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

16
30-12-2020
F.16/14/232
NL:TZ:0000002352:F001
11-03-2014

R-C
Curator

mr. Hofman
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Convention Company B.V

25-05-2018
6

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Organisatie- / evenementenbureau

25-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2012

€ 2.841.262,00

2011

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -268.374,00

€ 605.255,00

€ 60.893,00

€ 678.162,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 3.953,32

25-05-2018
6

€ 41,37

04-12-2018
8

€ 76,55

12-07-2019
10

€ 27.284,49

30-12-2020
16

Verslagperiode
van
7-11-2017

25-05-2018
6

t/m
24-5-2018
van
25-5-2018

31-08-2018
7

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

04-12-2018
8

t/m
3-12-2018
van
4-12-2018

25-03-2019
9

t/m
25-8-2018
van
26-3-2019

12-07-2019
10

t/m
11-7-2019
van
12-7-2019

11-10-2019
11

t/m
10-10-2019
van
11-10-2019

10-01-2020
12

t/m
9-1-2020
van

09-04-2020

10-1-2020

13

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

09-07-2020
14

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

02-10-2020
15

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

30-12-2020
16

t/m
29-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

93 uur 40 min

7

0 uur 35 min

8

0 uur 30 min

9

1 uur 45 min

10

7 uur 40 min

11

5 uur 45 min

12

3 uur 5 min

13

10 uur 28 min

14

2 uur 56 min

15

13 uur 25 min

16

10 uur 29 min

totaal

150 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 2:00 uur (2,00 uur)
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 93:40 (93,67 uur)

25-05-2018
6

Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 0:35 uur (0,58 uur)
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 94:15 (94,25 uur)

31-08-2018
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 26 september 1996. Enig aandeelhouder en
bestuurder is W ickel Groep B.V., w aarvan enig aandeelhouder en bestuurder
de heer S.P. W ickel is.
Onderhavig faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

25-05-2018
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend en volgens opgave bestuurder zijn er geen gerechtelijke
procedures
aanhangig.

25-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn be- of geeindigd.

25-05-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Hilversumsew eg 16 te Laren.
Met toestemming van de rechter-commissaris is deze huurruimte opgezegd. De
curator heeft het gehuurde bezemschoon opgeleverd.
Gefailleerde verhuurde één ruimte aan een makelaarskantoor, dat eveneens
het pand heeft verlaten.

25-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de volgende oorzaken aangegeven:
- tegenvallende cijfers uit boekjaar 2013 en de verw achtingen voor 2014;
- de media zouden de besloten congressen hebben "kapot geschreven"
w aardoor aanzienlijke omzet is w eggevallen;
- vele opdrachtgevers hebben hun opdrachten uitgesteld vanw ege de
economische crisis;
- ABN Amro Credit Cards en ING Bank hebben de kredietlijnen dichtgezet.

25-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

25-05-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-3-2014

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd edoch gefailleerde heeft geen
onroerende zaken in eigendom.

25-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diversen

€ 8.580,54

totaal

€ 8.580,54

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de volgende (deels verpande) zaken aangetroffen:
- diverse inventaris, computers, telefoons, audio- en lichtapparatuur. In de
afgelopen verslagperiode heeft een internetveiling plaatsgevonden van de
verpande en niet verpande zaken. Na aftrek van veilingkosten is aan de
boedel een bedrag van € 8.580,54 ten goede gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

25-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van meer dan € 100.000,-. De curator houdt
rekening met het voorrecht dat de fiscus heeft op alle bodemzaken.

25-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden / onderhanden w erk

€ 3.025,00

totaal

€ 3.025,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met toestemming van de rechter-commissaris is één lopend project afgerond.

