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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Yosies W itgoed B.V.

18-01-2019
1

Gegevens onderneming
Yosies W itgoed B.V.
Pettemerstraat 12
1823 CW Alkmaar

18-01-2019
1

Activiteiten onderneming
- W inkel in w itgoed;
- W inkel in overige elektrische huishoudelijke apparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 12.855,00

€ -20.406,00

€ 22.376,00

2018

€ 20.914,00

€ -34.845,00

€ 60.192,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-01-2019
1

Toelichting
0

Boedelsaldo
€ 4.131,75

18-01-2019
1

€ 4.131,75

16-04-2019
2

Toelichting
Geen w ijzigingen.

16-07-2019
3

€ 4.131,75

15-10-2019
4

€ 1.131,75

14-01-2020
5

€ 1.131,75

25-03-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-11-2018

18-01-2019
1

t/m
18-1-2019
van
19-1-2019

16-04-2019
2

t/m
16-4-2019
van
16-4-2019

16-07-2019
3

t/m
16-7-2019
van
17-7-2019

15-10-2019
4

t/m
15-10-2019
van
15-10-2019

14-01-2020
5

t/m
14-1-2020
van
15-1-2020

25-03-2020
6

t/m
25-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 3 min

2

15 uur 15 min

3

5 uur 12 min

4

4 uur 5 min

5

5 uur 55 min

6

5 uur 0 min

totaal

72 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Yosies W itgoed B.V. is opgericht bij notariële akte
van 4 juli 2017. Vanaf de oprichting is enig aandeelhouder en enig statutair
bestuurder van Yosies W itgoed B.V., de heer (bestuurder/aandeelhouder). In
verband met de bescherming van de persoonsgegevens van de bestuurder en
aandeelhouder, w ordt diens naam niet vermeld in dit openbare verslag.

18-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen op naam van Yosies W itgoed B.V. zijn beëindigd.

18-01-2019
1

1.4 Huur
Yosies W itgoed B.V. huurt een w inkelruimte in het bedrijfspand aan de
Pettemerstraat 12 in Alkmaar. De curator heeft de huurovereenkomst
opgezegd op grond van artikel 39 Fw . De gehuurde w inkelruimte is ontruimd
en opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

18-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Yosies W itgoed B.V. is uitgesproken op verzoek van een
schuldeiser, in verband met een openstaande vordering ter zake van
onbetaalde facturen.

18-01-2019
1

Tot de faillietverklaring exploiteerde Yosies W itgoed B.V. een onderneming
actief in de verkoop van w itgoed en overige elektrische huishoudelijke
apparatuur. De klantenkring van Yosies W itgoed B.V. bestond voornamelijk uit
particulieren.
Ten aanzien van de achtergronden en oorzaken van het faillissement heeft de
bestuurder het volgende naar voren gebracht. De w inkelruimte van Yosies
W itgoed B.V. w as in de tw eede helft van 2017 en de eerste helft van 2018
slecht bereikbaar voor klanten, omdat de toegangsw eg naar de w inkel ruim
een half jaar w as afgesloten in verband met w egw erkzaamheden. De
w inkelruimte van Yosies W itgoed B.V. ging daarnaast, medio februari/maart
2018, een maand dicht, omdat de verhuurder van het pand een nieuw e vloer
in het pand liet aanleggen. Als gevolg van deze omstandigheden hebben
onvoldoende klanten de w inkel van Yosies W itgoed B.V. bezocht, w aardoor
een negatieve omzetontw ikkeling zou zijn ingezet. De bestuurder is er naar
eigen zeggen niet in geslaagd om de loop in de zaak te krijgen en de w inkel
aantrekkelijk te maken voor potentiële klanten. Door het uitblijven van
voldoende klanten en door het achterblijven van de omzet, is Yosies W itgoed
B.V. in betalingsproblemen komen te verkeren. Volgens de bestuurder
ontbraken de mogelijkheden en de middelen om een regeling te treffen met de
schuldeiser, die het faillissement heeft aangevraagd.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de achtergronden en oorzaken
van het faillissement.
Het onderzoek heeft vooralsnog geen nieuw e aanknopingspunten opgeleverd.
Het onderzoek is nog gaande.

16-04-2019
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

16-07-2019
3

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement heeft
geen nieuw e aanknopingspunten opgeleverd. Het onderzoek is afgerond.

