reizigers.
€ 129.388,59
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft een debiteurenbetaling plaatsgevonden
en is de opbrengst van de w ebveiling bijgeschreven.

Verslagperiode

04-12-2020
3

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
4-6-2020
van
4-3-2020

04-09-2020
2

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

04-12-2020
3

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020

08-03-2021
4

t/m
7-3-2021
van
8-3-2021

08-06-2021
5

t/m
7-6-2021
van
8-6-2021

14-10-2021
6

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021
t/m
12-1-2022

Bestede uren

13-01-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 36 min

2

60 uur 12 min

3

8 uur 48 min

4

16 uur 30 min

5

8 uur 30 min

6

5 uur 12 min

7

16 uur 30 min

totaal

196 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het in kaart
brengen van de activa, ontslag w erknemers en de afw ikkeling/overdracht van
diverse overeenkomsten aan de onderhuurder c.q. verhuurder.

05-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht op 31 mei 2011. Enig aandeelhouder is Moshik
&samhoud B.V.. Bestuurders zijn &samhoud People Equity B.V. en mevrouw
Ingrid W ilhelmina Smolders.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voorzover bekend is gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

05-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde hield diverse verzekeringen aan:
- ziekteverzuimverzekering (Felison) - geroyeerd per 6 mei 2020;
- inkomenspakket (Felison) - geroyeerd per 6 mei 2020;
- W GA Hiaat (Nationale Nederlanden) - de curator heeft de verzekering
beëindigd.
Daarnaast geniet gefailleerde voor de exploitatie van haar bedrijfsactiviteiten
dekking onder verschillende verzekeringen op naam van een gelieerde entiteit
van de &Samhoud groep, w aaronder een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een brandverzekering. Voor zover
noodzakelijk heeft de &Samhoud groep in overleg met de curator de
desbetreffende verzekeringen (tijdelijk) voortgezet in verband met een
mogelijke voortzetting en/of doorstart in faillissement.

05-06-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Simon Carmiggeltstraat 2-4 te
Amsterdam (hoek Oosterdokskade 5, Amsterdam). In de administratie van
gefailleerde heeft de curator een opzegging van de huurovereenkomst door de
verhuurder aangetroffen van vóór datum faillissement. Zekerheidshalve heeft
de curator met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomst
alsnog op 12 mei 2020 uit hoofde van artikel 39 Fw opgezegd. De verhuurder
heeft met diverse leveranciers afspraken gemaakt over voortzetting van o.a.
nutsvoorzieningen, alarm, W ifi, etc. Gefailleerde is tevens partij bij een
onderhuurconstructie met een aan gefailleerde gelieerde onderneming die
eveneens in het pand (begane grond) aan de Simon Carmiggeltstraat 2-4 is
gevestigd. De onderhuurder heeft inmiddels met de verhuurder afspraken
gemaakt over voortzetting van de (onder)huurovereenkomst buiten de boedel
om. Daarbij heeft de curator met de verhuurder afspraken gemaakt over de
toegang tot en beschikking over het pand en de aanw ezige activa door de
boedel voor de periode in faillissement.

05-06-2020
1

Het pand is aan de verhuurder opgeleverd.

04-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteert sinds 2012 onder leiding van chef-kok Moshik Roth een
restaurant in Amsterdam. Sinds 2013 is het restaurant bekroond met tw ee
Michelinsterren. Volgens opgave van de bestuurder is het restaurant sinds de
oprichting verliesgevend gew eest, w aarbij de tekorten w erden aangevuld door
de gelieerde ondernemingen van de &Samhoud groep. Als gevolg van de
w ereldw ijde COVID-19 uitbraak zag gefailleerde zich reeds sinds januari 2020
in toenemende mate geconfronteerd met een sterke terugloop in het aantal
reserveringen en annuleringen van de overw egend buitenlandse klantenkring.
Vervolgens heeft gefailleerde haar deuren op 15 maart 2020 gesloten en haar
activiteiten gestaakt als gevolg van de maatregelen van overheidsw ege in
verband met het COVID-19 virus. De inkomsten van gefailleerde vielen als
gevolg daarvan direct w eg en nu op korte termijn geen omzet meer te
verw achten viel, althans hierover onzekerheid bestond, maar de kosten –
ondanks overheidssteun - niet volledig w erden gedekt, heeft gefailleerde zich
genoodzaakt gezien eigen aangifte van haar faillissement te doen.

