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Algemene gegevens
Naam onderneming
Descansa B.V. (hierna verder: ‘Descansa’ of de ‘Vennootschap’)

04-06-2021
1

Gegevens onderneming
Parijsboulevard 209
3541 CS Utrecht

04-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: SBI-code: 46499 –
Groothandel in overige consumentenartikelen. Groothandel in
spabenodigdheden.
De vennootschap exploiteerde een eet- en drinkgelegenheid in combinatie met
een spa/w ellness gelegenheid aan de Biltstraat 6-8 te (3572 BA) Utrecht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 106.169,00

€ -94.444,00

€ 67.050,00

2019

€ 19.899,00

€ -50.357,00

€ 49.885,00

2017

€ 114.176,00

€ -144.513,00

€ 85.461,00

Toelichting financiële gegevens

04-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2021
1

€ 0,00

04-09-2021
2

Verslagperiode
van
4-5-2021

04-06-2021
1

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

04-09-2021
2

t/m
3-9-2021
van
4-9-2021

04-12-2021
3

t/m
3-12-2021
van
4-12-2021

04-03-2022
4

t/m
3-3-2022
van
4-3-2022

04-06-2022
5

t/m
3-6-2022
van
4-6-2022
t/m
4-9-2022

Bestede uren

05-09-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 25 min

2

8 uur 15 min

3

11 uur 50 min

4

0 uur 55 min

5

3 uur 47 min

6

2 uur 30 min

totaal

37 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat 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 w eergegeven constateringen en/of geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

04-06-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschappelijke structuur ziet er als volgt uit:

04-06-2021
1

De heer Y. Toprak (hierna verder ‘Bestuurder’) is via zijn
houdstervennootschap Toprak Holding B.V. enig aandeelhouder en middellijk
bestuurder van de Vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend, is er geen sprake van lopende
procedures.

04-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Geen verzekeringen aangetroffen.

04-09-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Volgens de Bestuurder heeft de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de
Biltstraat 6-8 te (3572 BA) Utrecht de huurovereenkomst w egens achterstallige
huurpenningen opgezegd. Naar zijn zeggen is hem vanaf dat moment (eerste
helft 2019) iedere toegang tot het gehuurde gew eigerd. De Bestuurder w eet
niet of er nog enige inventaris aanw ezig is, maar verw acht dat het niet veel zal
zijn.

04-06-2021
1

Nadat de huurovereenkomst aan de Biltstraat 6-8 te Utrecht is opgezegd, is
volgens de Bestuurder de Vennootschap per 1 december 2019 een nieuw e
huurovereenkomst aangegaan op het huidige adres, Parijsboulevard 209 te
(3541 CS) Utrecht. Naar zijn zeggen w as dit slechts een postadres. Hij stelt
dat ook deze huurovereenkomst is opgezegd door de verhuurder w egens
achterstallige huurpenningen. Volgens de Bestuurder is er geen bedrijfsruimte
meer.
Beide (voormalig) verhuurders zijn in kennis gesteld van het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van Vattenfall Sales Nederland
N.V. w egens achterstallige betalingen. Daarop is het faillissement
uitgesproken.

04-06-2021
1

De Vennootschap exploiteerde haar onderneming tot medio 2019 aan de
Biltstraat 6-8 te (3572 BA) Utrecht. Volgens de Bestuurder draaide de
Vennootschap voor Covid-19 al enige tijd zeer slecht. In de loop van 2019
heeft de Vennootschap haar deuren al gesloten. De Bestuurder heeft
geprobeerd de lopende verplichtingen af te w ikkelen. Hij is daar in verband
met een conflict met zijn toenmalige medebestuurder uiteindelijk niet in
geslaagd.
Onderzoek loopt nog.

04-09-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-06-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-06-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

04-09-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft blijkens het Kadaster geen onroerende zaken in
eigendom.

04-09-2021
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

04-09-2021
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

W egens achterstallige huurpenningen heeft de verhuurder van de
bedrijfsruimte aan de Biltstraat 6-8 te (3572 BA) Utrecht de huurovereenkomst
opgezegd. Volgens de Bestuurder is hem vanaf dat moment iedere toegang tot
het gehuurde gew eigerd. De Bestuurder w eet niet of er toen nog enige
inventaris van de Vennootschap in het gehuurde stond, maar hij geeft aan dat
het niet veel w as.
Er is (vooralsnog) geen actief aangetroffen.

04-09-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Lijkt niet van toepassing.

04-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar mogelijke inventaris/bedrijfsmiddelen.

04-06-2021
1

Onderzoek naar mogelijke inventaris/bedrijfsmiddelen.

04-09-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is (vooralsnog) niet van andere activa gebleken.

04-09-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijk andere activa.

04-09-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zijn er naar de aard van de activiteiten en w egens het stilleggen ervan niet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-06-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Er zijn tot op heden geen leasecontracten aangetroffen.