15-10-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-01-2019
1

Toelichting
Yosies W itgoed B.V. heeft geen personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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

18-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

18-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad w itgoed e.o. apparatuur

€ 2.650,00

totaal

€ 2.650,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden:
In de gehuurde w inkelruimte van Yosies W itgoed B.V. te Alkmaar is een
geringe voorraad w itgoed en overige huishoudelijke apparatuur aangetroffen.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de voorraad
verkocht en geleverd aan een koper tegen betaling van een koopprijs van €
2.650,-- exclusief btw . De koopprijs is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

18-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo

€ 925,25

totaal

€ 925,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
ING Bank N.V. heeft ter zake van een creditsaldo op de zakelijke
betaalrekening een bedrag van € 925,25 overgemaakt op de
faillissementsrekening.

18-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering in rekening-courant bestuur

€ 17.820,91

totaal

€ 17.820,91

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de beschikbare administratie heeft Yosies W itgoed B.V. geen
vorderingen op handelsdebiteuren. W el volgt uit de beschikbare concept
jaarcijfers over het boekjaar 2018, dat Yosies W itgoed B.V. een vordering in
rekening-courant heeft op haar bestuurder tot een bedrag van € 4.383,18 per
8 januari 2019. Er zal nader onderzoek w orden verricht naar de mutaties in de
rekening-courant alsmede naar de mogelijkheden tot incasso van het
openstaande saldo.

18-01-2019
1

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld, dat in de rekeningcourantverhouding met het bestuur ten onrechte kasontvangsten van Yosies
W itgoed B.V. tot een totaalbedrag van € 13.437,73 zijn bijgeboekt. Na het
opschonen van de rekening-courantverhouding met deze kasontvangsten,
resteert een vordering van Yosies W itgoed B.V. in rekening-courant op het
bestuur tot een totaalbedrag van € 17.820,91. De curator heeft aanspraak
gemaakt op betaling van dit openstaande saldo.

16-04-2019
2

Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, w aarbij de
onduidelijkheden in de rekening-courantverhouding aan de orde zijn gesteld.
De bestuurder heeft hierbij een nadere toelichting gegeven en onder meer
gesteld dat het openstaande saldo (gedeeltelijk) kan w orden verrekend met
een vermeende loonvordering. De bestuurder is verzocht de gestelde
loonvordering nader te onderbouw en respectievelijk het openstaande
(restant-) saldo over te maken op de faillissementsrekening.

16-07-2019
3

De curator is nog in afw achting van een nadere onderbouw ing van de
vermeende loonvordering respectievelijk een voorstel van de bestuurder tot
aflossing van het openstaande (restant-)saldo in de rekeningcourantverhouding.

15-10-2019
4

Er is gebleken dat de gestelde loonvordering ten onrechte als kasmutatie in de
rekening-courant verhouding is geadministreerd. De loonvordering is nader
onderbouw d en kan w orden verrekend met het openstaande saldo in de
rekening-courant verhouding. De curator is in overleg met de bestuurder ten
aanzien van de mogelijkheden van een (gedeeltelijke) afbetaling van het
restantsaldo in de rekening-courant van € 4.383,18.

14-01-2020
5

In verband met het ontbreken van mogelijkheden en vooruitzichten om de
openstaande schuld in rekening-courant binnen redelijke termijn af te lossen
alsmede gelet op het ontbreken van een derde die bereid is en in staat is de
openstaande schuld af te lossen, acht de curator een voortzetting van de
incasso niet langer opportuun. De incassow erkzaamheden zijn hierdoor
afgerond.

25-03-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
18-01-2019
Toelichting vordering van bank(en)

Yosies W itgoed B.V. heeft geen bancaire financiering of krediet in rekeningcourant afgesloten. W el heeft Yosies W itgoed B.V. een zakelijke
betaalrekening afgesloten bij ING Bank N.V.

1

Yosies W itgoed B.V. heeft als startkapitaal een particuliere geldlening
afgesloten tot een bedrag van € 15.000,--. De particuliere geldverstrekker
heeft geen zekerheden verkregen. De geldlening diende uiterlijk voor 31
december 2018 te zijn terugbetaald door Yosies W itgoed B.V. De geldlening is
slechts gedeeltelijk terug betaald. De particuliere geldverstrekker heeft ter
zake van de geldlening een concurrente vordering ter verificatie in het
faillissement ingediend tot een bedrag van € 12.000,--.

