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Datum verslag
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R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kick Berg & Partners Erkend Reclame Adviesbureau B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
Meeuw enlaan 100
1021 JL Amsterdam,

07-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Uitgeven van reclame-adviezen, het ontw erpen, begeleiden en ondersteunen
van verkoopactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 3.909.888,00

€ 453.684,00

€ 1.221.000,00

2016

€ 7.563.435,00

€ 105.411,00

€ 1.364.000,00

2017

€ 6.661.198,00

€ 43.877,00

€ 2.123.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

07-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

07-05-2020
1

Toelichting
Volgens het handelsregister.

Boedelsaldo
€ 59.548,09

07-05-2020
1

€ 25.851,84

17-08-2020
2

€ 27.996,93

24-11-2020
3

Verslagperiode
van
25-3-2020

07-05-2020
1

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

17-08-2020
2

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

24-11-2020
3

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

22-02-2021
4

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

Bestede uren

25-05-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

108 uur 24 min

2

66 uur 42 min

3

14 uur 18 min

4

3 uur 30 min

5

4 uur 24 min

totaal

197 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

07-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 maart 1977. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 33175751 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 11.344,51. Enig bestuurder van
gefailleerde is W JVD Holding B.V. (kvK nr. 30248737). Enig aandeelhouder en
bestuurder van W JVD Holding B.V. is de heer W .J. van Dam.
De aandelen in gefailleerde w orden voor gelijke delen gehouden door W JVD
Holding B.V en K.J.D. Vermeulen Holding B.V. (KvK nr. 30177522). Enig
aandeelhouder en bestuurder van K.J.D. Vermeulen Holding B.V. is de heer M.J.
Vermeulen.
De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Het maken van w inst door het
uitgeven van reclame-adviezen, het ontw erpen, begeleiden en ondersteunen
van verkoopactiviteiten, en het verrichten of doen verzorgen van alle productie
en het verlenen of doen verlenen van alle diensten op het gebied van de
marketing, communicatie, publiciteit en reclame alsmede het deelnemen in- en
samenw erken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen
met een soortgelijk doel of w elker doel bevorderlijk kan zijn aan dat der
vennootschap, dit alles in de ruimste zin van het w oord".

1.2 Lopende procedures

07-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde houdt de volgende verzekeringen aan bij DSV Mediapolis.
Elektronica;
Bedrijfsaansprakelijkheid;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
W erknemersschade;
Bedrijfsrechtsbijstand;
Bedrijfsschade;
Inventaris/goederen;
Ziekteverzuim;
W GA Hiaat.

07-05-2020
1

Behoudens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering w erden de verzekeringen
geroyeerd per datum faillissement. De
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt uitloopdekking.
DSV Mediapolis heeft in totaal een bedrag van € 8.692,53 uit hoofde van
restitutie premies naar de faillissementsrekening overgemaakt.

17-08-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde is huurder van kantoorruimte. De eerste zeven maanden van 2020
zijn huurvrij. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd, w aardoor deze
zal eindigen ultimo juli 2020. Het gehuurde w erd nog niet opgeleverd.

07-05-2020
1

Het gehuurde w erd opgeleverd. Dit w erd per abuis niet vermeld in het
voorgaande verslag. Formeel vond de oplevering plaats na het einde van de
huurovereenkomst. De verhuurder heeft (vooraf) bevestigd dat daaraan geen
financiele gevolgen zijn verbonden. Tussen de verhuurder en W JHV Holding,
die is gesubrogeerd in de rechten van de bank, loopt nog een discussie over
vrijgave van de verstrekte bankgarantie. Deze discussie loopt buiten de boedel
om. De boedel heeft daarbij geen (althans indirect) belang.

22-02-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Door de middellijk bestuurder is het
volgende geparafraseerd aangegeven:
"Gefailleerde is in 2018 in een negatieve spiraal terechtgekomen door o.a. het
w egvallen van grote klanten, een veranderend business model en het
w egvallen van de compagnon die verantw oordelijk w as voor de sales.
In 2018 en 2019 heeft gefailleerde het tij nog proberen te keren door een
grote reorganisatie door te voeren. in 2020 zorgde de Corona-crisis er voor
dat de helft van de omzet van gefailleerde is w eg gevallen omdat veel klanten
van gefailleerde in de entertainment- en culturele sector zitten.
Doordat er in de komende maanden ook geen sales-activiteiten kunnen
plaatsvinden en de lage liquiditeit van gefailleerde, heb ik geconcludeerd dat
gefailleerde niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.
Gefailleerde zag zich daarom genoodzaakt zelf het faillissement aan te
vragen."

