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

4
29-04-2021
F.13/20/227
NL:TZ:0000147245:F001
30-06-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hello Amsterdam B.V.

29-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Hello Amsterdam B.V., statutair gevestigd in (1012
DG) te Amsterdam en aldaar zaakdoende aan de Ouderzijds Achterburgw al
141 P (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 65774493).

29-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: Uitgeverij van tijdschriften. Het exploiteren van
een uitgeverij van diverse media, zoals onder andere magazines en
plattegronden.
Gefailleerd gaf het tijdschrift “Hello Amsterdam” uit dat zich richtte op toeristen
in Amsterdam en vooral verspreid in onder meer hotelkamers.

29-07-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

29-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

29-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-07-2020
1

Verslagperiode
van
30-6-2020

29-07-2020
1

t/m
27-7-2020
van
28-1-2020

29-10-2020
2

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

29-01-2021
3

t/m
28-1-2021
van
28-1-2021

29-04-2021
4

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 12 min

2

18 uur 0 min

3

4 uur 36 min

4

18 uur 48 min

totaal

81 uur 36 min

Toelichting bestede uren

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

29-07-2020
1

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

29-10-2020
2

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

29-01-2021
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
openbaar gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend.

29-04-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Hello Amsterdam B.V. is in juli 2016 opgericht. De besloten vennootschap City
Assistant B.V. is 50% aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Van City
Assistant B.V. is de heer Van der Heijden bestuurder en aandeelhouder.

29-07-2020
1

De andere 50% van de aandelen w orden gehouden door de heer Meyer.
Omdat hij failliet is verklaard vallen deze aandelen in diens
faillissementsboedel. Meyer is geschorst (door de Ondernemingskamer) en
uiteindelijk ook ontslagen als bestuurder.
De heer Doeleman is medio 2019 door de Ondernemingskamer aangesteld als
interim-bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen

1.3 Verzekeringen

29-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Nog onbekend.

29-07-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de W esthavenw eg 93 in
Amsterdam (1042 BA). De curator de heeft huurovereenkomsten met
machtiging van de rechter-commissaris op 10 juli 2020 opgezegd.

29-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
De primaire inkomstenbron van gefailleerde bestond uit advertentie-inkomsten
van ondernemingen actief in de Amsterdamse toeristenbranche. Het tijdschrift
verscheen ongeveer elke tw ee maanden en voor het laatst in maart 2020, net
voor de Covid-19 pandemie. Volgens de bestuurder is de Covid-19 pandemie
de directe oorzaak van het faillissement en zag het jaar 2020 er daarvoor nog
rooskleurig en verw achtingsvol uit.

29-07-2020
1

In de jaren voor het faillissement heeft er grote onmin tussen de
aandeelhouder (en ook bestuurders) bestaan. Als gevolg hiervan is een van de
bestuurders uiteindelijk door de Ondernemingskamer van Gerechtshof
Amsterdam geschorst en later ook formeel ontslagen. Deze bestuurder is
vervolgens op aanvraag van gefailleerde failliet verklaard op (onder meer) een
vordering in rekening-courant van gefailleerde op deze bestuurder. Sinds
ongeveer een jaar w ordt gefailleerde mede-bestuurd door een door de
Ondernemingskamer aangestelde interim-bestuurder. Voordat de Covid-19
pandemie uitbrak w as het de bedoeling dat de aandelen van de failliet
verklaarde bestuurder zouden w orden overgedragen aan de nog zittende
bestuurder en dat de interim-bestuurder w eer zou terugtreden. Omdat de
curator van de failliete verklaarde bestuurder (thans ook curator in dit
faillissement) en de nog zittende bestuurder geen overeenstemming bereikte
over een overnameprijs is die aandelentransactie niet van de grond gekomen.
Uiteindelijk heeft die transactie in het geheel geen doorgang meer gevonden.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek is nog gaande.

29-10-2020
2

In dit kader zijn vooralsnog geen ontw ikkelingen te melden.

29-01-2021
3

De curator zal in de komende verslagperiode haar w erkzaamheden inzake de
oorzaak faillissement voortzetten.

