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

5
09-11-2022
F.13/21/138
NL:TZ:0000198783:F001
24-08-2021

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Green Room Design B.V., hierna te noemen de 'gefailleerde' of de
'Vennootschap'.

04-10-2021
1

Gegevens onderneming
Prinsengracht 463 H
1016 HP Amsterdam
KvK-nummer: 60145048

04-10-2021
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een marketing adviesbureau voor de
detailhandel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.098.757,00

€ -24.813,00

€ 482.290,00

2019

€ 1.287.570,00

€ -332.679,00

€ 198.036,00

2020

€ 1.128.664,00

€ 76.355,00

2021

€ 40.245,00

€ -100.232,00

Toelichting financiële gegevens

04-10-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

04-10-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 1.119,25

07-01-2022
2

€ 1.572,18

06-04-2022
3

Toelichting
In deze verslagperiode is een restitutiebedrag van € 452,93 bijgeschreven op
de boedelrekening.

€ 1.572,89

Verslagperiode

09-11-2022
5

Verslagperiode
van

04-10-2021
1

24-8-2021
t/m
17-9-2021
van

07-01-2022
2

18-9-2021
t/m
31-12-2021
van

06-04-2022
3

1-1-2022
t/m
31-3-2022
van

08-07-2022
4

1-4-2022
t/m
30-6-2022
van

09-11-2022
5

1-7-2022
t/m
31-10-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 55 min

2

57 uur 40 min

3

33 uur 12 min

4

40 uur 42 min

5

19 uur 54 min

totaal

188 uur 23 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de Vennootschap is Tw o Dot Zero
Limited (een rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk) die op
haar beurt w ordt bestuurd door de heer Stephen John Verral en mevrouw
Nadine Ann Thomas.

04-10-2021
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De Vennootschap had een aansprakelijkheidsverzekering en een
verzuimverzekering gesloten. De verzekeringsovereenkomsten zijn door de
curator niet gestand gedaan.

04-10-2021
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Prinsengracht 463 H. Deze
huurovereenkomst is door de curator ex artikel 39 Fw opgezegd.

04-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming verrichtte w erkzaamheden voor opdrachtgevers in de retailbranche. Volgens het bestuur van de Vennootschap verkeerde de
onderneming in financieel zw aar w eer door de Coronacrisis. Naar verluidt
daalde de omzet van de Vennootschap vanaf maart 2020 fors als gevolg van
de verplichte w inkelsluiting. De grote opdrachten w erden geannuleerd en de
kleine opdrachten die binnenkw amen genereerden onvoldoende omzet om de
onderneming levensvatbaar te houden. Uiteindelijk is het faillissement van de
Vennootschap aangevraagd door de verhuurder van een kopieermachine
w egens achterstallige huurtermijnen.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

04-10-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

04-10-2021
1

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

04-10-2021
1

6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-9-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corr. w erknemer, corr./ tel. UW V., corr. bestuurder.

04-10-2021
1

Bestuderen stukken, tel. UW V, corr. fiscus, tel. w erknemer.

07-01-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoormeubilair en kantoorartikelen

€ 925,00

totaal

€ 925,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft kantoormeubilair en kantoorartikelen in het bedrijfspand
aangetroffen, bestaande uit onder andere bureaus, vergadertafels en
bureaustoelen. Deze zaken w orden opgeëist door een aan de Vennootschap
gelieerde rechtspersoon. Voor meer informatie hierover w ordt verw ezen naar
par. 7.6.

04-10-2021
1

De Vennootschap huurde een kopieermachine, die inmiddels door de
verhuurder is opgehaald.
De curator heeft het kantoormeubilair en de kantoorartikelen aan diverse
geïnteresseerden aangeboden. Het hoogste bod van € 925,- exclusief BTW is
geaccepteerd.

07-01-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Opstellen biedingsbericht, corr. opkopers, corr. R-C, organiseren bezichtiging.

07-01-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Corr. bestuurder inz restitutie.

06-04-2022
3

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

04-10-2021
1

De Vennootschap bankierde bij Coutts & co in het Verenigd Koninkrijk. De
bankrekeningen zouden in november 2020 door de bank zijn opgeheven als
gevolg van de Brexit. Vanaf november 2020 zijn betalingen ten laste van en
ten behoeve van de Vennootschap verlopen via de bankrekening van de
bestuurder. De curator heeft de opheffing van de bankrekeningen in
onderzoek.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corr. banken, tel. verhuurder inz. evb.

04-10-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de verzochte administratie van het bestuur
ontvangen. De curator heeft de ontvangen administratie in onderzoek.

04-10-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W egens de omvang van de Vennootschap is een goedkeurende
accountantsverklaring niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-01-2022
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het bestuur meermaals
verzocht om toezending van de volledige administratie. Aangezien geen
jaarrekeningen zijn opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2:361 BW en onder
andere de grootboeken niet w aren verstrekt, heeft de curator de rechten en
plichten van de gefailleerde niet kunnen achterhalen. Naar aanleiding hiervan
heeft de curator het bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op
grond van artikel 2:10 BW en 2:248 BW . Na de aansprakelijkstelling heeft het
bestuur een deel van de verzochte administratie ter beschikking gesteld.
Daarnaast betw ist het bestuur dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
curator heeft de ontvangen administratie en het standpunt van het bestuur in
onderzoek.

