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

9
19-07-2022
F.13/20/234
NL:TZ:0000147256:F001
30-06-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr C.M. de Breet

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fast Trading B.V.

28-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fast Trading B.V.,
gevestigd te (1072 KH) Amsterdam, aan de Pienemanstraat 14, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73131210, hierna verder te
noemen: “de Vennootschap”.

28-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Het inkopen, verkopen, importeren, exploiteren, distribueren, het handelen in,
de marketing van en de advisering met betrekking tot kleding en daaraan
verw ante producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 2.154.209,00

€ 89.717,00

2020

€ 1.437.339,00

€ -42.671,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

28-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Desverzocht heeft de curator tot op heden geen financiële gegevens van
gefailleerde ontvangen.

28-07-2020
1

De curator heeft inmiddels de beschikbare financiële gegevens ontvangen, zal
deze bestuderen en in en volgend verslag op terugkomen.

27-10-2020
2

De curator heeft een onderzoek naar de administratie laten uitvoeren en aan
de hand daarvan vragen gesteld aan de bestuurder en derde betrokkenen.

26-01-2021
3

De curator heeft antw oorden gekregen van de bestuurder en betrokkenen.
Aan de hand daarvan w ordt het onderzoek de komende verslagperiode(s)
vervolgd.

21-07-2021
5

De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen antw oorden nadere vragen
gesteld w aarop, ondanks herhaald verzoek, nog geen antw oorden zijn
gekregen. Dit w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

20-10-2021
6

De curator vervolgt zijn onderzoek en treedt op korte termijn in overleg met de
bestuurder.

19-04-2022
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

28-07-2020
1

0

Boedelsaldo
€ 16.204,44

28-07-2020
1

€ 32.004,59

27-10-2020
2

€ 29.285,79

26-01-2021
3

€ 28.981,79

19-07-2022
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 304,= overgemaakt ter
zake het griffiegeld in de lopende procedure.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-6-2020

28-07-2020
1

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

27-10-2020
2

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

26-01-2021
3

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021

26-04-2021
4

t/m
23-7-2021
van
27-4-2021

21-07-2021
5

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

20-10-2021
6

t/m
19-10-2021
van
20-10-2021

19-01-2022
7

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022

19-04-2022
8

t/m
18-4-2022
van
19-4-2022
t/m
18-7-2022

Bestede uren

19-07-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 18 min

2

23 uur 24 min

3

49 uur 24 min

4

28 uur 18 min

5

6 uur 30 min

6

21 uur 48 min

7

2 uur 30 min

8

1 uur 6 min

9

1 uur 12 min

totaal

144 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Fast Trading B.V.. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en w ordt geplaatst op
de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De verslaglegging in dit
faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te
geven omtrent de boedel.

28-07-2020
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat de heer H.W .J. Menso de bestuurder en enig aandeelhouder is van de
Vennootschap. De Vennootschap is op 19 november 2018 opgericht.

28-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

1.3 Verzekeringen

28-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
(Nog) niet bekend.

28-07-2020
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Hazenkoog 10 C te Alkmaar.
De huurprijs per maand bedraagt € 900,= en vermeerderd met omzetbelasting
neerkomend op een bedrag van € 1.089,=. De huur is tot en met juni 2020
voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

28-07-2020
1

De bedrijfsruimte is opgeleverd.

27-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in een conflict met tw ee afnemers die een aantal partijen boxershorts van
gefailleerde hebben gekocht. Deze afnemers hebben de goederen
doorverkocht aan een andere afnemer. Laatstgenoemde afnemer w ordt thans
aangesproken door de merkhouder omdat de goederen niet authentiek
zouden zijn, w aardoor gefailleerde op haar beurt tekort is geschoten in haar
verplichtingen ten opzichte van de tw ee afnemers en gefailleerde aansprakelijk
w ordt gehouden voor de geleden schade.

28-07-2020
1

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
Het onderzoek w ordt voortgezet. Aan betrokkenen zijn vragen gesteld.

26-01-2021
3

Mede aan de hand van de antw oorden van betrokkenen w ordt het onderzoek
voortgezet.

21-07-2021
5

De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen antw oorden nadere vragen
gesteld w aarop, ondanks herhaald verzoek, nog geen antw oorden zijn
gekregen. Dit w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

20-10-2021
6

De curator vervolgt zijn onderzoek.

19-01-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
28-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
28-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De Vennootschap heeft, aldus de
bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

28-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen aanw ezig.

28-07-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat de vennootschap eigenaar w as van een
motorfiets. Deze motorfiets is na faillissementsdatum overgedragen aan een
derde en de koopprijs zou in rekening-courant zijn verrekend. De curator heeft
hierover aan de bestuurder vragen gesteld en komt hier in een nader verslag
op terug.

27-10-2020
2

De curator heeft vastgesteld dat de motorfiets is overgedragen en de
koopprijs is verrekend. De curator is hierover in gesprek met betrokkene en
tracht hierover een regeling te treffen. Dit w ordt de komende verslagperiode
vervolgd.