07-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

07-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft een doorstart gerealiseerd (zie verder bij sub 6.4). Onderdeel
van de overeenkomst met de doorstarter is dat deze zich ertoe verplicht om de
w erknemers van gefailleerde een arbeidsovereenkomst aan te bieden voorde
duur van minimaal één jaar, tegen marktconforme voorw aarden, w elke niet
minder zullen zijn dan die van de huidige personeelsleden van de doorstarter
voor gelijke functieprofielen en ervaringsjaren. De doorstarter is gerechtigd
een proeftijd te bedingen. Het personeel van gefailleerde kan zich op deze
afspraak beroepen; het is een derdenbeding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

07-05-2020
1

Toelichting
Volgens het handelsregister

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-3-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

07-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende
zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

07-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 6.787,50

totaal

€ 6.787,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een beperkte kantoorinventaris w aaronder een
aantal MacBooks. ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrecht op de inventaris.

07-05-2020
1

W JVH Holding B.V. heeft de vordering van ABN AMRO Bank N.V. volledig
voldaan. Door subrogatie treedt W JVH Holding B.V. in de rechten van de
pandhouder. Inmiddels is door de boedel het aan W JHV Holding toekomende
bedrag ad € 2.250,00 naar haar overgemaakt.

17-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. Het bodemvoorrecht strekt zich
uit over de kantoor-en bedrijfsinventaris voor zover het bodemzaken betreft.
De opbrengst loopt op grond van artikel 57 lid 3 Fw door de boedel.

07-05-2020
1

De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 510.289,00.

24-11-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met de pandhouder over de verkoop van de activa.

07-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

07-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
domeinnaam kick-digital.nl
50% belang in Kick Digital B.V.

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.210,00
€ 10.750,00

Kunst

€ 302,50

IE-rechten w ebsite
handelsnaam
totaal

€ 12.262,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
De handelsnamen "Kick Berg & Partners Erkend Reclame Adviesbureau B.V." en
"KICK Vormgeving en Media", IE-rechten op de w ebsite, domeinnamen kickreclame.nl en kick-marketing.nl en het 50% aandelenbelang van gefailleerde in
KICK Digital B.V. w erden in het kader van een doorstart verkocht. Zie verder bij
sub 6.4.

07-05-2020
1

Opschortende voorw aarde voor de verkoop van het 50% aandelenbelang in
Kick Digital B.V. w as de medew erking van de andere aandeelhouder. Deze
heeft geen medew erking verleend. De curator heeft vervolgens EJP
Accountants opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te verrichten
naar de w aarde van de aandelen. De aandelen zijn uiteindelijk - na
toestemming van de rechter-commissaris- verkocht aan de andere
aandeelhouder. Er w aren geen andere geïnteresseerde partijen.

17-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop overige activa.

07-05-2020
1

Geen.

24-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 202.300,68

€ 6.608,81

€ 202.300,68

€ 6.608,81

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van het bestuur heeft gefailleerde een debiteurenportefeuille
met een nominale w aarde ter hoogte van in totaal € 202.300,68 inclusief btw .
ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrecht op de openstaande debiteurenpost. ABN
AMRO Bank N.V. heeft de curator geïnformeerd dat zij tot uitw inning w il
overgaan.

07-05-2020
1

Door de volledige betaling aan ABN AMRO Bank N.V. te voldoen treedt W JHV
Holding door subrogatie in de rechten van de pandhouder. W JHV Holding heeft
aangeven dat zij zelf tot uitw inning zal overgaan.

17-08-2020
2

Gefailleerde had een rekening-courantvordering van € 656,80 op K.J.D.
Vermeulen Holding B.V. Deze vordering w erd inmiddels voldaan.

24-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met pandhouder over de uitw inning van de openstaande
debiteurenpost.

07-05-2020
1

Geen.

17-08-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 169.480,96

07-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van in totaal € 169.480,96.
Een bedrag van € 151.472,53 ziet op een verleend krediet. Een bedrag van €
18.008,43 betreft een reservering voor een contragarantie voor een door ABN
AMRO Bank N.V. afgegeven bankgarantie ten gunste van de verhuurder van
gefailleerde.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De afw ikkeling van de bankgarantie is nog niet mogelijk. De curator is met de
pandhouder en de verhuurder in overleg over de oplevering en w elke kosten

24-11-2020
3

ten laste van de bankgarantie kunnen w orden gebracht. Indien de
bankgarantie niet (geheel) zal w orden getrokken, zal het bedrag van de
contragarantie (althans het surplus) toekomen aan de pandhouder.