5.2 Leasecontracten
Yosies W itgoed B.V. heeft een leaseovereenkomst met ING Bank N.V. gesloten
ter zake van een pinapparaat. Het pinapparaat is ter beschikking gesteld aan
ING Bank N.V.

18-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door tw ee leveranciers is aanspraak gemaakt op retourname van geleverde
apparaten op grond van een eigendomsvoorbehoud respectievelijk een
consignatieovereenkomst. De curator heeft de betreffende apparaten ter
beschikking gesteld aan de betreffende leveranciers.

18-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

18-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

18-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-01-2019
1

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

18-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De verw erking van de administratie van Yosies W itgoed B.V. w erd verzorgd
door een externe boekhouder. De jaarrekeningen over het boekjaar 2017 en
2018 zijn nog niet afgerond. Het bestuur heeft onder meer concept jaarcijfers
over het boekjaar 2017 en 2018, de grootboekadministratie, een
crediteurenoverzicht en een voorraadinventarisatie ter beschikking gesteld.

18-01-2019
1

Er zal nader onderzoek w orden verricht naar de administratie en de naleving
van de boekhoudplicht.
De curator heeft het bestuur vragen gesteld met betrekking tot
onduidelijkheden in de administratie van Yosies W itgoed B.V., onder meer met
betrekking tot de mutaties in de rekening-courantverhouding met het bestuur.
Deze vragen zijn nog niet door het bestuur beantw oord.

16-04-2019
2

Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden w aarbij de
onduidelijkheden in de administratie aan de orde zijn gesteld. Zoals onder 4.1
van dit verslag is beschreven, is de curator nog in afw achting van een nadere
onderbouw ing van de bestuurder. Het onderzoek is nog niet afgerond.

16-07-2019
3

Hoew el de administratie op onderdelen niet helemaal volledig is, is in
voldoende mate aan de boekhoudplicht voldaan.

15-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is vooralsnog niet gedeponeerd.

18-01-2019
1

De curator heeft het bestuur gevraagd naar een toelichting ten aanzien van
het niet-deponeren van een jaarrekening over het boekjaar 2017.

16-04-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Yosies W itgoed B.V. is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

18-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de verplichting tot volstorting van het aandelenkapitaal is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting
Relevante aanknopingspunten voor eventueel onbehoorlijk bestuur ontbreken.

18-01-2019
1

16-04-2019
2

16-07-2019
3

15-10-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting
Relevante aanknopingspunten voor eventueel paulianeus handelen ontbreken.

18-01-2019
1

16-04-2019
2

16-07-2019
3

15-10-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 726,00
Toelichting
De verhuurder van de w inkelruimte heeft een concurrente boedelvordering
ingediend ter zake van de huurpenningen vanaf de faillietverklaring tot de
oplevering van het gehuurde tot een bedrag van € 726,-- inclusief BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-01-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de fiscus zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.

16-07-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.066,80

18-01-2019
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag tot een bedrag van €
1.066,80 inclusief BTW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

18-01-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.592,64

18-01-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-01-2019
1

Nog niet bekend.

16-04-2019
2

Nog niet bekend.

15-10-2019
4

Nog niet bekend.

14-01-2020
5

Gelet op de stand van de boedel, de omvang van de faillissementskosten en
overige boedelschulden, alsmede het ontbreken van vooruitzicht op het
verw erven van aanvullend actief, komt het faillissement in aanmerking voor
een beëindiging door opheffing bij gebrek aan baten.

25-03-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
- onderzoek en incasso vordering in rekening-courant bestuur;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

18-01-2019
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
- onderzoek en incasso vordering in rekening-courant bestuur;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

16-04-2019
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
- onderzoek en incasso vordering in rekening-courant bestuur;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

16-07-2019
3

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- onderzoek en incasso vordering in rekening-courant bestuur.

15-10-2019
4

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- Onderzoek en incasso vordering in rekening-courant bestuur.

14-01-2020
5

De w erkzaamheden in het faillissement zijn afgerond. Het faillissement komt
in aanmerking voor een beëindiging door opheffing bij gebrek aan baten.

25-03-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-01-2019
1

Nog niet bekend.

16-04-2019
2

Naar verw achting kunnen de w erkzaamheden in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

16-07-2019
3

Nog niet bekend.

15-10-2019
4

Nog niet bekend.

14-01-2020
5

Op korte termijn.

25-03-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