Toelichting

06-04-2022
3

De ontvangen administratie is door de curator nader bestudeerd. Naar
aanleiding van het boekenonderzoek zal de curator vragen formuleren en deze
voorleggen aan het bestuur van de gefailleerde.
Gelet op het beperkte boedelactief heeft de curator een beroep gedaan op de
Garantstelling Curatoren 2012. In dit verband is door Justis een garantstelling
verleend ter dekking van de reeds door de curator gemaakte kosten en nog te
maken kosten in het kader van verhaalsonderzoek en vooronderzoek.

Toelichting

08-07-2022
4

De administratie w erd gevoerd in tw ee verschillende opeenvolgende
buitenlandse online boekhoudprogramma's. De curator heeft in deze
verslagperiode een nader onderzoek uitgevoerd naar de ontvangen
administratie van de Vennootschap. Vervolgens heeft de curator vragen
geformuleerd en deze aan het bestuur voorgelegd. De curator heeft de
antw oorden van het bestuur in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft de antw oorden van het bestuur bestudeerd. De antw oorden
van het bestuur zijn voor de curator aanleiding om nadere vragen te stellen
over de verkoop van de activa (zoals hierboven onder par. 7.6 uiteengezet)
en de oorzaak van het faillissement. De curator verw acht in deze
verslagperiode de vragen aan het bestuur te kunnen voorleggen.

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Ja

04-10-2021
1

Toelichting
Eind 2020 heeft de Vennootschap haar activa (kantoormeubilair,
bureauartikelen, computerapparatuur, etc.) verkocht aan een gelieerde
vennootschap. De curator kw alificeert deze rechtshandeling als een
paulianeuze rechtshandeling en heeft de koopovereenkomst buitengerechtelijk
vernietigd op grond van artikel 42 Fw . De curator heeft de verkochte zaken van
de kopende partij opgeëist. De koper betw ist de vernietiging en heeft
aangegeven de zaken niet terug te zullen geven. Daarnaast eist zij de in het
bedrijfspand aangetroffen zaken op. De curator onderzoekt het standpunt van
de koper.

Ja

07-01-2022
2

Toelichting
De curator heeft het standpunt van de koper onderzocht en komt tot de
conclusie dat de koopovereenkomst terecht is vernietigd ex artikel 42 Fw . De
curator beraadt zich op het nemen van rechtsmaatregelen jegens de koper.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft in deze verslagperiode ook nadere vragen gesteld aan het
bestuur aangaande de verkoop van de volledige activa voorafgaand aan het
faillissement aan een aan de Vennootschap gelieerde vennootschap.

08-07-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Corr. fiscus, corr. administratiekantoor, corr. bestuurder., bestuderen stukken.

04-10-2021
1

Bestuderen stukken, bestuderen administratie, corr. bestuurder, corr./ tel.
administratie- en adviesbureau, corr. fiscus, tel. UW V, research jurisprudentie.

07-01-2022
2

Bestuderen stukken, bestuderen administratie, corr./ tel. accountant,
aanvragen garantstelling, corr. advocaat bestuurder.

06-04-2022
3

Corr. (advocaat) bestuurder, bespr./ corr./ tel. accountant, bestuderen
stukken.

08-07-2022
4

Corr./ tel. Justis, corr. R-C., tel. taxateur, bestuderen stukken, overleg/ tel.
accountant, corr. bestuurder.

09-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

04-10-2021
1

Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 18,15.

Toelichting

07-01-2022
2

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 27,23;
UW V: € 6.369,03;
verhuurder: € 10.952,-.

Toelichting

06-04-2022
3

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 30,25;
UW V: € 6.369,03;
verhuurder: € 10.952,-.

Toelichting

09-11-2022
5

Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 36,30;
UW V: € 6.369,03;
verhuurder: € 10.952,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 102.241,00

04-10-2021
1

€ 76.894,00

07-01-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.633,00
Toelichting
Deze vordering betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-10-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

04-10-2021
1

5

07-01-2022
2

7

09-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 74.566,97

04-10-2021
1

€ 137.090,97

07-01-2022
2

€ 83.042,97

06-04-2022
3

€ 294.753,39

09-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr. crediteuren, corr. verhuurder.

04-10-2021
1

Tel. verhuurder, corr. UW V, corr. fiscus, corr. NS.

07-01-2022
2

Corr. crediteuren.

08-07-2022
4

Corr. UW V en fiscus.

09-11-2022
5

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 volledige administratie veiligstellen;
bestuderen standpunt koper inzake vernietiging van de
koopovereenkomst ex artikel 42 Fw ;
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
ad hoc w erkzaamheden.

oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
overige w erkzaamheden.

04-10-2021
1

06-04-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

09-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

04-10-2021
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. administratie- en adviesbureau,
bestuderen aanvraag NOW , tel. UW V, oplevering gehuurde ruimte.

07-01-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar de aanspraken van
de gefailleerde op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
W erkgelegenheid (NOW ) en het gebruik van de op grond van de NOW door het
UW V aan de gefailleerde betaalde voorschotten van circa EUR 209.000. De
curator heeft overleg gehad met het UW V over de definitieve vaststelling van
de NOW en de positie van de boedel. De curator zal aan de hand van de
ontvangen administratie nagaan of een definitieve berekening kan w orden
aangevraagd.
Corr. advocaat bestuurder, corr. accountant, corr. UW V, opstellen openbaar
verslag, corr. R-C.

06-04-2022
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. Justis.

08-07-2022
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

09-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