26-01-2021
3

De curator is nog in gesprek met betrokkene over de motorfiets. Er w ordt
getracht een regeling te treffen.

26-04-2021
4

Verder heeft de curator geconstateerd dat er nog 2 Elektrostapelaarmachines
aanw ezig zouden moeten zijn. Deze zijn niet aangetroffen. Bij de bestuurder is
hier navraag over gedaan, maar nog geen antw oord ontvangen.
Ondanks diverse vragen aan de bestuurder heeft de curator nog geen
informatie gekregen w aar de 2 Elektrostapelaarmachines zijn. Dit w ordt de
komende verslagperiode(s) voortgezet.

21-07-2021
5

Bij de bestuurder is w ederom navraag gedaan inzake de 2
Elektrostapelaarmachines.

20-10-2021
6

De bestuurder heeft gemeld dat de 2 Elektrostapelaars in de gehuurde locatie
zouden zijn achtergebleven. De curator heeft deze machines evenw el niet
aangetroffen. Het onderzoek w ordt voortgezet.

19-01-2022
7

De curator heeft over de tw ee elektrostapelaars overleg met de bestuurder.

19-04-2022
8

De bestuurder heeft niet gereageerd op de laatste verzoeken van de curator.
De curator treedt w eer in overleg met de rechter-commissaris over eventuele
vervolgstappen.

19-07-2022
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

28-07-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is er geen onderhanden w erk en is er geen
voorraad aanw ezig.

28-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking bestuurder.

28-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie vooruitbetaalde kosten

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen activa aanw ezig.

28-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking bestuurder.

28-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren aanw ezig.

28-07-2020
1

De curator zal nog aan de hand van de ontvangen administratie nagaan of er
geen debiteuren (meer) aanw ezig zijn.

27-10-2020
2

Uit de summiere debiteurenadministratie volgt dat er nog mogelijk een aantal
(kleine) vorderingen op (buitenlandse) debiteuren zijn. Vooralsnog lijkt het dat
deze vorderingen niet inbaar zijn.

26-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Nog) niet van toepassing.

28-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

28-07-2020
1

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank. Op de bankrekening stond een
creditsaldo ter hoogte van € 16.204,44 w at inmiddels op verzoek van de
curator is overgemaakt naar de faillissementsrekening. Een
bank/mutatieoverzicht is reeds door de curator ontvangen en deze zal de
komende verslagperiode w orden bestudeerd.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

28-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet gemeld.

28-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet gemeld.

28-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet gemeld.

28-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

28-07-2020
1

Nog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven van de banken, correspondentie banken.

28-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

28-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

28-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

28-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op het moment dat de curator de boekhouding en de administratie van
gefailleerde heeft ontvangen, zal een onderzoek plaatsvinden naar de
boekhouding en de administratie.

28-07-2020
1

Zoals reeds aangegeven heeft de curator de administratie inmiddels
ontvangen en veiliggesteld. Er zal nader onderzoek plaatsvinden, onder
andere naar de diverse rekening-courant posities, crediteuren en debiteuren.

27-10-2020
2

De curator heeft een onderzoek verricht naar de administratie en aan de hand
daarvan aan de bestuurder en diverse betrokkenen vragen gesteld. Hierop

26-01-2021

heeft de curator antw oorden ontvangen. Aan de hand van deze antw oorden
w ordt het onderzoek voortgezet. Tevens is vastgesteld dat de boedel nog
vorderingen uit hoofde van rekening-courant heeft op enkele betrokkenen en
daar aanspraak op gemaakt. Hierover w ordt nog gecorrespondeerd en dit
w ordt de komende verslag periode voortgezet.

3

De correspondentie over de rekening-courant vorderingen w ordt voortgezet.
De curator is nog in afw achting van enkele antw oorden op gestelde vragen.

26-04-2021
4

De curator is nog in overleg over de rekening-courantvorderingen.

21-07-2021
5

Het overleg met de advocaat van betrokkenen inzake de rekeningcourantvorderingen heeft geen resultaat opgeleverd. De curator onderzoekt
de mogelijkheden om de vorderingen te incasseren.

19-01-2022
7

De curator vervolgt zijn onderzoek naar de mogelijkheden om de vorderingen
te incasseren.

19-04-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is op 6 juni 2020 gedeponeerd.

28-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

28-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-07-2020
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

26-01-2021
3

Ze hiervoor onder 7.1. Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting

26-04-2021
4

Er heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden w aarbij aan de bestuurder
vragen zijn gesteld en w aarop door hem antw oord is gegeven. Mede aan de
hand hiervan w ordt het onderzoek voortgezet.

Toelichting

19-01-2022
7

Het onderzoek w ordt vervolgd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

28-07-2020
1

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting

19-01-2022
7

Het onderzoek w ordt vervolgd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft desverzocht nog geen administratie ontvangen van
gefailleerde.

28-07-2020
1

Er w ordt onderzoek gedaan.

27-10-2020
2

Er w ordt onderzoek gedaan en gecorrespondeerd met (adviseurs van)
bestuurder en betrokkenen.

