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

R-C
Curator

7
01-09-2022
F.13/21/18
NL:TZ:0000175203:F001
26-01-2021

mr. C.H. Rombouts
mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Castrikum lectuurshop Haarlemmerstraat B.V.

02-03-2021
1

Gegevens onderneming
Castrikum lectuurshop Haarlemmerstraat B.V. ("CLH"), KvK-nummer: 61988537,
gevestigd te (1013 EJ) Amsterdam aan de Haarlemmerstraat 41.

02-03-2021
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
CLH exploiteerde een tabak- en lectuurshop aan het adres Haarlemmerstraat
41 te Amsterdam.
De activiteiten van CLH bestaan voornamelijk uit de verkoop van lectuur,
alsmede de verkoop van rookw aren en snoepgoed.

Financiële gegevens

02-03-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020
2019

€ 768.692,00

2021

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -121.383,63

€ 294.758,00

€ 22.460,00

€ 144.797,00

€ -1.725,85

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

02-03-2021
1

Gemiddeld aantal w erknemers 2019: 3,5
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er 6 w erknemers in
dienst.

Boedelsaldo
€ 18.803,21

02-03-2021
1

€ 78.346,18

21-06-2021
2

€ 78.830,18

16-09-2021
3

€ 81.164,24

16-12-2021
4

€ 89.061,43

16-03-2022
5

€ 50.906,08

02-06-2022
6

€ 53.406,08

01-09-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-1-2021

02-03-2021
1

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

21-06-2021
2

t/m
20-6-2021
van
21-6-2021

16-09-2021
3

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

16-12-2021
4

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
5

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022

02-06-2022
6

t/m
1-6-2022
van
2-6-2022
t/m
31-8-2022

Bestede uren

01-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 24 min

2

44 uur 36 min

3

13 uur 42 min

4

15 uur 0 min

5

8 uur 6 min

6

14 uur 24 min

7

20 uur 12 min

totaal

163 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
CLH is op 28 november 2014 opgericht. De onderneming is op 28 maart 2015
gestart met haar activiteiten. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van CLH
is Castrikum Holding B.V. Het bestuur van Castrikum Holding B.V. w ordt
gevormd door een natuurlijk persoon (hierna: "de bestuurder").

02-03-2021
1

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

02-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat sprake is van een afgesloten
Zekerheidspakket Handel bij Nationale Nederlanden. De dekking loopt tot 11
maart 2021.

1.4 Huur

02-03-2021
1

1.4 Huur
CLH huurde het w inkelpand aan de Haarlemmerstraat 41. De huurpenningen
zijn tot en met december 2020 voldaan. Door CLH is een bankgarantie gesteld
voor een bedrag van EUR 29.040,00.

02-03-2021
1

Met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van maximaal drie
maanden (artikel 39 Faillissementsw et) heeft de curator de huur van
voornoemd w inkelpand opgezegd. De rechter-commissaris in het faillissement
heeft de curator hiervoor machtiging verleend.
Het door CLH gehuurde w inkelpand is in de afgelopen verslagperiode
opgeleverd aan de verhuurder.

21-06-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft het volgende begrepen over de achtergrond van het
faillissement en de noodzaak tot de aanvraag van het eigen faillissement.
Het faillissement is door de bestuurder aangevraagd vanw ege de financiële en
economische situatie, met als belangrijkste oorzaak het w egvallen van de
omzet vanw ege de Corona-pandemie en de daaraan gerelateerde uitval van
vraag naar de producten van CLH. De w inkel is gevestigd in het centrum van
Amsterdam w aar sinds half maart 2020 geen toeristen meer komen. De
bestuurder heeft nog geprobeerd om het tij te keren door zich te richten op de
lokale bew oners middels verkoop van tijdschrijften en boeken. Tevens w erd
een PostNL servicepunt geïmplementeerd. Begin september sloot de gemeente
Amsterdam de straat bijna volledig af w aardoor potentiële klanten w egbleven.
De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

