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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Puck B.V.

04-03-2020
1

Gegevens onderneming
Adres: Lisserdijk 96 A (2158 LW ) te Buitenkaag
Kamer van Koophandel registratienummer: 65115465
Boedelrekening: NL29KASA0222706856

04-03-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde w erden reeds medio oktober 2020 gestaakt en
dus voor de uitspraak van het faillissement. Gefailleerde voerde een
horecaonderneming. Het register van de Kamer van Koophandel meldt: Café.
Het betrof feitelijk een brasserie/restaurant.
De onderneming w as gelegen in een recreatiegebied aan het w ater. De
doelgroep w aar de onderneming zich op richtte bestond voornamelijk uit
passanten/recreanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 146.641,00

€ -39.831,00

€ 18.562,00

2017

€ 263.074,00

€ 5.998,00

€ 37.924,00

2018

€ 321.192,00

€ -4.287,00

€ 27.485,00

04-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De kosten, w aaronder loonkosten, huisvestigingskosten en autokosten, liepen
in het jaar 2018 aanzienlijk op in vergelijking tot het jaar 2017. Dit resulteerde
in een overschrijding van de kosten ten opzichte van de opbrengsten.

04-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Uit de gegevens bij de Kamer van Koophandel volgt dat er in het jaar 2016
tw ee w erknemers in dienst w aren. In 2017 bedroeg het aantal w erknemers
drie en in 2018 is dit aantal opgelopen naar 7 w erknemers.

04-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-03-2020
1

€ 5.822,51

06-07-2020
2

€ 6.322,51

03-11-2020
3

Verslagperiode
van
4-2-2020

04-03-2020
1

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

06-07-2020
2

t/m
3-7-2020
van
4-7-2020

03-11-2020
3

t/m
3-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 24 min

2

22 uur 18 min

3

1 uur 42 min

totaal

45 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er w erd divers telefonisch overleg met het bestuur en op 10 februari 2020 een
bespreking met de bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden.
De gehuurde bedrijfsruimte te Buitenkaag is bezocht. De daar aanw ezige
activa is geïnventariseerd, zodat deze kan w orden verkocht.
Daarnaast is er contact gew eest met de verhuurder over een mogelijke
aanspraak op (een gedeelte van) de activa en w erd medew erking verzocht
aan een doorstart.
Het (rechtmatigheids)onderzoek op basis van de papieren administratie is
aangevangen. De digitale administratie is via de boekhouder van gefailleerde
opgevraagd. De crediteuren zijn aangeschreven en w orden verw erkt.

04-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer Marco Molloy.

04-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures tegen gefailleerde bekend gew orden bij de
curator.

04-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen van gefailleerde bekend gew orden bij de
curator.
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard bij het staken van de
activiteiten in oktober 2019 alle verzekeringen al te hebben opgezegd.
Indien er toch verzekeringen w orden aangetroffen die niet noodzakelijk zijn,
dan zullen deze w orden opgezegd door de curator of eindigen w egens het niet
betalen van de premies.

04-03-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte gelegen te Buitenkaag aan het adres:
(2158 LW ). Lisserdijk 96 A.
De huurovereenkomst is door de curator ex artikel 39 Fw schriftelijk opgezegd
tegen de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
De oplevering van het gehuurde zal derhalve plaatsvinden op 11 mei 2020.

04-03-2020
1

Het gehuurde w erd bezemschoon opgeleverd op 5 mei 2020.