25-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In kas heeft de curator een bedrag van € 196,78 aangetroffen.
De curator heeft een bedrag van € 814,75 aan diverse restituties ontvangen.
Tevens heeft de curator een bedrag van € 13.662,33 aan Franse
omzetbelasting retour
ontvangen. De door de curator ingeschakelde accountant heeft laten w eten
dat de verzochte belastingteruggave van circa € 5.000,- uit Ierland is
afgew ezen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

25-05-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 2.666,85

€ 2.666,85

€ 322,69

totaal

€ 2.666,85

€ 2.666,85

€ 322,69

Toelichting debiteuren
De vorderingen zijn verpand aan de ING Bank N.V., w aarmee is afgesproken
dat de curator de vorderingen incasseert. De bestuurder heeft een uitdraai
aan de curator verstrekt van alle debiteurenvorderingen. De curator heeft de
incasso van de debiteuren ter hand genomen. Het betreft grotendeels facturen
die zijn verzonden voor diensten die na datum faillissement nog geleverd
hadden moeten w orden.
De curator heeft afgerekend met de pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 125.000,00

25-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank ca. € 95.000
ABN Amro Bank ca. € 30.000

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had naast een aantal operationele leasecontracten eveneens één
financial leasecontract. Deze auto is ter beschikking gesteld aan de
leasemaatschappij die de auto
heeft verkocht. Na aftrek van de vordering van de leasemaatschappij heeft zij
aan de boedel een bedrag ter hoogte van € 703,45 voldaan.

25-05-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de volgende zaken:
- bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden.

25-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan
op een afspraak omtrent eigendomsvoorbehoud.

25-05-2018
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5.6 Retentierechten
Op het retentierecht is geen beroep gedaan.

25-05-2018
6

5.7 Reclamerechten
Op het reclamerecht is geen beroep gedaan.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-05-2018
6

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 concludeert voorlopig dat er is voldaan aan de boekhoudplicht.

25-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voor het jaar 2012 is de jaarrekening (tijdig) gedeponeerd.

25-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aanw ezig, edoch ook niet verplicht.

25-05-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde in 1996 is een mogelijke
stortingsverplichting inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Eerdere verslagen:
De curator heeft zijn administratie-onderzoek afgerond. Een aantal
punten/vragen is door de curator voorgelegd aan de bestuurder. Met de
bestuurder heeft een uitgebreide bespreking plaatsgevonden om duidelijkheid
te verkrijgen omtrent de door de curator naar voren gebrachte punten/vragen.
Nader onderzoek van beide kanten is vereist om deze duidelijkheid te kunnen
verkrijgen. De curator heeft van de bestuurder geen nadere bew ijsstukken
verkregen maar de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid
gestelde met nadere bew ijsstukken te komen.

25-05-2018
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De curator is van mening dat hij onvoldoende (nadere) bew ijsstukken heeft
verkregen. De curator houdt de bestuurder aansprakelijk voor diverse nietzakelijke betalingen die ten laste van de gefailleerde zijn verricht.
De curator onderzoekt de mogelijkheden om betaling van de vordering op de
bestuurder te verkrijgen.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode nogmaals in de
gelegenheid gesteld om nadere bew ijsstukken te overleggen. De bestuurder
heeft expliciet verw eer gevoerd. De curator ziet zich thans genoodzaakt de
nodige (rechts)maatregelen te nemen.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder een concept dagvaarding verzonden met het
verzoek om een reactie. De bestuurder heeft aangegeven de vordering van de
curator te betw isten. De curator ziet thans geen andere mogelijkheid om de
dagvaarding aan de bestuurder te laten betekenen.

Toelichting
Eind september 2019 heeft de curator van een door de bestuurder
ingeschakelde advocaat een brief verkregen met verw eren ten aanzien van de
vordering zoals omschreven in de door mij verzonden concept dagvaarding. De
curator heeft een concept reactie hierop in voorbereiding.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn reactie naar de
bestuurder verzonden. Partijen blijven van inzicht verschillen.

