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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pikaplant B.V.

04-08-2022
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 5 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pikaplant B.V. (hierna:
“Pikaplant”), statutair gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 63826909, gevestigd aan de Veemarkt 179, te
(1019 CG) Amsterdam in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mevrouw mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en mevrouw mr. M.E.M.
W iebe tot curator.
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Activiteiten onderneming
Pikaplant exploiteert een w inkel in duurzame w oonaccessoires die planten
houden voor de consument zo makkelijk mogelijk maakt. Het assortiment van
Pikaplant bestaat onder andere uit een ecosysteem van een plant in een
w eckpot (de ‘Jar’), handgemaakte keramische - automatisch w aterende potten (de ‘Geo’) en een plankenkast die planten automatisch w ater geeft
door middel van een eb-en-vloed irrigatiesysteem (de ‘One’). Pikaplant leverde
haar producten aan een groot aantal resellers in binnen en buitenland.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 201.232,00

2018

€ 273.540,00

2019

€ -117.534,47

€ 153.701,00

2020

€ -41.691,70

€ 140.763,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft deze cijfers in onderzoek.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
04-08-2022
1

2

Boedelsaldo
€ 0,00

04-08-2022
1

€ 3.092,95

07-11-2022
2

Verslagperiode
van

04-08-2022
1

5-7-2022
t/m
4-8-2022
van

07-11-2022
2

5-8-2022
t/m
7-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 24 min

2

24 uur 30 min

totaal

70 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van Pikaplant is Disic B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
van Disic B.V. is de heer D. Sutjahjo.
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De aandelen in Pikaplant w orden gehouden door Disic B.V., Green machine
Coöperatie U.A. en Mogli B.V.

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as Pikaplant (als gedaagde) betrokken bij een
lopende procedure. In deze procedure is op 8 juli 2022 vonnis gew ezen door
de rechtbank Amsterdam. Gezien de datum w aarop de rechtbank Amsterdam
het eindvonnis heeft gew ezen, stond deze procedure op datum faillissement al
voor vonnis. Op grond van artikel 30 lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van
rechtsw ege geschorst. De curator heeft na uitvoerig onderzoek en overleg met
de rechter-commissaris ervoor gekozen om geen hoger beroep in te stellen.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement beschikte Pikaplant over de gebruikelijke
verzekeringen. De curator heeft de polissen opgevraagd en zal de
verzekeringen gaan beëindigen. Daarbij zal zij aanspraak maken op de
vooruitbetaalde premies.
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Inmiddels zijn de verzekeringen beëindigd en heeft de curator aanspraak
gemaakt op mogelijke vooruitbetaalde premies.

07-11-2022
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1.4 Huur
Pikaplant huurde bedrijfsruimten aan de Veemarkt 179-189, Veemarkt 62 en
Veemarkt 159 te Amsterdam. Deze drie bedrijfsruimten w erden door Pikaplant
gebruikt als kantoor en productieruimte. In verband met achterstallige
betalingen zijn de huurovereenkomsten met betrekking tot de bedrijfsruimten
aan de Veemarkt 62 en Veemarkt 159 op 14 mei 2021 beëindigd. Tussen
partijen is een beëindigingsovereenkomst gesloten. Op 14 september 2021 is
de verhuurder een ontbindingsprocedure gestart met betrekking tot de
bedrijfsruimte aan de Veemarkt 179-189. Bij vonnis van 8 juli 2022 heeft de
rechtbank Amsterdam deze huurovereenkomst ontbonden en ontruiming van
het gehuurde toegew ezen (zie 1.4.). Op 22 juli 2022 heeft de curator het pand
opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder hebben een aantal omstandigheden bijgedragen aan
het faillissement van Pikaplant. Allereerst heeft Pikaplant erg geleden onder de
covid-19 pandemie. Pikaplant levert luxegoederen aan retailbedrijven in
binnen- en buitenland. In de pandemie zijn veel van deze bedrijven tijdelijk
en/of volledig gesloten. Daarnaast hebben grote hotels in de covid-19
pandemie in hun kosten gesneden en ging een grote klant failliet. In aanvulling
hierop heeft de bestuurder aangegeven dat een langlopend huurgeschil (zie
1.4.) heeft bijgedragen aan het faillissement.
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De curator zal de komende periode verder onderzoek doen naar de oorzaken
van het faillissement en de door het bestuur genoemde oorzaken op juistheid
controleren.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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2
Toelichting
Pikaplant heeft tw ee w erknemers in dienst (w aarvan één bestuurder).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
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Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 15 juli
2022 de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers opgezegd ex artikel 40
Fw .