06-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte van de bestuurder van gefailleerde
uitgesproken.
De bestuurder van gefailleerde heeft gemeld dat hij sinds april 2019 met de
verhuurder in gesprek w as over voortijdige beëindiging van de
huurovereenkomst. Gefailleerde w ilde vertrekken w egens de naar zijn mening
gebrekkige staat van het gehuurde.
In dit kader zijn ook diverse mogelijke nieuw e huurders voorgedragen. De
verhuurder heeft niet ingestemd met de verzochte indeplaatsstelling.
Het bestuur stelt dat de bedrijfslocatie in de w inter niet geschikt is w egens
diverse gebreken aan het gehuurde. Er zijn volgens het bestuur diverse
lekkages, het tocht en er is sprake van een gebrekkige verw arming. Er w as
daarom na de zomer vrijw el geen klandizie. De kosten liepen dus door terw ijl
er onvoldoende opbrengsten w aren om deze kosten te dekken.
In overleg met zijn boekhouder heeft het bestuur van gefailleerde medio
oktober 2019 besloten om de onderneming te sluiten, een minnelijke regeling
proberen te treffen met haar crediteuren en - na het mislukken daarvan - over
te gaan tot het doen van de eigen aangifte van faillissement.

04-03-2020
1

De curator heeft de gehuurde bedrijfsruimte bezocht. Het gehuurde is
gedateerd en de curator heeft de diverse gebreken gezien. Het is voor de
curator aannemelijk dat het gehuurde in de w intermaanden ongeschikt is om
uit te baten en dat er derhalve onvoldoende verdien capaciteit w as.
Het onderzoek is afgerond.

06-07-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er geen personeel meer in dienst van
gefailleerde.
Personeelsleden hebben volgens opgave van de bestuurder na het staken van
de onderneming zelf of met hulp van het bestuur een andere dienstbetrekking
gevonden.

04-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voor faillissement w aren er gemiddeld zeven personeelsleden in
dienst bij gefailleerde.

04-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-2-2020

3

zekerheidshalve opzegging arbeidsovereenkomst

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Zekerheidshalve heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris
bij brief van 27 februari 2020 de hem bekende (voormalige) personeelsleden
hun dienstverband opgezegd ex art. 40 FW .

04-03-2020
1

Personeel dat zich mogelijk meldt voor achterstallige lonen zal w orden
aangemeld bij het UW V voor het indienen van vorderingen onder de
loongarantieregeling.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn volgens de opgave van het bestuur geen onroerende zaken en tot
heden w erden er geen (aanw ijzingen van) onroerende zaken in de boedel
aangetroffen.
De komende verslagperiode zal er nader onderzoek w orden verricht als daar
aanleiding toe is.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

04-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen bijzonder w erkzaamheden.

04-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 5.822,51

totaal

€ 5.822,51

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde bedrijfsruimte te Buitenkaag is een (horeca) inventaris
aangetroffen, bestaande uit onder andere (restaurant)meubilair,
keukenapparatuur, servies en glasw erk. De inventaris zal w orden verkocht
middels een internetveiling via: onlineveilingmeester.nl.

04-03-2020
1

De inventaris w erd de afgelopen verslagperiode verkocht middels een
internetveiling via: Onlineveilingmeester.nl.

06-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is niet bekend met een vordering w aarvoor een pandrecht op de
inventaris als zekerheid is gesteld.
Het uitoefenen door de curator van het bodemvoorrecht voor de
Belastingdienst is derhalve vooralsnog niet aan de orde.

04-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De onderneming w erd bezocht om de inventaris te inventariseren.
De inventaris w erd door een medew erker van het veilingbedrijf beoordeeld
zodat de inventaris efficiënt via een internetveiling ter verkoop kan w orden
aangeboden.

04-03-2020
1

De inventaris w erd de afgelopen verslagperiode verkocht middels een
internetveiling via: Onlineveilingmeester.nl.
De verkochte bedrijfsmiddelen zijn door de kopers bij de bedrijfsruimte
afgehaald.
De bedrijfsruimte is door het veilingbedrijf bezemschoon achtergelaten.

06-07-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden w erk is geen sprake.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

04-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.442,00
totaal

€ 5.442,00

Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren aanw ezig.

04-03-2020
1

Uit de administratie volgt een vordering op de bestuurder van € 5.442,-.