02-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

02-03-2021
1

Toelichting
Er zijn 6 w erknemers (incl. w eekend- en vakantiekrachten) in dienst van CLH.
De salarissen zijn betaald tot met de maand december 2020. De
pensioenpremies zijn eveneens afgedragen tot en met december 2020. Het
vakantiegeld is betaald tot en met mei 2020.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 27 januari 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
02-03-2021
1

Toelichting
Zie paragraaf 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-1-2021

6

totaal

6

Toelichting

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

02-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris en voorraden

€ 58.975,16

totaal

€ 58.975,16

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa bestaan in het kort uit w inkelinrichting, voorraad gifts, kaarten,
kantoorartikelen, boeken en tabak. Ter beoordeling van de w aarde van de
activa is een inventarisatierapport opgesteld door een erkende taxateur. De
curator zal de activa ter online veiling aanbieden.

02-03-2021
1

De veiling heeft, na aftrek van kosten, geresulteerd in een opbrengst van €
58.975,16.

21-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit ontvangen stukken van de Belastingdienst blijkt dat sprake is van een
openstaande aanslag Loonheffingen. Voor zover sprake is van een
belastingschuld als bedoeld in artikel 21 van de Invorderingsw et 1990 is de
Belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken.

02-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, taxatie inventaris door Viginti,
correspondentie met de rechter-commissaris.

02-03-2021
1

Bezoek locatie Haarlemmerstraat; telefoon en correspondentie met
veilinghouder en bestuurder.

21-06-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

postzegels/ov chipkaarten

€ 484,00

totaal

€ 484,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.3.

02-03-2021
1

Zie paragraaf 3.3.

21-06-2021
2

Door de curator is nog een beperkte voorraad postzegels en ov chipkaarten
aangetroffen. Deze zijn inmiddels te gelde gemaakt.

16-09-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.5.

02-03-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restitutie PostNL

Boedelbijdrage

€ 163,22

creditsaldo Betapress

€ 2.339,18

RVO-TVL

€ 2.044,79

kasgeld

€ 1.541,59

creditsaldo Aldipress

€ 3.438,18

totaal

€ 9.526,96

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door de curator is kasgeld aangetroffen voor een totaal bedrag van €
1.541,59. Het kasgeld is naar de faillissementsrekening overgemaakt. Voorts is
een bedrag van € 163,22 gerestitueerd door PostNL.

21-06-2021
2

Een aangetroffen tablet, eigendom van het GVB, is door het GVB opgehaald.

16-09-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afstorten kasgeld; correspondentie PostNL.

21-06-2021
2

Onderzoek w aarde postzegels/OV chipkaarten; verkoopw erkzaamheden.

16-09-2021
3

Correspondentie met Betapress.

16-12-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteur

€ 19.632,21

€ 8.500,00

totaal

€ 19.632,21

€ 8.500,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van openstaande
debiteurenposten.

02-03-2021
1

In het verleden heeft CLH een vaststellingsovereenkomst gesloten met een
schuldenaar, op grond w aarvan een bedrag van EUR 40.000 (excl. rente) in
maandelijkse termijnen van EUR 500 dient te w orden afbetaald. Ten tijde van
het uitspreken van het faillissement bedroeg de vordering nog EUR 19.632,21.
Tijdens de faillissementsperiode is tot op heden een bedrag van EUR 6.000
afgelost.

16-03-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van EUR 2.500 aan
aflossingen op de boedelrekening ontvangen.

01-09-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

02-03-2021
1

CLH heeft een rechtsverhouding met ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). Deze
rechtsverhouding betreft een rekeningcourant overeenkomst (bankrekening en
spaarrekening).
Tegenover het creditsaldo van de spaarrekening staat de mogelijk toekomstige
schuld van EUR 29.040 uit hoofde van een verstrekte bankgarantie aan de
verhuurder.
Volgens opgave van de bank bedroeg het saldo van de ondernemersrekening
per datum faillissement EUR 11.683,74. Op 17 februari 2021 is door de bank
een creditsaldo van EUR 16.030,53 naar de faillissementsrekening
overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO heeft inmiddels de claim van de verhuurder gehonoreerd en onder
de bankgarantie het bedrag van € 29.040,00 betaald.

