Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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R-C
Curator

4
11-01-2021
F.13/20/86
NL:TZ:0000136149:F001
24-03-2020

mr. W.M. de Vries
mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
OOC B.V.

23-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OOC B.V. (hierna:
"OOC"), tevens handelend onder de namen SAMT, SAMT creative partner en
SAMT agency, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65443500, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1096 AM
Amsterdam, H.J.E. W enckebachw eg 123, Unit 1.16.

23-04-2020
1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende 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.

Activiteiten onderneming
Volgens registratie bij de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van
OOC uit: “Communicatie- en grafisch ontw erp; Reclamebureaus”. De
bestuurder heeft de curator laten w eten dat de activiteiten van OOC – kort
gezegd – bestaan uit het maken van w ebsites voor ondernemingen.

Financiële gegevens

23-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 313.941,00

€ 5.968,00

€ 47.990,00

2019

€ 256.377,00

€ -30.535,00

€ 19.189,00

2020

€ 27.246,00

€ -9.780,00

Toelichting financiële gegevens
Uitgangspunt voor de jaarcijfers zijn de cijfers van de bij Davilex
ondergebrachte boekhouding “Resultatenrekening” en “Balans”. De
administratie 2019 is bijgew erkt. Een voorlopige versie van de cijfers 2020 op
19 maart 2020 is eveneens opgesteld.

23-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

23-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 16.519,40

23-04-2020
1

€ 25.492,10

16-07-2020
2

€ 33.825,97

19-10-2020
3

€ 33.825,97

11-01-2021
4

Toelichting
Geen w ijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-3-2020

23-04-2020
1

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

16-07-2020
2

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

19-10-2020
3

t/m
18-10-2020
van
19-10-2020

11-01-2021
4

t/m
11-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 18 min

2

21 uur 6 min

3

7 uur 6 min

4

18 uur 12 min

totaal

91 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
OOC is op 26 februari 2016 opgericht. Tikomi Holding B.V. is sedert de
oprichting bestuurder en enig aandeelhouder van OOC. De heer Maarten Rolf
van Oostrom (hierna: “de bestuurder”) is bestuurder en enig aandeelhouder
van Tikomi Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

23-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat OOC niet bij lopende
gerechtelijke procedures betrokken is.

23-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat sprake is van een aantal
lopende verzekeringen zoals een ziekteverzuimverzekering,
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en inventarisverzekering. De curator
heeft de verzekeringsmaatschappijen verzocht de polissen te royeren.
Eventuele nog andere bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan
voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig –
w orden beëindigd.

23-04-2020
1

De polissen bij de ziekteverzuimverzekeraar (Nationale Nederlanden) en de
W egas verzekeraar (Heinenoord Assuradeuren) zijn geroyeerd. De teveel
geïncasseerde premie voor de W egasverzekering ad € 82,05 is teruggestort
op de faillissementsrekening.

16-07-2020
2

1.4 Huur
Uit de door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aan de curator
overhandigde stukken heeft de curator afgeleid dat OOC de bedrijfsruimte
gelegen te (1096 AM) Amsterdam aan de H.J.E. W enckebachw eg 123, Unit 1.16
huurde, alsmede één parkeerplaats in de bijhorende parkeergarage. De huur
over februari 2020 is gedeeltelijke betaald.

23-04-2020
1

Met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van maximaal drie
maanden (artikel 39 Faillissementsw et) heeft de curator de huur van
voornoemde bedrijfsruimte opgezegd. De rechter-commissaris in het
faillissement heeft de curator hiervoor machtiging verleend.
De bedrijfsruimte is per 15 mei 2020 met gesloten beurzen opgeleverd. De
verhuurder zal geen resterende vordering met betrekking tot verschuldigde
huurpenningen indienen.

16-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Uit besprekingen met de bestuurder heeft de curator het volgende begrepen
over de achtergrond van het faillissement.
OOC heeft in het afgelopen jaar gepoogd om te groeien als organisatie, zodat
zij grotere opdrachten zou kunnen gaan verrichten. In 2019 en met name in
het tw eede deel van het jaar gingen echter bijna alle potentiële opdrachten
w aarvoor OOC een offerte had uitgebracht niet door. Daarnaast bleken enkele
projecten in 2019 meer tijd en geld te kosten dan w as begroot. De eerste
maanden van 2020 is daar geen (significante) verbetering in gekomen en
liepen de schulden verder op. Daarnaast leek, gezien de huidige economische
situatie als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis, de kans op nieuw e
projecten enorm verslechterd. Daardoor w as het faillissement van OOC
onvermijdelijk.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

23-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

23-04-2020
1

Toelichting
Er zijn vijf w erknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap, w aarvan
tw ee een dienstverband hadden dat aan het eind van de maand maart zou
aflopen. De salarissen zijn betaald tot met februari 2020.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 26 maart 2020 aangezegd. Als gevolg van de overheidsmaatregelen
rondom de uitbraak van het coronavirus heeft geen fysieke (collectieve) intake
door het UW V kunnen plaatsvinden en heeft de intake (dus) schriftelijk
plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

23-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-3-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie bestuurder en
w erknemers, opstellen ontslagbrieven en Engelse vertaling, verzamelen
documentatie ter voorbereiding van de intake.