06-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

De bestuurder w erd aangeschreven met het verzoek de vordering te voldoen.

06-07-2020
2

Met de bestuurder w erd betaling in zeven termijnen overeengekomen. De
bestuurder verkrijgt zijn inkomen uit een horecaonderneming. Gezien de
Covid-19 maatregelen en het gebrek aan omzet dat daaruit voortkomt is de
afgesproken aflostermijn niet realistisch gebleken. Er w erd een termijn van €
500,- ontvangen.
De curator en het bestuur hebben afgesproken om binnen de mogelijkheden
tot spoedige aflossing te komen en tussentijds overleg te voeren om tot
betaaltermijnen te komen die passen binnen de verdiencapaciteit van het
bestuur.

03-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 602,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening en creditcard aan bij de ING Bank. De bank
heeft een vordering van € 602,00 ingediend.

5.2 Leasecontracten

04-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen lopende leasecontracten aangetroffen.
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde zijn alle leasecontracten
bij het staken van de activiteiten van de onderneming reeds opgezegd en
beëindigd. Gehuurde onderdelen van de inventaris zijn bij de verhuurders
afgeleverd.

04-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn er geen zekerheden afgegeven.
Er is door de ING Bank geen aanspraak gemaakt op zekerheden.

04-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich tot op heden geen separatisten gemeld.

04-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is tot op heden geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

04-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

04-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van reclame.

04-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen boedelbijdragen ontvangen.

04-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De bank heeft een vordering ingediend en de vordering w erd verw erkt.

04-03-2020
1

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

04-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

04-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming is niet door de curator voortgezet.

04-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

04-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde heeft de fysieke administratie aan de curator
afgegeven. De auditfiles zijn opgevraagd voor digitaal onderzoek van de
administratie.
De komende verslagperiode zal de administratie nader w orden onderzocht.

04-03-2020
1

Met de auditfiles w erd een onderzoeksrapportage opgesteld. De administratie
voldoet aan de eisen van de w et.
Het onderzoek is afgerond.

06-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat de deponering van
de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018 tijdig heeft plaatsgevonden.
De deponering van de jaarrekening van 2019 dient uiterlijk 31 december 2020
te geschieden.

04-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling van artikel 2:396 lid 7 BW is van toepassing.

04-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De komende verslagperiode zal dit op basis van de administratie nader w orden
onderzocht.

04-03-2020
1

De aandelen zijn volgestort in geld.
Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt € 1,-.

06-07-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het bestuur heeft correct voldaan aan de w ettelijke publicatieplicht in de
periode voor het faillissement.
De administratie dient te w orden onderzocht.
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur zal de komende
verslagperiode w orden voortgezet.
Nee
Toelichting
Er is de curator geen doen of nalaten bekend gew orden dat kan w orden
gekw alificeerd als onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

04-03-2020
1

06-07-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-03-2020
1

Toelichting
De boekhouding van gefailleerde zal de komende verslagperiode w orden
onderzocht op paulianeuze handelingen.
Nee

06-07-2020
2

Toelichting
Er zijn de curator geen rechtshandelingen bekend gew orden die kunnen
w orden gekw alificeerd als paulianeus handelen ex art. 42 Fw . dan w el ex art.
47 Fw .

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Tot op heden heeft de curator geen bijzonderheden aangetroffen.
De komende verslagperiode zal het onderzoek w orden voortgezet.

04-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek w erd afgerond.

06-07-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie w erd ingenomen.
Het tijdig deponeren van de jaarrekeningen w erd gecontroleerd.
Het rechtmatigheidsonderzoek w erd gestart. Het onderzoeken van de
administratie zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

04-03-2020
1

Er w erd een onderzoeksrapportage gemaakt met de auditfiles. Het onderzoek
w erd aan de hand van het rapport afgerond.