21-06-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)

02-06-2022
6

Na verrekening van de bankgarantie met de huurvordering resteerde er nog
een surplus ten gunste van de boedel ten bedrage van € 4.356,=. Dit bedrag
is door de verhuurder naar de faillissementsrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Er is voor zover de curator bekend geen sprake van lopende leasecontracten.

02-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft tot op heden geen melding gemaakt van gevestigde
zekerheden op zaken die tot de boedel van CLH behoren.

02-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben tw ee crediteuren een eigendomsrecht geclaimd op in
bruikleen gegeven displays en heeft één partij kenbaar gemaakt bepaalde
goederen in bruikleen te hebben gegeven. Deze claims zullen door de curator
w orden beoordeeld.

02-03-2021
1

In aanvulling op hetgeen in het vorige verslag is opgemerkt, heeft een aantal
crediteuren een eigendomsrecht geclaimd op in bruikleen gegeven displays. Na
beoordeling door de curator zijn de crediteuren in de gelegenheid gesteld om
de displays retour te nemen.

21-06-2021
2

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

02-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

02-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-03-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven reguliere banken en correspondentie met ABN AMRO.

02-03-2021
1

Beoordeling claims eigendomsrecht; correspondentie crediteuren, bestuurder
en veilinghouder.

21-06-2021
2

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

02-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

02-03-2021
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.

02-03-2021
1

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

02-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft diverse administratieve bescheiden van CLH digitaal
aangeleverd. De financiële administratie is bijgew erkt.
De curator zal de aangeleverde informatie inventariseren en indien nodig
verdere informatie opvragen, w aarna hij deze alsmede de gang van zaken
voorafgaande aan het faillissement nader zal onderzoeken.

02-03-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
over het boekjaar 2019 is gedeponeerd op 06-11-2020. De jaarcijfers zijn tot
en met 2020 opgemaakt.

02-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
CLH is op grond van artikel 2:396, lid 7 BW vrijgesteld van
accountantscontrole.

02-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte blijkt dat de geplaatste aandelen door de oprichter zijn
volgestort in geld door middel van storting op een derdengeldenrekening van
de notaris.

02-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-03-2021
1

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

02-03-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

02-06-2022
6

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

02-03-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

02-03-2021
1

salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurensadministratie): p.m.
UW V: p.m.
verhuurder: € 24.684
De verhuurder heeft een voorlopige boedelvordering ingediend. Nadat duidelijk
is hoe groot de totale vordering is, zal de verhuurder een beroep doen op de
bankgarantie en haar definitieve vordering indienen.

Toelichting

21-06-2021
2

De bankgarantie is inmiddels door de verhuurder geclaimd en door de bank
uitbetaald. Aan de verhuurder zal w orden verzocht om haar definitieve
vordering in te dienen.

€ 11.840,95

16-09-2021
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurensysteem): € 81,68 + p.m.
UW V loonvordering: € 7.685,94
UW V premievordering: € 1.532,09
Verhuurder: € 1.815,00
Vattenfall: € 726,24
De boedelvordering van de verhuurder is na verrekening van de geclaimde
bankgarantie op de crediteurenlijst aangepast.

€ 11.759,27

16-12-2021
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurensysteem): p.m.
UW V loonvordering: € 7.685,94
UW V premievordering: € 1.532,09
Verhuurder: € 1.815,00
Vattenfall: € 726,24

€ 12.394,48
Toelichting
Boedelkosten nog te voldoen:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurensysteem): € 12,10 + p.m.
UW V loonvordering: € 7.685,94
UW V premievordering: € 1.532,09