29-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

29-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-07-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-7-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
per eerst mogelijke datum opgezegd. Het UW V heeft de afw ikkeling van de
aanspraken onder de Loongarantieregeling verder in behandeling genomen.

29-07-2020
1

W erkzaamheden personeel
Verzamelen personeelsdocumentatie, schriftelijk en telefonisch contact met
UW V en personeelsleden, ontslagaanzegging personeel.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Laptops en tijdschriften
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn drie oude laptops. Die dienen nog te w orden verkocht.
Oude uitgaves van tijdschriften zijn verkocht als oud papier. De exacte
opbrengst hiervan zal in een volgend openbaar verslag gerapporteerd w orden.

29-07-2020
1

De opbrengst van het oud papier zou op de bankrekening van gefailleerde zijn
gestort. De curator heeft desgevraagd nog geen inzicht gekregen in w elke
mutaties er na datum faillissement op de bankrekening hebben
plaatsgevonden. Door de bank is aangegeven dat de bankafschriften per post
aan de curator zullen w orden toegezonden. Hieruit zal moeten blijken w at de
opbrengst van het oud papier precies is gew eest.

29-10-2020
2

Onderzoek in dit kader is nog gaande.

29-01-2021
3

De curator zal in de komende verslagperiode het voorgaande trachten af te
ronden.

29-04-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banktegoed en goodw ill

€ 2.274,79

€ 0,00

totaal

€ 2.274,79

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Banksaldo: € 517,88

29-07-2020
1

Nadere rapportage volgt naar verw achting in het vierde voortgangsverslag.

29-01-2021
3

De curator heeft de mutatieoverzichten ontvangen en zal deze in de
komende verslagperiode, w at betreft debiteurbetalingen, doornemen en
afw ikkelen. Gezien het feit dat er sinds november geen bijschrijvingen
hebben plaatsgevonden, zijn de rekeningen bij KNAB bank opgeheven.

29-04-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefonisch contact met de bank.

29-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de bank een saldo van € 2.274,79
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Hierin zijn naar verw achting
debiteurenbetalingen begrepen. De curator heeft desgevraagd nog geen
inzicht gekregen in w elke mutaties er na datum faillissement op de
bankrekening hebben plaatsgevonden. Door de bank is aangegeven dat de
bankafschriften per post aan de curator zullen w orden toegezonden.

29-10-2020
2

Contact bank, eerste bestudering afschriften.

29-01-2021
3
29-04-2021
4

Correspondentie bank, bestuderen afschriften

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 90.000,00
totaal

€ 90.000,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde bedraagt de debiteurenportefeuille
ongeveer € 90.000,-. De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode
ter hand w orden genomen.

29-07-2020
1

De curator zal de debiteuren in het tw eede verslagperiode aanschrijven.
Op dit moment inventariseert de curator w elke debiteurenbetalingen zijn
ontvangen. Het feit dat de bank tot op heden nog geen inzage heeft gegeven
in de mutaties heeft bemoeilijkt dit. De curator verw acht op korte termijn
alsnog inzage van de bank in de mutaties van na datum faillissement. Volgens
het bestuur zou het veelal om debiteuren gaan die zelf hard geraakt zijn de
door de coronacrisis. De curator heeft er daarom voor gekozen eerst af te
w achten in hoeverre de debiteuren eigener bew eging zouden betalen op de
bankrekening van gefailleerde. Hiermee is gepoogd te voorkomen dat de
betalingsbereid mogelijk nog minder zou w illen als gevolg van het faillissement
van Hello Amsterdam B.V.
Zodra de bank inzage heeft gegeven in de bijschrijvingen van na datum
faillissement zal in kaart w orden gebracht w elke debiteuren er nog niet
betaald hebben en zullen deze debiteuren alsnog door de curator verzocht
w orden alsnog aan nu de faillissementsboedel te betalen.

29-10-2020
2

Nadere rapportage in dit kader volgt naar verw achting in het vierde
voortgangsverslag.

29-01-2021
3

Nu de bank mutaties zijn ontvangen zal de curator in de komende
verslagperiode de debiteuren in kaart brengen en deze aangeschreven.

29-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen debiteurenpositie

29-07-2020
1

Onderzoek debiteurenbetalingen.

29-10-2020
2

Correspondentie betrokkene.