06-07-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

04-03-2020
1

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
€ 9.438,00

06-07-2020
2

Toelichting
De verhuurder heeft een vordering ingediend van € 9.438,- voor de huur over
de opzegtermijn.
€ 9.438,00
Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van 2e verslag.

03-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.718,00

04-03-2020
1

Toelichting
Door de fiscus w erden tot op heden preferente vorderingen ingediend voor
een totaalbedrag ad € 34.718,--.
€ 37.567,00

06-07-2020
2

Toelichting
Door de fiscus w erden tot op heden preferente vorderingen ingediend voor
een totaalbedrag ad € 37.567,-.
€ 37.567,00

03-11-2020
3

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van 2e verslag.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-03-2020
1

Toelichting
Door het UW V is tot op heden geen preferente vordering ingediend.
Omdat er zich geen personeel heeft gemeld bij de curator met loonvorderingen
uit de periode voor het faillissement verw acht de curator vooralsnog geen
vordering van het UW V voor de overname van die loonverplichting.
€ 0,00

06-07-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-03-2020
1

Toelichting
Er zijn op dit moment geen andere preferente crediteuren bekend.
De lonen van het personeel w erden volgens opgave van het bestuur voldaan
tot het einde van de arbeidsovereenkomsten.
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

04-03-2020
1

Toelichting
Er hebben zich thans 2 concurrente crediteuren gemeld.
18

06-07-2020
2

Toelichting
Er hebben zich thans 18 concurrente crediteuren gemeld.
21

03-11-2020
3

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 21 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.199,02

04-03-2020
1

Toelichting
Het totaalbedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 1.199,02.

€ 64.176,99

06-07-2020
2

Toelichting
Het totaalbedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 64.176,99.
€ 64.506,99

03-11-2020
3

Toelichting
Het totaalbedrag van de concurrente vorderingen bedraagt thans €
64.506,99

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

04-03-2020
1

De curator verw acht afw ikkeling ex art. 16 Fw . dan w el ex art. 137a Fw .

06-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren van gefailleerde die bij de curator bekend zijn uit de
administratie of nog bekend w orden door betalingsaanmaningen w erden of
w orden aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen.
De komende verslagperiode w orden de crediteuren van gefailleerde nader
verw erkt en geïnventariseerd.

04-03-2020
1

De door de crediteuren ingediende vorderingen w erden genoteerd op de lijst
met voorlopig erkende en betw iste crediteuren.

06-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Er zijn door de curator geen (nieuw e) procedures gestart of (lopende)
procedures overgenomen ex artikel 27 FW e.v.

9.4 Werkzaamheden procedures

04-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden w orden verricht zoals
dat volgt uit dit verslag en in het bijzonder w orden de volgende
w erkzaamheden voortgezet:
- Onderzoek van de (financiële) administratie;
- Onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur;
- Verkoop van de inventaris;
- Verw erken van de crediteuren.

04-03-2020
1

De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden w orden verricht zoals
dat volgt uit dit verslag en in het bijzonder w orden de volgende
w erkzaamheden voortgezet:
- de vordering in rekening-courant op het bestuur zal w orden geïncasseerd;
- de w ijze van afw ikkeling zal w orden bepaald.

06-07-2020
2

De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden w orden verricht zoals
dat volgt uit dit verslag en in het bijzonder w orden de volgende
w erkzaamheden voortgezet:
- de vordering in rekening-courant op het bestuur zal w orden geïncasseerd;
- het bepalen van de w ijze van afw ikkeling w ordt aangehouden tot na de
incasso van de vordering op het bestuur.

03-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog onbekend.

04-03-2020
1

Zodra de vordering op het bestuur is geïncasseerd, w ordt overgegaan tot
afw ikkeling van het faillissement.

06-07-2020
2

Zodra de vordering op het bestuur is geïncasseerd, w ordt overgegaan tot
afw ikkeling van het faillissement.

03-11-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
2-2-2021

03-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

04-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