Toelichting
Zie punt 9 (Procedures)

7.6 Paulianeus handelen

25-03-2019
9

12-07-2019
10

11-10-2019
11

10-01-2020
12

09-04-2020
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Eerdere verslagen:
Een aantal punten/vragen is door de curator voorgelegd aan de bestuurder.
Met de bestuurder heeft een uitgebreide bespreking plaatsgevonden om
duidelijkheid te verkrijgen omtrent de door de curator naar voren gebrachte
punten/vragen. Nader onderzoek van beide kanten is vereist om deze
duidelijkheid te kunnen verkrijgen. De curator heeft van de bestuurder geen
nadere bew ijsstukken verkregen maar de bestuurder voor de laatste maal in
de gelegenheid gesteld om met nadere bew ijsstukken te komen.
De curator is van mening dat hij onvoldoende (nadere) bew ijsstukken heeft
verkregen. De curator houdt de bestuurder aansprakelijk voor diverse nietzakelijke betalingen die ten laste van de gefailleerde zijn verricht.

25-05-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie punt 9 (Procedures)

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-04-2020
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 44.721,11

25-05-2018
6

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: € 33.247,58
Huur: € 11.473,53

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 184.532,00

25-05-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 33.187,17

25-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 731,50

25-05-2018
6

Toelichting
Art. 3:88e BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren
77

25-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 588.421,68

25-05-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten dan w el vereenvoudigde afw ikkeling.

25-05-2018
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Opheffing w egens gebrek aan baten.

30-12-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode conservatoir beslag laten
leggen op het 1/2 aandeel in het recht van de aan de bestuurder, de heer S.P.
W ickel, in eigendom toebehorende w oonhuis te Laren.
Tevens heeft de curator een dagvaarding aan de bestuurder laten betekenen.
De curator heeft de dagvaarding aangebracht voor de rol van 8 april 2020.

09-04-2020
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9.2 Aard procedures
De curator vordert van de bestuurder een bedrag van circa € 200.000 (te
vermeerderen met rente en kosten) als bestuurder van W ickel Groep B.V. op
grond van artikel 2:9 BW . De curator stelt dat gefailleerde op datum
faillissement een vordering had op deze vennootschap. Deze vennootschap
bood/biedt echter geen enkel verhaal. De curator stelt verder dat de
bestuurder ansprakelijk voor schade van gefailleerde aangezien zijn handelen
of nalaten ten opzichte van gefailleerde in de gegeven omstandigheden
zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verw ijt kan
w orden gemaakt.

09-04-2020
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De bestuurder heeft de vordering immer betw ist.

9.3 Stand procedures
De eerste rolzitting vindt plaats op 8 april 2020.

09-04-2020
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Gedaagde heeft op 24 juni 2020 een conclusie van antw oord ingediend. De
rolrechter heeft de volgende rolhandeling 'beraad mondelinge behandeling' op
22 juli 2020 geplaatst.

09-07-2020
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De rechtbank had een comparitiezitting gepland op 10 september 2020. Vlak
voor de zitting heeft de advocaat van de bestuurder - in samenspraak met de
curator - om klemmende redenen en om reden dat partijen een schikking w illen
bereiken, de rechtbank verzocht om een uitstel van deze zitting. De zitting is
thans uitgesteld. De zaak staat op de rol van 7 oktober 2020 voor uitlaten
partijen met betrekking tot voortprocederen.

02-10-2020
15

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bestuurder een
schikking tegen finale kw ijting bereikt. Het schikkingsbedrag van € 25.000 is
op de boedelrekening ontvangen. De procedure is geroyeerd.

30-12-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afronden rechtmatigheden

25-05-2018
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In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afronden rechtmatigheden (zie punt 9 Procedures)

09-04-2020
13

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- verzoek opheffing faillissement

30-12-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is thans nog niet in te schatten.

25-05-2018
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De komende verslagperiode zal w orden verzocht om het faillissement voor te
dragen voor opheffing.

30-12-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-12-2020
16