04-06-2021
1

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

04-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een eigendomsvoorbehoud geclaimd door Grenkefinance N.V. inzake een
koffie-/ espressomachine.

04-06-2021
1

Het betreffende leaseobject is niet aangetroffen.

04-09-2021
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden zijn er geen meldingen van retentierechten.

04-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben geen crediteuren een beroep gedaan op reclamerechten.

04-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehoud.

04-06-2021
1

Onderzoek naar eigendomsvoorbehoud en aanw ezigheid leaseobject.

04-09-2021
2

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 heeft gedeeltelijk toegang tot de administratie van de
Vennootschap. De curator zal haar onderzoek naar de boekhouding starten.

04-06-2021
1

Aangezien de betaalrekeningen van de vennootschap een langdurig tekort
aangaven zijn deze door de bank in 2020 buiten gebruik gesteld.
Nog in onderzoek.

04-09-2021
2

De voorlopige indruk van de curator is dat de administratie niet voldoet aan de
daaraan te stellen eisen.

04-12-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is te laat gedeponeerd. Er zijn verder geen
jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

04-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

04-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-06-2021
1

In onderzoek.

Ja

04-06-2022
5

Toelichting
De curator is van mening dat er sprake is van (bestuurders)aansprakelijkheid
en heeft de bestuurder hierover schriftelijk geïnformeerd.

Toelichting

05-09-2022
6

De curator heeft de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-06-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een deel van de verzochte informatie ontvangen. De
Bestuurder verleent voldoende medew erking.

04-06-2021
1

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

04-09-2021
2

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2021
3

De termijn voor beantw oording is verstreken. De gestelde vragen zijn niet of
onvolledig beantw oord en gevraagde stukken zijn niet aangeleverd w aardoor
de curator w ordt belemmerd in haar w erkzaamheden en de afw ikkeling van
het faillissement. Op basis hiervan komt de curator tot het voorlopig oordeel
dat de administratie van curanda niet voldoet aan de daaraan te stellen
w ettelijke vereisten en dat de bestuurder niet afdoende voldoet aan zijn
informatie- en medew erkingsplicht.

04-03-2022
4

In het kader van de hoor en w ederhoor is de bestuurder in de gelegenheid
gesteld op het voorlopig oordeel van de curator (schriftelijk) te reageren. De
curator heeft geen inhoudelijke reactie ontvangen. De curator overw eegt
passende (rechts)maatregelen te treffen.

04-06-2022
5

De bestuurder is in de gelegenheid gesteld op de bevindingen van de curator
(schriftelijk) te reageren. De curator heeft (w ederom) geen inhoudelijke
reactie ontvangen. De curator overw eegt passende (rechts)maatregelen te
treffen.

05-09-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie boekhoudplicht, veiligstellen (digitale) administratie en opstarten
rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2021
1

Inventarisatie boekhoudplicht. De in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek opgekomen vragen zijn verzameld en w orden ter
beantw oording aan de bestuurder voorgelegd.

04-09-2021
2

Inventarisatie boekhoudplicht en voortzetting van het
rechtmatigheidsonderzoek. De in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek
opgekomen vragen zijn ter beantw oording aan de bestuurder voorgelegd. De
daarop gegeven antw oorden geven aanleiding tot nieuw e vragen, die
eveneens ter beantw oording aan de bestuurder zijn voorgelegd. Er is een
termijn gesteld voor beantw oording.

04-12-2021
3

Correspondentie met bestuurder en voorzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2022
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

04-06-2022
5

Aansprakelijkstelling bestuurder.

05-09-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 118,00

04-06-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

04-06-2021
1

11

04-09-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.895,93

04-06-2021
1

€ 74.880,47

04-09-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek bestaan en omvang crediteuren en aanschrijven crediteuren.

04-06-2021
1

Controle, verw erken en bevestigen ingediende vorderingen.

04-09-2021
2

Correspondentie Belastingdienst.

04-03-2022
4

Correspondentie met crediteuren.

04-06-2022
5

Correspondentie met crediteuren.

05-09-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie boekhouding, onderzoek (digitale) administratie, onderzoek
naar mogelijke activa, onderzoek naar rechtmatigheid eigendomsvoorbehoud
en opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2021
1

Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-09-2021
2

Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2021
3

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2022
5

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

05-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

05-09-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft diverse algemene w erkzaamheden verricht w aaronder een
gesprek met de Bestuurder en de Gevolmachtigde, overleg met de
boekhouder, mutatie-onderzoek, aanschrijven crediteuren en het opmaken van
onderhavig verslag.

04-06-2021
1

Verslaglegging.

04-09-2021
2

Verslaglegging en correspondentie RC

04-12-2021
3

Verslaglegging.

04-03-2022
4

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

04-06-2022
5

Correspondentie met rechter-commissaris en verslaglegging.

05-09-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