05-06-2020
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de feiten en omstandigheden die
tot het faillissement van gefailleerde hebben geleid.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20
Toelichting
Op datum faillissement w aren 20 w erknemers in loondienst.

05-06-2020
1

In verband met COVID-19 w aarbij horecagelegenheden per 15 maart jl.
noodgedw ongen moesten sluiten, heeft gefailleerde een tegemoetkoming
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (de zogenaamde
NOW -regeling) aangevraagd. Op grond van de noodmaatregel is aan
gefailleerde een bedrag van € 155.281 toegekend. Dit bedrag is niet volledig
uitgekeerd. De curator heeft UW V, die de tegemoetkoming vaststelt en
verstrekt, in kennis gesteld van het faillissement.

Toelichting
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de NOW -regeling en op basis van een
voorlopige aanvraag vóór faillissement een voorschot tegemoetkoming
ontvangen. De curator is voornemens een aanvraag in te dienen voor de
definitieve subsidievaststelling, zoals onder de NOW -regeling vereist om tot
een definitieve berekening te komen en recht te kunnen behouden op een
tegemoetkoming. Hiertoe voert de curator mede overleg met de (nietgefailleerde) groep w aartoe gefailleerde behoort.

Toelichting
Ondanks bovengenoemd voornemen heeft de curator – gezien de kosten
verbonden aan het laten opstellen van een derdenverklaring – besloten geen
definitieve aanvraag NOW 1 in te dienen bij het UW V. De curator heeft de
betrokken partijen hierover bericht en met het UW V heeft voorafgaand aan
deze beslissing overleg plaatsgevonden.

08-03-2021
4

13-01-2022
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

05-06-2020
1

Toelichting
Uit de administratie is gebleken dat in eind 2019 tenminste 30 w erknemers in
dienst w aren.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-5-2020

20

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de w erknemers
ontslagen. UW V is in kennis gesteld van het faillissement en heeft
de w erknemers per e-mail een intakeformulier toegezonden.
In verband met de maatregelen rondom COVID-19 heeft UW V de
w erknemers niet uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek.

totaal

20

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers;
- contact UW V;
- bestuderen NOW -regeling;
- correspondentie rechter-commissaris;
- opstellen ontslagbrieven (Nederlands en Engels);
- afhandeling vragen van w erknemers.

05-06-2020
1

Overleg met de (niet-gefailleerde) groep over de NOW regeling.

08-03-2021
4

Geen.

13-01-2022
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

05-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

05-06-2020
1

Geen.

08-03-2021
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Keukeninventaris, restaurant inventaris

€ 82.495,62

totaal

€ 82.495,62

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de gehuurde locatie een bedrijfsinventaris aangetroffen.

05-06-2020
1

De keukeninventaris bestaat uit o.a. een compleet ingerichte keuken,
w aaronder diverse spoel- en w erktafels, koel-vrieskasten, een bakw and,
stellingen en w ijnkoelingen- en rekken, keukengerei (w aaronder pannen,
messen, keukenmachines etc.)
De restaurantinventaris bestaat o.a. uit stoelen, fauteuils, banken, tafels,
w ijnklimaatkasten, serviesgoed, kasten, balie, kaaspresentatiemeubel en
aankleding (kunstw erken, accessoires etc).
Mogelijk maakt een deel van de inventaris onderdeel uit van het gehuurde; dit
is onderw erp van onderzoek van de curator. Met toestemming van de rechtercommissaris is een taxateur geïnstrueerd die een taxatierapport heeft
opgesteld. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop, w aarbij
rekening zal w orden gehouden met eventuele rechten van derden, zie voorts
onder 5.5.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de mogelijke onderhandse
verkoop van de activa onderzocht. Uiteindelijk hebben zich drie gegadigden
gemeld met interesse voor overname van (met name) de w ijnvoorraad, zie
voorts onder 3.6.