23-04-2020
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

16-07-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van OOC geregistreerd.

23-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bij OOC in gebruik zijnde kantoormeubilair is eigendom van de verhuurder.
Voor het overige beschikt OOC niet over bedrijfsmiddelen, anders dan een
enkele iPhone. Deze iPhone w ordt voorlopig bij de fysieke administratie
bew aard.

23-04-2020
1

In het kentekenregister van het RDW staan of stonden geen kentekens op
naam van OOC geregistreerd in het jaar voorafgaand aan de uitspraakdatum
van het faillissement.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, correspondentie bestuurder en het RDW .

23-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een klein aantal opdrachten w aarvoor nog beperkte w erkzaamheden
moesten w orden verricht voordat een factuur kon w orden verstuurd. Deze
facturen zijn op 25 maart 2020 verzonden. Met deze w erkzaamheden w aren
geen kosten gemoeid.

23-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken en overleg met de bestuurder.

23-04-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft tot op heden geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
pre-faillissementsdebiteuren

Omvang

Opbrengst

€ 6.134,70

€ 6.134,70

boedeldebiteuren

€ 18.825,03

€ 14.952,69

totaal

€ 24.959,73

€ 21.087,39

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het facturenoverzicht 2020 staat nog een bedrag van € 22.337,97 aan
debiteurenposten open. Daarnaast is op 25 maart 2020 nog een totaal bedrag
van € 18.825,02 aan onderhanden w erk gedeclareerd. (zie paragraaf 3.6.).
Met een aantal debiteuren loopt een discussie over de uitgevoerde
w erkzaamheden.

23-04-2020
1

In de periode vanaf datum faillissement tot en met 31 maart 2020 is een
bedrag van € 7.151,10 via de ABN AMRO bankrekening geïncasseerd. Een
bedrag van € 762,30 is op de faillissementsrekening geïncasseerd.
Na een van de bestuurder ontvangen update van het overzicht openstaande
facturen en een ontvangen mutatieoverzicht van de bank bleek dat een aantal
debiteuren vlak voor datum faillissement reeds betaald had op de ABN AMRO
rekening. Daarnaast is de openstaande debiteurenpost op de verhuurder
verrekend met de vordering die de verhuurder op OOC had op grond van
onbetaalde huurpenningen. Per saldo stond er per datum faillissement nog
een bedrag van € 6.134,70 open.

16-07-2020
2

Met betrekking tot de gedeclareerde posten onderhanden w erk is aan één
debiteur korting verleend en één post is afgeboekt na gegrond verw eer door
de debiteur. In totaal staat thans nog een bedrag van € 4.226,27 open.
De debiteurenincasso is afgerond.

19-10-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken en correspondentie met de bestuurder en enkele
debiteuren.

23-04-2020
1

Onderzoek stukken, correspondentie met de bestuurder en debiteuren,
aanmaningen debiteuren.

16-07-2020
2

Correspondentie met debiteuren.

19-10-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. OOC heeft een rechtsverhouding met de ABN AMRO Bank.
Deze rechtsverhouding betreft een rekeningcourant overeenkomst. Het saldo
op de ondernemersrekening bedroeg op de uitspraakdatum van het
faillissement € 7.771,32. Daarnaast heeft de bank nog een aantal
automatische betalingen gestorneerd.

23-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er door OOC geen
leaseovereenkomsten aangegaan.

23-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft geen melding gemaakt van verstrekte zekerheden.

23-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

23-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

23-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken, telefonisch overleg met de bestuurder.

23-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er sprake van een klein
aantal opdrachten w aarvoor nog beperkte w erkzaamheden dienden te w orden
verricht (zie paragraaf 3.6.). In dat kader is aan de rechter-commissaris
verzocht om het bedrijf van de gefailleerde – kort – voort te mogen zetten,
zodat deze opdrachten konden w orden afgerond. De rechter-commissaris
heeft daarvoor toestemming verleend. De betreffende w erkzaamheden zijn
vervolgens in de dagen na het uitspreken van het faillissement verricht.