Toelichting vordering van bank(en)
De bankgarantie w erd nog niet getrokken. Het ligt voor de hand dat het
bedrag van de contragarantie op korte termijn zal w orden vrijgegeven door
de bank. De pandhouder heeft daarover contact met de bank.

25-05-2021
5

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had tw ee operationele lease-overeenkomsten afgesloten bij
Athlon. De beide voertuigen zijn inmiddels ingeleverd bij de lease
maatschappij.

07-05-2020
1

Daarnaast had gefailleerde een lease-overeenkomst inzake een printer. Deze
overeenkomst is nog niet geëindigd.
De printer is opgehaald.

17-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. pandrecht op de
bedrijfsinventaris en vorderingen gevestigd. De curator heeft dit in onderzoek.

07-05-2020
1

Door de volledige betaling aan ABN AMRO Bank N.V. te voldoen treedt W JHV
Holding door subrogatie in de rechten van de pandhouder.

17-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Ja

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een claim ingediend uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud. W el hebben tw ee crediteuren een beroep gedaan op
het intellectueel eigendomsrecht.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

07-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Eventueel overleg met de (pretense) pandhouders over de uitw inning van de
zekerheden en overleg met leasemaatschappij printer.

07-05-2020
1

Geen.

24-11-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van gefailleerde enkele w eken voortgezet.
Het voortzetten had tot doel om de kans op een doorstart (met behoud van
w aarde en w erkgelegenheid) niet in de kiem te smoren, alsmede om
gedurende die tijd boedelomzet te generen. De rechter-commissaris heeft de
vereiste machtiging verleend. Op 29 april 2020 is de voortzetting door de
curator beëindigd.

07-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de periode dat de onderneming van gefailleerde w erd voortgezet
heeft de curator voor een bedrag van € 54.821,83 aan facturen uitgestuurd.
De gerealiseerde opbrengst (ontvangen op de boedelrekening) bedraagt
thans €48.144,74. De kosten zijn zeer beperkt. De curator heeft vooralsnog
een betaling ad € 205,46 ten laste van de boedel gedaan.

07-05-2020
1

In totaal is er voor een bedrag van € 55.436,05 aan facturen uitgebracht. De
gerealiseerde opbrengst bedraagt € 55.381,60, w aarvan een bedrag ad €
54.099,51 op de faillissementsrekening is binnenkomen. Tw ee debiteuren
hebben voor een bedrag van € 1.282,09 per abuis op de bankrekening van de
pandhouder betaald. De curator heeft totaal betalingen gedaan ad €
13.269,95 ten laste van de boedel.

17-08-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen definitieve rekening en verantw oording over de periode dat het
bedrijf van gefailleerde w erd voortgezet. Incasso boedeldebiteuren.

07-05-2020
1

Geen.

17-08-2020
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Na de faillietverklaring heeft de curator een aantal geïnteresseerden een
biedingsbrief gestuurd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een drietal biedingen.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator met
Rubix Marketing B.V. overeenstemming bereikt over een doorstart van de
onderneming van gefailleerde door Rubix marketing B.V.
Rubix Marketing B.V. koopt de handelsnamen "Kick Berg & Partners Erkend
Reclame Adviesbureau B.V." en "KICK Vormgeving en Media", IE-rechten op de
w ebsite, domeinnamen kick-reclame.nl en kick-marketing.nl en, onder
opschortende voorw aarde van medew erking van de medeaandeelhouder, het
50% aandelenbelang van gefailleerde in KICK Digital B.V. Inmiddels heeft de
andere aandeelhouder in Kick Digital B.V. de curator en doorstarter
geïnformeerd dat zij geen medew erking verleent aan de overdracht van de
aandelen. De inventaris, debiteuren, overige domeinnamen, en het onder
handenw erk maken expliciet geen deel uit van de doodstartovereenkomst.
Onderdeel van de overeenkomst is dat Rubix Marketing B.V. zich ertoe verplicht
om de w erknemers van gefailleerde een arbeidsovereenkomst aan te bieden
voorde duur van minimaal één jaar, tegen marktconforme voorw aarden, w elke
niet minder zullen zijn dan die van de huidige personeelsleden van de
doorstarter voor gelijke functieprofielen en ervaringsjaren. De doorstarter is
gerechtigd een proeftijd te bedingen. Het personeel van gefailleerde kan zich
op deze afspraak beroepen.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

07-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 5.000,00

07-05-2020
1

Toelichting
De koopprijs bedraagt in totaal € 40.000,- en bestaat uit een vast deel en een
variabel deel. De doorstarter betaalt € 5.000,00 op datum koopovereenkomst
en, indien de andere aandeelhouder medew erking verleent aan overdracht, €
10.000,00 op datum levering aandelen in Kick Digital en een earn-out van €
40.000 minus het reeds betaalde bedrag. Rubix Marketing B.V. heeft het eerste
deel van de koopsom ad € 5.000 voldaan.
€ 5.000,00

17-08-2020
2

Toelichting
De medeaandeelhouder heeft zijn medew erking niet verleend aan de
overdracht van de aandelen. Zie onder 3.9.