26-01-2021
3

De correspondentie met de (adviseur) van betrokkenen w ordt voortgezet.

20-10-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgt uit het voorafgaande.

28-07-2020
1

Onderzoek en correspondentie met (adviseurs van) bestuurder en
betrokkenen.

26-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

28-07-2020
1

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.696,00

28-07-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend ter hoogte
van € 1.696,= uit hoofde van omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

€ 9.186,00

27-10-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend ter hoogte
van € 9.186,= uit hoofde van omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en
loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-07-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

28-07-2020
1

Dit is nog niet bekend.

€ 3.058,00

26-01-2021
3

Toelichting
Door de aanvragers van het faillissement is een preferente vordering
ingediend ter hoogte van € 3.058,=.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

28-07-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zijn er tw ee concurrente crediteuren, zijnde
de aanvragers van het faillissement. De curator heeft hen aangeschreven en
hen verzocht hun vordering in te dienen.

1

27-10-2020
2

Toelichting
Zoals toegelicht is de financiële administratie ontvangen. Mede aan de hand
daarvan zal de crediteurenpositie van de vennootschap bekeken w orden.
Tot op heden heeft er zich slechts één concurrente crediteur gemeld bij de
curator.

3

26-01-2021
3

4

20-10-2021
6

Toelichting
Tot op heden hebben er zich vier concurrente crediteuren gemeld bij de
curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

28-07-2020
1

Dit is nog niet bekend.

€ 435,60

27-10-2020
2

€ 353.570,10

26-01-2021
3

€ 353.699,06

20-10-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

28-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

De boedel is door 2 buitenlandse partijen gedagvaard tegen een roldatum van
17 maart 2021.

26-01-2021
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

De eisende partijen vorderen op grond van artikel 843a Rv. inzage in de
administratie van de vennootschap.

26-01-2021
3

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

De boedel zal zich stellen op 17 maart 2021.

26-01-2021
3

De boedel heeft zich gesteld in de procedure. De procedure is aangehouden
tot 2 juni 2021.

26-04-2021
4

De procedure is aangehouden tot 21 juli 2021.

21-07-2021
5

De boedel heeft haar conclusie van antw oord ingediend. De procedure staat
nu op de rol van 24 november 2021 voor beraad mondelinge behandeling.

20-10-2021
6

De procedure staat voor beraad mondelinge behandeling.

19-01-2022
7

De procedure staat voor bepaling mondelinge behandeling.

19-04-2022
8

De procedure staat nog steeds voor bepaling mondelinge behandeling.

19-07-2022
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

Bestuderen dagvaarding.

26-01-2021
3

Opstellen conclusie van antw oord.

20-10-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
de curator zal in nader overleg treden met gefailleerde om de
noodzakelijke inlichtingen te verkrijgen;
de curator zet haar onderzoek naar activa voort;
de curator onderzoekt de administratie (indien zij deze heeft ontvangen).
Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er
sprake is gew eest van paulianeus handelen;
er w ordt onderzocht of het aanbieden van een akkoord tot de

28-07-2020
1

mogelijkheden behoort.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

27-10-2020
2

onderzoek naar de overdracht van de motorfiets;
onderzoek naar mogelijke andere activa;
onderzoek naar de ontvangen administratie en in het bijzonder de
diverse rekening-courant verhoudingen
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuurd en mogelijk paulianeus
handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

26-01-2021
3

vervolg correspondentie met betrokkene over overdracht motorfiets;
voortzetting correspondentie met (adviseurs) van bestuurder en
betrokkenen;
verder onderzoek naar de ontvangen administratie en in het bijzonder de
diverse rekening-courant verhoudingen;
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuurd en mogelijk paulianeus
handelen;
procedure tegen buitenlandse partijen.

vervolg correspondentie met betrokkene over aangetroffen activa;
voortzetting correspondentie met (adviseurs) van bestuurder en
betrokkenen;
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen;
voortzetting procedure.

vervolg correspondentie met bestuurder over niet aangetroffen activa;
voortzetting correspondentie met (adviseurs) van bestuurder en
betrokkenen;
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen;
voortzetting procedure.

Correspondentie met bestuurder over niet aangetroffen activa;
Correspondentie en / of overleg met (adviseurs) van bestuurder en
betrokkenen;
Onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen;
voortzetting procedure.

Onderzoek rechtmatigheid en paulianeus handelen;
Onderzoek naar verdw enen activa;
Onderzoek mogelijkheden incasso rekening-courantvorderingen;
Voortzetting procedure.

Onderzoek rechtmatigheid en paulianeus handelen;
Onderzoek naar verdw enen activa;
Onderzoek mogelijkheden incasso rekening-courantvorderingen;
Voortzetting procedure.

26-04-2021
4

21-07-2021
5

20-10-2021
6

19-01-2022
7

19-04-2022
8

Onderzoek rechtmatigheid en paulianeus handelen;

19-07-2022
9

Onderzoek naar verdw enen activa;
Onderzoek mogelijkheden incasso rekening-courantvorderingen;
Voortzetting procedure.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

19-07-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

Bijlagen
Bijlagen

28-07-2020
1