04-09-2020
2

Nu geen van de biedingen zagen op overname van de gehele activa, heeft de
curator de activa via NTAB online laten veilen. De voorlopige netto-opbrengst
bedraagt € 76.000 ex btw en ex opgeld. Met toestemming van de rechtercommissaris zijn de activa gegund aan de hoogste bieders. De curator is thans
in afw achting van de financiële afw ikkeling door NTAB en de verkoopopbrengst.
De netto-opbrengst van de veiling ad € 82.404,63 inclusief btw is op de
boedelrekening bijgeschreven. Daarnaast zijn nog enkele zaken verkocht met
een netto-opbrengst van € 90,99. Ook dit bedrag is op de boedelrekening
ontvangen.

04-12-2020
3

Afgelopen verslagperiode heeft een derde zich bij de curator gemeld en
aangegeven dat zijn bedrijf stikstof vaten aan gefailleerde verhuurde. Dit w as
niet bekend bij de curator en de betreffende vaten zijn niet meer aanw ezig in
de boedel. De curator is in overleg met deze partij en met BVA Auctions om een
oplossing te vinden.

08-06-2021
5

BVA Auctions heeft de curator laten w eten dat er een oplossing is gevonden
w aar alle partijen content mee zijn. Daarmee is dit onderw erp afgerond.

14-10-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend, niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie inventaris;
- bestuderen huurovereenkomst;
- correspondentie rechter-commissaris;
- contact taxateur;
- bezoek pand;
- onderzoek mogelijkheden verkoop.

05-06-2020
1

- correspondentie veilingbedrijf;
- verw erken afrekening verkoopopbrengst.

04-12-2020
3

Geen.

08-03-2021
4

Afhandelen gehuurde activa.

08-06-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad w ijn

€ 18.150,00

totaal

€ 18.150,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op de gehuurde locatie een voorraad aangetroffen,
voornamelijk bestaande uit w ijnen.

05-06-2020
1

Met toestemming van de rechter-commissaris is een taxateur ingeschakeld die
een taxatierapport heeft opgesteld. De curator onderzoekt de mogelijkheden
voor verkoop.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de mogelijke onderhandse
verkoop van de activa onderzocht. Uiteindelijk hebben zich drie gegadigden
gemeld met interesse voor overname van (met name) de w ijnvoorraad. Met
toestemming van de rechter-commissaris is de voorraad w ijn verkocht aan de
verhuurder van het pand w aarin failliet is gevestigd tegen een koopsom van €
15.000 ex btw (€ 18.150 incl. btw ), onder de voorw aarde dat eventuele
eigendomsrechten van derden ten aanzien van de w ijnen door de koper
dienen te w orden gerespecteerd en te w orden afgew ikkeld. De koopsom van
de voorraad w ijnen is op de boedelrekening ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-09-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- inventarisatie voorraden;
- contact taxateur;
- correspondentie rechter-commissaris.

05-06-2020
1

- correspondentie koper w ijnvoorraad;
- opstellen factuur;
- afw ikkelen koopsom en rechten van derden ten aanzien van de
w ijnvoorraad;

04-09-2020
2

Geen.

08-03-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

PostNL - restitutie

Boedelbijdrage

€ 42,07

Creditsaldo Rabobank

€ 4.760,48

NS Rezigers - creditsaldo

€ 4.850,20

Domeinnamen
totaal

Toelichting andere activa

€ 9.652,75

€ 0,00

Toelichting andere activa
Creditsaldo Rabobank
De rekening die gefailleerde bij Rabobank aanhield, vertoont op datum
faillissement een creditsaldo van € 4.760,48. De Rabobank heeft het
creditsaldo overgeboekt naar de boedelrekening.