Toelichting
Ter beoordeling van het thans betaalbare deel van de variabele koopprijs
heeft de curator de financiële gegevens van de doorstarter opgevraagd. De
curator is nog in afw achting van deze gegevens.

Toelichting
Ter beoordeling van het betaalbare deel van de variabele koopprijs heeft de
curator meerdere malen de financiële gegevens van de doorstarter
opgevraagd. De curator recent enkele gegevens ontvangen en zal deze
beoordelen.

22-02-2021
4

25-05-2021
5

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkelen doorstart.

07-05-2020
1

Bew aken afdracht earn-out.

24-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden
gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft
voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.

07-05-2020
1

De curator heeft een externe partij ingeschakeld om de administratie veilig te
stellen. De curator heeft eveneens de jaarrekeningen 2017, 2018 en (concept)
2019 alsmede andere administratieve bescheiden ontvangen, alsmede de
crediteuren-en debiteurenlijst.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie en heeft geen
onvolkomenheden geconstateerd. Het bestuur heeft aan de administratieplicht
voldaan.

24-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op een vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. Voor jaarrekeningen betreffende boekjaren die aanvingen voor 1
januari 2016 bedraagt deze termijn 13 maanden. De openbaarmaking dient te
geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt,
betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.

07-05-2020
1

De jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd:
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

2015
2016
2017
2018

op
op
op
op

25 april 2016;
2 juni 2017;
20 juni 2018;
19 augustus 2019.

Gefailleerde heeft aan haar deponeringsplicht voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine c.q.
microrechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderzoek naar het volstorten van de aandelen is niet opportuun, nu
gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering
op de aandeelhouder zou bestaan, is deze inmiddels verjaard.

07-05-2020
1

De aandelen zijn volgestort.

24-11-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak
behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende
aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.
Nee

07-05-2020
1

24-11-2020
3

Toelichting
Onderzoek van de curator w ijst uit dat het bestuur zijn taak behoorlijk heeft
vervuld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de
derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.
Nee

07-05-2020
1

24-11-2020
3

Toelichting
Van paulianueze handelingen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek aangevangen en verw acht dat
in de komende tw ee verslagperioden af te ronden.

17-08-2020
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Van
onregelmatigheden is niet gebleken.

24-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2020
1

Geen.

24-11-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 2.360,95

07-05-2020
1

Toelichting
plus p.m.
€ 73.351,73

22-02-2021
4

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 70.990,78.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 510.289,00

07-05-2020
1

17-08-2020
2

Toelichting
De vorderingen zien op op OB, LH over de maanden oktober 2019 tot en met
maart 2020, een VpB over 2012 en een ambtshalve aanslag 29 lid 2 ad €
372.600.

Toelichting
De ambtshalve aanslag 29 lid 2 is te hoog vastgesteld. Indien opportuun, zal
de curator hier bezw aar tegen aantekenen.

24-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 47.480,80

07-05-2020
1

22-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

07-05-2020
1

24

17-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 472.161,74

07-05-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie zou de openstaande handelscrediteurenpost €
211.999,27 bedragen. De curator heeft de bekende crediteuren
aangeschreven.
€ 506.402,30

17-08-2020
2

€ 336.921,34

24-11-2020
3

Toelichting
Door de vermindering van de vordering van ABN AMRO Bank naar nihil is het
bedrag van de concurrente crediteuren met € 169.480,96 gedaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend hoe het faillissement afgew ikkeld kan gaan w orden.

07-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

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

07-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop bedrijfsinventaris en domeinnamen; overleg met de pandhouder over
de uitw inning van de zekerheden; onderzoek naar intellectuele
eigendomsrechten; afw ikkelen doorstart; afleggen rekening-en
verantw oording over de voortzettingsperiode; rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie crediteuren.

07-05-2020
1

Onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten; afw ikkelen doorstart;
rechtmatigheidsonderzoek; inventarisatie crediteuren.

17-08-2020
2

Afw ikkelen doorstart en inventarisatie crediteuren.

22-02-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden.

07-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

07-05-2020
1