23-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er zijn geen kosten gemaakt voor het voortzetten van de onderneming. Door
het voortzetten van de onderneming konden bepaalde opdrachten w orden
afgerond, w aar vervolgens een factuur voor kon w orden verstuurd. De curator
zal in de komende verslagperiode inventariseren w elk bedrag hiermee w as
gemoeid.

23-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afstemming met bestuurder.

23-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator laten w eten niet geïnteresseerd te zijn in het
doorstarten van de onderneming. Evenmin hebben zich gegadigden voor een
doorstart bij de curator gemeld.

23-04-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie bestuurder.

7. Rechtmatigheid

23-04-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft diverse administratieve bescheiden van OOC digitaal
aangeleverd. De financiële administratie is bijgew erkt. De fysieke administratie
w aar de bestuurder over beschikt zal hij op een geschikt moment aan de
curator ter beschikking stellen. De curator zal de aangeleverde en nog aan te
leveren informatie inventariseren en indien nodig verdere informatie opvragen,
w aarna hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het
faillissement nader zal onderzoeken.

23-04-2020
1

De bestuurder heeft de fysieke administratie aan de curator overhandigd. Na
een eerste inventarisatie van de administratie oogt deze compleet. De curator
zal deze in de komende verslagperiode de administratie nader onderzoeken.

16-07-2020
2

De curator is doende om de administratie te onderzoeken.

19-10-2020
3

De administratie is door de curator onderzocht en geeft geen aanleiding tot
nadere vragen. De oorzaken van het faillissement zoals die door de
bestuurder naar voren zijn gebracht, komen niet onaannemelijk voor. Ook
heeft de curator geen andere (mogelijke) oorzaken voor het faillissement of
andere onregelmatigheden geconstateerd.

11-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
voor het boekjaar 2019 op 13 april 2020 gedeponeerd.

23-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
OOC is gelet op haar beperkte omvang vrijgesteld van accountantscontrole.

23-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bew ijs van de volstorting van de aandelen is door de bestuurder aan de
curator overlegd.

23-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Er is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

23-04-2020
1

11-01-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

23-04-2020
1

11-01-2021
4

Toelichting
Er is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

23-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder,
onderzoek overgelegde financiële administratie en registers.

23-04-2020
1

Inventarisatie administratie.

16-07-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

11-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
€ 22.426,38

23-04-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 36,30 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 22.390,08

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 36,30 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 23.998,21

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-10-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.999,00

23-04-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting 4e kw artaal 2019: € 12,107,00
Loonheffingen december 2019: € 6.874,00
Vennootschapsbelasting 2017: € 8,00
Rente tot datum faillissement: € 10,00
€ 40.464,00

16-07-2020
2

Toelichting
De opgelegde naheffingsaanslagen Omzetbelasting eerste kw artaal 2020 en
Omzetbelasting ex art 29 lid 2 W et op de Omzetbelasting zijn na ingediende
bezw aarschriften en herziene aangiften verminderd.
€ 38.963,00

19-10-2020
3

€ 38.973,00

11-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 28.092,97

23-04-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
Loonvordering: € 23.651,55
Premievordering: € 4.441,42

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

16-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

23-04-2020
1

3

16-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.091,51

23-04-2020
1

€ 2.848,90

16-07-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

23-04-2020
1

Bij ongew ijzigde omstandigheden zal het faillissement in aanmerking komen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel en zullen er geen
uitkeringen aan preferente en concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

16-07-2020
2

Het faillissement komt in aanmerking voor opheffing w egens de toestand van
de boedel.

11-01-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren
zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier
w orden ingevoerd.

23-04-2020
1

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.
Correspondentie bestuurder en belastingdienst (bezw aarschriften en herziene
aangiften); registreren schuldenlast.

16-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt,
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het incasseren van de
openstaande debiteurenposten. Daarna zal de curator aanvangen met het
onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het
inventariseren van de schuldenlast.

23-04-2020
1

Voortzetten debiteurenincasso en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

16-07-2020
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er resteren thans geen
w erkzaamheden meer. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om
het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing.

11-01-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-04-2020
1

Nog niet bekend.

16-07-2020
2

De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek binnen afzienbare
termijn af te ronden.

19-10-2020
3

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Dit verslag kan tevens aangemerkt
w orden als een eindverslag.

11-01-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder,
onderzoek stukken en verslaglegging.

23-04-2020
1

Verslaglegging.

16-07-2020
2

Verslaglegging.

19-10-2020
3

Opstellen eindverslag en financieel eindverslag.

11-01-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