05-06-2020
1

Domeinnamen
Uit een opgave van TransIP volgt dat gefailleerde houder is van een vijftal
domeinnamen:
- samhoudplaces.nl
- samhoudplaces.com
- moshikamsterdam.com
- moshikrestaurant.com
- moshikrestaurant.nl
RDW
Blijkens een opgave uit het kentekenregister stond tot 5 maart 2020 een
Mercedes-Benz op naam van gefailleerde geregistreerd.
PostNL:
Uit hoofde van een restitutie heeft PostNL een bedrag ad in totaal € 42,07
overgemaakt naar de boedelrekening.

04-09-2020
2

NS Reizigers:
Uit hoofde van creditering van diverse NS-Business Card abonnementen heeft
NS Reizigers een bedrag van € 4.850,20 overgemaakt naar de boedelrekening.
De curator tracht in de komende periode een koper te vinden voor de
domeinaam.

04-12-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
- opvragen opgave kentekenregister;
- correspondentie Rabobank;
- opvragen opgave kentekenregister.

05-06-2020
1

- correspondentie PostNL en NS Reizigers.

04-09-2020
2

Geen.

08-03-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

5 debiteuren

€ 24.733,16

€ 18.196,66

totaal

€ 24.733,16

€ 18.196,66

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w as sprake van een openstaand debiteurensaldo van
€ 24.733,16, w aaronder een vordering op de onderhuurder van € 18.196,66
ter zake van de huur over de maanden maart en april 2020.

05-06-2020
1

De curator zal de incasso van de vorderingen ter hand nemen.
De curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht tot betaling over te
gaan.

04-09-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet.
Één debiteur (de onderhuurder) heeft de achterstallige huurpenningen ad €
18.196,66 voldaan. Tw ee debiteuren (verschuldigd resp. € 401,-- en € 350,--)
betw isten de vordering. De curator heeft de reacties van de betreffende
debiteuren voorgelegd aan de (voormalig) administrateur van gefailleerde, die
de betw isting van één van de debiteuren aannemelijk acht. De andere
betw iste debiteur betreft een reeds langlopende discussie.

04-12-2020
3

Van de overige tw ee (buitenlandse) debiteuren (verschuldigd resp. € 5.000,-en € 785,50) is niets vernomen; (aangetekende) brieven en e-mails komen
onbestelbaar retour. Ook de voormalig administrateur ziet geen
aanknopingspunten meer voor een succesvolle incasso.
De curator verw acht derhalve geen bedragen meer te ontvangen en
beschouw t de incasso van de debiteuren als afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie debiteuren.

05-06-2020
1

- aanschrijven debiteuren.

04-09-2020
2

Geen.

08-06-2021
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij Rabobank zonder kredietfaciliteit.

05-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van leasecontracten; hiervan
is tot op heden ook niet gebleken.

05-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover bekend, geen zekerheden gesteld.

05-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben vier partijen zich bij de curator gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud. Het betreft 3 leveranciers van w ijnen die in totaal €
9.381,95 te vorderen hebben en een leverancier van hardw are (W ifi) die in
totaal € 1.787,73 te vorderen heeft. Ten aanzien van laatst genoemde partij
heeft de verhuurder aangegeven het contract voor de hardw are te w illen
overnemen.

05-06-2020
1

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een afkoelingsperiode
gelast voor de duur van tw ee maanden te rekenen vanaf 6 mei 2020. Tijdens
deze afkoelingsperiode kan elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de
boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht
van gefailleerde of de curator bevinden niet zonder machtiging van de rechtercommissaris w orden uitgeoefend. De afkoelingsperiode geeft de curator
gelegenheid om de positie van partijen die zich beroepen op een
eigendomsrecht e.d. te onderzoeken.
Het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde w ijnen zijn van tw ee
leveranciers erkend. De afw ikkeling van de eigendomsrechten heeft
rechtstreeks met de koper van de w ijnen plaatsgevonden.

04-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

05-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade.
- inventarisatie rechten van derden.