29-01-2021
3

Doornemen stukken.

29-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde is niet bancair gefinancierd.

29-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

29-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

29-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend geen.

29-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact KNAB inzake mutaties en overboekingen.

29-10-2020
2

Contact KNAB, eerste bestudering afschriften.

29-01-2021
3

Correspondentie KNAB, doornemen mutaties

29-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De laatste uitgave van het tijdschrift vond medio maart 2020 plaats. Door de
Covid-19 pandemie is de onderneming van gefailleerde feitelijk stil komen te
liggen. Om die reden w as een voortzetting van de onderneming door de
curator niet aan de orde.

29-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden tot een (beperkte) doorstart w orden geïnventariseerd. Bij
een volgend verslag zal daar op terug w orden gekomen.

29-07-2020
1

Van een doorstart zal geen sprake zijn. W el hebben er zich gegadigden
gemeld voor de domeinnamen, de (content van de) w ebsite en social media
accounts. De curator verw acht in de derde verslagperiode duidelijk te krijgen of
dit actief nog kan w orden verkocht.

29-10-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen, overleg rechter-commissaris

29-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

29-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen of aan
de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan.

29-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn gedeponeerd.

29-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

29-07-2020
1

Niet van toepassing.

29-10-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

29-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Onderw erp
van onderzoek is ook of de betalingen die zijn verricht in de periode toen al
w etenschap bestond van het feit dat faillissement zou w orden aangevraagd
als onrechtmatig zouden kunnen kw alificeren.

29-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

29-07-2020
1

Het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Onderw erp
van onderzoek is ook of de betalingen die zijn verricht in de periode toen al
w etenschap bestond van het feit dat faillissement zou w orden aangevraagd
als onrechtmatig zouden kunnen kw alificeren.

29-10-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de derde verslagperiode voortgezet.

29-01-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator haar w erkzaamheden in het
kader van het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

29-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

29-07-2020
1

Correspondentie betrokkenen.

29-01-2021
3

Bestuderen stukken.

29-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven en zijn verzocht hun vorderingen in te
dienen. Verder dient in dit kader rekening te w orden gehouden met het salaris
curator, de boedelschuld van het UW V en huur opzegtermijn.
€ 6.714,66

29-07-2020
1

29-10-2020
2

Toelichting
In de verslagperiode het heeft UW V haar boedelvorderingen aangemeld ter
hoogte van in totaal € 6.714,66.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-07-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 58.661,00

29-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-07-2020
1

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente en
boedelvordering van het UW V.
€ 443,34

8.4 Andere pref. crediteuren

29-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-07-2020
1

Toelichting
Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren hun vordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

29-07-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 15 concurrente schuldeisers hun vorderingen ingediend.
16

29-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.899,63

29-07-2020
1

Toelichting
Nog onbekend.
€ 62.852,13

29-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

29-07-2020
1

Nog onbekend.

29-10-2020
2

Nog onbekend.

29-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen en verw erken, telefonisch en schriftelijk contact met
crediteuren.

29-07-2020
1

Beoordelen vorderingen.

29-10-2020
2

Correspondentie crediteuren

29-04-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslag periode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

29-07-2020
1

Nader onderzoek oorzaak faillissement;
Nader onderzoek doorstart mogelijkheden;
Aanschrijven debiteuren en debiteuren incasso;
(Opstarten) rechtmatigheidsonderzoek;
Incasso debiteuren.
Onderzoek te gelde maken activa.
Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-10-2020
2

De nog af te w ikkelen onderw erpen betreffen de incasso van mogelijke
debiteuren, het inzichtelijk krijgen van ontvangsten op de bankrekening en
afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-01-2021
3

De curator zal in de komende verslag periode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

29-04-2021
4

Nader onderzoek oorzaak faillissement en trachten af te ronden;
Afronden administratie- en rechtmatigheidsonderzoek;
In kaart brengen debiteuren, aanschrijven debiteuren en debiteuren incasso;
Onderzoek nog te gelde maken activa.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

29-07-2020
1

Nog onbekend.

29-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, schriftelijk en telefonisch contact rechter-commissaris, diverse
algemene verrichtingen.

29-07-2020
1

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

29-10-2020
2

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

29-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