16-03-2022
5

UW V pensioenpremie: € 623,11
Verhuurder: € 1.815,00
Vattenfall: € 726,24

Toelichting

02-06-2022
6

Boedelkosten nog te voldoen:
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurensysteem): p.m.
De boedelvorderingen van het UW V en Vattenfall zijn bij voorrang voldaan. De
vordering van de verhuurder is komen te vervallen. Na verrekening van de
bankgarantie met de huurvordering resteerde er nog een surplus voor de
boedel ten bedrage van € 4.356,=. Dit bedrag is door de verhuurder naar de
faillissementsrekening overgemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.693,00

02-03-2021
1

Toelichting
Openstaande naheffingsaanslag loonheffingen, tijdvak december 2020.
Fiscale positie:
CLH maakt deel uit van de fiscale eenheid Castrikum Holding B.V. voor de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

€ 634,00

16-09-2021
3

Toelichting
De loonvordering van de Belastingdienst is verminderd in verband met
verrekening van een tegemoetkoming uit de W et tegemoetkomingen
loondomein (W tl) over 2020.
Een door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting
(terug te vorderen conform artikel 29, lid 7, van de W et op de omzetbelasting
1968) ten laste van de fiscale eenheid, is na het indienen van bezw aar
verminderd tot nihil.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-03-2021
1

Tot op heden zijn nog geen vorderingen door het UW V aangemeld.

€ 9.981,92
Toelichting
Loonvordering: € 8.323,38
Premievordering: € 1.658,54

16-09-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

02-03-2021
1

21

21-06-2021
2

Toelichting
Er zijn 21 vorderingen ingediend, echter er is sprake van meerdere
vorderingen van één crediteur. Het totaal aantal crediteuren bedraagt 17.

18

16-09-2021
3

17

16-12-2021
4

20

16-03-2022
5

19

01-09-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.636,52

02-03-2021
1

Toelichting
Bij de aanvraag van het faillissement is door de bestuurder een lijst met
crediteuren gevoegd voor een totaal bedrag van EUR 18.849,78.

€ 29.285,22

21-06-2021
2

€ 24.354,55

16-09-2021
3

€ 319.294,45

16-12-2021
4

€ 329.058,49

16-03-2022
5

€ 325.664,95

01-09-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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.

02-03-2021
1

Zoals het zich laat aanzien zullen de boedel- en preferente schuldeisers
volledig voldaan kunnen w orden.

16-12-2021
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.

02-03-2021
1

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.
Correspondentie crediteuren; administreren schuldenlast.

21-06-2021
2

Bezw aar naheffingsaanslag Omzetbelasting; Correspondentie Belastingdienst;
bestuurder en crediteuren; administreren schuldenlast.

16-09-2021
3

Correspondentie crediteuren; administreren schuldenlast.

16-12-2021
4

Administreren schuldenlast.

16-03-2022
5

Correspondentie crediteuren; administreren schuldenlast.

01-09-2022
7

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

02-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op verkoop van de activa.
Daarnaast zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie,
het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de
schuldenlast.

02-03-2021
1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek en oorzakenonderzoek.

21-06-2021
2

De curator streeft er naar om het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek in
de komende verslagperiode af te ronden.

16-09-2021
3

Afronden rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

16-12-2021
4

Rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

02-06-2022
6

Naar verw achting zal het UW V de tegemoetkoming NOW terug vorderen.
W anneer het UW V haar vordering in het faillissement heeft ingediend, zal de
curator de rechter-commissaris verzoeken om een datum te bepalen w aarop
de verificatievergadering kan w orden gehouden.
Door het UW V is inmiddels een vordering ingediend met betrekking tot het
terugbetalen tegemoetkoming NOW derde aanvraagperiode. De status van
de NOW tegemoetkomingen voor de eerste en tw eede aanvraagperiode is
nog niet duidelijk.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-03-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

02-03-2021
1

Verslaglegging.

21-06-2021
2

Opstellen tussentijds financieel verslag en voortgangsverslag.

16-09-2021
3

Opstellen tussentijds financieel verslag en voortgangsverslag.

16-03-2022
5

Opstellen tussentijds financieel verslag en voortgangsverslag.

02-06-2022
6

Opstellen tussentijds financieel verslag en voortgangsverslag 7.

01-09-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