05-06-2020
1

- bestuderen stukken m.b.t. eigendomsvoorhoud;
- correspondentie leveranciers en koper.

04-09-2020
2

Geen.

08-03-2021
4

Geen.

08-06-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde; de bedrijfsactiviteiten
van gefailleerde w aren reeds vóór datum faillissement gestaakt per 15 maart
2020 als gevolg van de maatregelen van overheidsw ege in verband met het
COVID-19 virus.

05-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart is thans onderw erp van onderzoek.

6.5 Verantwoording

05-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar een mogelijke doorstart.

05-06-2020
1

Geen.

08-03-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale en fysieke administratie is ontvangen en zal nader w orden
bestudeerd.

05-06-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek in de administratie.

04-12-2020
3

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek en zal trachten
aankomende verslagperiode dat af te ronden.

08-03-2021
4

De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek een
aantal vragen voor de bestuurder van gefailleerde. De curator verw acht
aankomende verslagperiode een reactie van de bestuurder te ontvangen.

08-06-2021
5

De curator zal de aankomende verslagperiode de laatste punten van het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en verw acht daarmee het
rechtmatigheidsonderzoek aankomende verslagperiode af te kunnen ronden.

14-10-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd 23 juli 2014.

05-06-2020
1

Vanaf 2014 is sprake van een groepsjaarrekening w aarbij
moedermaatschappij Moshik & Samhoud B.V. op 2 juni 2016 heeft
zorggedragen voor deponering van een aansprakelijkheidsverklaring.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1
BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2011. Een eventuele vordering uit hoofde van
de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat curator hier geen verder
onderzoek naar zal verrichten.

05-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit moet nog w orden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken
gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de activa en
onderzoek naar een mogelijke doorstart. De curator verw acht komende
verslagperiode een begin te kunnen maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
De curator start komende verslagperiode met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Zie punt 7.1

05-06-2020
1

04-09-2020
2

04-12-2020
3

08-06-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Zie onder 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onder 7.5

05-06-2020
1

De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek een
aantal vragen aan de Bestuurder gesteld. De curator verw acht aankomende
verslagperiode hierop reactie te ontvangen en het rechtmatigheidsonderzoek
af te kunnen ronden.

13-01-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verkrijgen en veiligstellen (digitale) administratie.

05-06-2020
1

- Rechtmatigheidsonderzoek

08-03-2021
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2021
5

De curator verw acht aankomende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.

13-01-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Huur: p.m.

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
€ 87.890,91
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 87.890,91

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-06-2020
1

04-09-2020
2

14-10-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.
€ 75.798,00

05-06-2020
1

04-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft UW V nog geen vordering ingediend.
€ 67.845,04

05-06-2020
1

14-10-2021
6

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van € 67.845,04 bij de curator
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

05-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

05-06-2020
1

63

04-09-2020
2

64

04-12-2020
3

67

08-03-2021
4

68

14-10-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 139.994,77

05-06-2020
1

€ 158.631,30

04-09-2020
2

€ 159.004,00

04-12-2020
3

€ 167.335,18

08-03-2021
4

€ 168.671,18

14-10-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

05-06-2020
1

- aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

04-09-2020
2

- verw erken ingediende vordering.

04-12-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- verkoop activa;
- onderzoek zekerheden;
- afw ikkelen (onder)huurovereenkomsten;
- debiteurenincasso;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatighedenonderzoek.

05-06-2020
1

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- afw ikkelen verkoop activa;
- debiteurenincasso;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatighedenonderzoek.

04-09-2020
2

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- crediteurenadministratie;
- verkoop domeinnaam;
- rechtmatighedenonderzoek.

04-12-2020
3

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg over de NOW regeling;
- rechtmatigheidsonderzoek.

08-03-2021
4

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg over de NOW regeling;
- afhandelen kw estie gehuurde activa;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2021
5

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg over de NOW regeling;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

14-10-2021
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- afronden rechtmatigheidsonderzoek

13-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

05-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

13-01-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2020
1