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van Pikaplant behoort een kleine bedrijfsinventaris (laptops,
beeldschermen en enkele printers). De curator onderzoekt de mogelijkheden
om de bedrijfsinventaris te verkopen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De pandhouder heeft met betrekking tot de roerende zaken laten w eten dat
zij afstand doet van haar pandrecht (zie 5.5). Derhalve geldt voor alle
vorderingen van de Belastingdienst het reguliere fiscale voorrecht van artikel
21 IW 1990.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris en voorraad

€ 2.555,00

totaal

€ 2.555,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de boedel van Pikaplant behoort een kleine handelsvoorraad bestaande uit
glazen potten en andere materialen voor de productie van terrariums. De
curator onderzoekt de mogelijkheden om deze voorraad te verkopen.
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De curator heeft de bedrijfsinventaris en voorraad verkocht voor een bedrag
van € 2.555,- ex btw .
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is sprake van een kleine debiteurenportefeuille ter w aarde van ca. € 2.900.
Deze vorderingen vallen onder het pandrecht van New 10 (zie 5.5).
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Tevens heeft factoringmaatschappij BFS kenbaar gemaakt dat de betreffende
vorderingen reeds eerder aan haar w aren gecedeerd.
Partijen zijn in gesprek met elkaar over de afw ikkeling van de kw estie.
New 10 en BFS hebben in onderling overleg afspraken gemaakt over de
afw ikkeling van de debiteurenportefeuille. De debiteurenportefeuille valt niet
in de faillissementsboedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.058,14

04-08-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Pikaplant bankierde bij Rabobank. Rabobank heeft een vordering ingediend
van € 4.058,14.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pikaplant heeft in 2019 een lening ontvangen van New 10, onderdeel van ABN
AMRO. Ter zekerheid van deze lening heeft Pikaplant onder andere een
pandrecht gevestigd op alle roerende zaken en vorderingen. De curator is in
overleg getreden met de pandhouder over de executie van het pandrecht. De
pandhouder heeft met betrekking tot de roerende zaken laten w eten dat zij
afstand doet van haar pandrecht.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.

04-08-2022
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van activiteiten.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. De
curator is in dit kader met diverse partijen in gesprek.

04-08-2022
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Er is geen sprake van een doorstart.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek. De curator heeft een gedeelte van de
boekhouding van het bestuurder van Pikaplant ontvangen.
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De curator heeft een gedeelte van de administratie van de bestuurder
ontvangen en inmiddels ook de toegang tot de digitale administratie van
Exact Online verkregen.

07-11-2022
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De curator zal de komende periode onderzoeken of de administratie aan de
vereisten van artikel 2:10 BW voldoet.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft dit in onderzoek.
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Uit de gegevens van de KvK blijkt dat de volgende jaarrekeningen zijn
gedeponeerd:
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Boekjaar Deponeringsdatum: Oordeel curator:
Jaarrekening 2016 5 mei 2017 Op tijd
Jaarrekening 2017 14 mei 2018 Op tijd
Jaarrekening 2018 25 juli 2019 Op tijd
Jaarrekening 2019 3 juni 2022 Te laat
Jaarrekening 2020 14 juni 2022 Te laat
De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn niet (tijdig) gedeponeerd. De
curator zal dit meenemen in het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek dat
zij de komende periode zal verrichten.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.
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De aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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De curator zal dit in onderzoek nemen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

04-08-2022
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Het salaris van de curator p.m. is een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.082,98

04-08-2022
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Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van vennootschap- en omzetbelasting en
loonheffingen een preferente vordering ingediend van in totaal € 60.082,98.

€ 60.295,98

07-11-2022
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Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van vennootschap- en omzetbelasting en
loonheffingen een preferente vordering ingediend van in totaal € 60.295,98.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

04-08-2022
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Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

04-08-2022
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9

07-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.558,76

04-08-2022
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Toelichting
Tot nu toe hebben zich vier concurrente crediteuren gemeld met vorderingen
voor een totaalbedrag van € 67.558,76.

€ 84.376,93
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Toelichting
Tot nu toe hebben zich 9 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen
voor een totaalbedrag van € 84.376,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement w as Pikaplant (als gedaagde) betrokken bij een
lopende procedure. In deze procedure is op 8 juli 2022 vonnis gew ezen door
de rechtbank Amsterdam. Gezien de datum w aarop de rechtbank Amsterdam
het eindvonnis heeft gew ezen, stond deze procedure op datum faillissement al
voor vonnis. Op grond van artikel 30 lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van
rechtsw ege geschorst. De curator heeft na uitvoerig onderzoek en overleg met
de rechter-commissaris ervoor gekozen om geen hoger beroep in te stellen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode met name richten op:
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Onderzoeken mogelijkheden verkoop activa dan w el doorstart;
Afronden veiligstelling administratie;
Contact met crediteuren;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende periode met name richten op:
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Starten oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek
Contact met crediteuren;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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