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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Go Lemon B.V. w as feitelijk gevestigd aan de Houtw eg 29 te 1251 CS Laren.
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In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Go Lemon
B.V. gebruik van de navolgende handelsnamen:
- Go Lemon B.V.;
- Go Lime;
- Go Lemon Subscriptions.

Activiteiten onderneming
- verhuur en lease van overige machines en w erktuigen en van overige
goederen (geen automaten).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 314.270,99

€ -202.189,82

€ 793.456,76

2019

€ 363.609,00

€ -142.819,00

€ 571.653,00

2018

€ 312.445,00

€ -224.357,00

€ 517.276,00
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1
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Boedelsaldo
€ 6.703,23
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€ 69.887,62

05-05-2021
2

€ 63.568,87

05-08-2021
3

€ 63.561,82
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4

Verslagperiode
van
5-1-2021

05-02-2021
1

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

05-05-2021
2

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

05-08-2021
3

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021
t/m
5-11-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 6 min

2

41 uur 42 min

3

12 uur 6 min

4

12 uur 54 min

totaal

119 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 1 februari 2017 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Go Lemon B.V. opgericht.
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Het geplaatst kapitaal van Go Lemon B.V. bedraagt, na een statutenw ijziging
op 7 februari 2020, € 1.143,--. Dit kapitaal is, na de statutenw ijziging,
opgebouw d uit 114.300 gew one aandelen van ieder nominaal € 0,01.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de heer B.L.A. van
der Putten enig bestuurder van Go Lemon B.V. De aandelen in het kapitaal van
Go Lemon B.V. zijn in het bezit van meerdere partijen.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Go Lemon
B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder andere een
aansprakelijkheidsverzekering. In overleg met de assurantietussenpersoon en
de verzekeringsmaatschappij zal ik gaan bekijken op w elk moment deze
verzekeringen daadw erkelijk beëindigd kunnen gaan w orden. Bij gelegenheid
van het beëindigen van de verzekeringen zal ik ook nagaan of er sprake is van
een premierestitutie.
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Gelet op onder andere de omstandigheid dat de activa van de gefailleerde
vennootschap, na daartoe verkregen toestemming door de rechtercommissaris, inmiddels onderhands is verkocht (zie ook punt 3 van dit verslag),
heb ik de verzekeringen, voor zover dit nog niet w as gebeurd, in de afgelopen
verslagperiode laten beëindigen. In dat kader is het mij gebleken dat er van
een premierestitutie geen sprake is.
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1.4 Huur
Op de datum van het uitspreken van het faillissement huurde Go Lemon B.V.
een bedrijfspand aan de Houtw eg 29 te 1251 CS Laren. De huur voor dit
bedrijfspand bedraagt € 950,--, excl. btw per maand. Bij brief van 11 januari
2021 is de huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging door de
rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst met betrekking tot
voornoemd bedrijfspand zal, in beginsel, dan ook eindigen op 11 april 2021.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik met de verhuurder gesproken over de
mogelijkheid om de huurovereenkomst, met w ederzijds goedvinden, eventueel
te beëindigen per 1 maart 2021. Of een beëindiging per laatstgenoemde
datum ook daadw erkelijk tot de mogelijkheden behoort, zal ook afhangen van
het verloop van het verkooptraject van de inventaris en de voorraad in het
bedrijfspand te Laren (zie ook punt 3 van dit verslag).
De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een
bedrijfspand te Laren. In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat ik met de
verhuurder in gesprek ben over de mogelijkheid om deze huurovereenkomst,
met w ederzijds goedvinden, te beëindigen per 1 maart 2021.
In de afgelopen verslagperiode is de huurovereenkomst ter zake van het
bedrijfspand te Laren, na overleg hieromtrent met de verhuurder, ook
daadw erkelijk beëindigd per 1 maart 2021. Gelet op de beëindiging van de
huurovereenkomst is het bedrijfspand inmiddels ook aan de verhuurder
opgeleverd.
De verhuurder heeft mij bericht dat zij uit hoofde van de huurovereenkomst
geen vordering op de gefailleerde vennootschap heeft.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Teneinde de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, heeft
Go Lemon B.V. van diverse partijen een financiering verkregen. Het
uitgangspunt w as dat de verkregen financiering uiteindelijk vanuit haar
bedrijfsresultaten door Go Lemon B.V. zou w orden terugbetaald. Go Lemon
B.V. w as, ondanks een groeiend marktaandeel, echter niet in staat om vanuit
haar eigen vermogen en het bedrijfsresultaat aan de verplichtingen jegens
haar financiers te voldoen. Vanaf de datum van haar oprichting, in 2017, heeft
Go Lemon B.V. namelijk verlies geleden.
Teneinde alsnog aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, en haar
toekomst zoveel als mogelijk veilig te stellen, heeft Go Lemon B.V. begin 2020
getracht een nieuw e financiering te verkrijgen. Mede vanw ege de maatregelen
rondom het coronavirus is een in maart 2020 toegezegde financiering
uiteindelijk toch niet doorgegaan. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat
andere financieringen ook niet tot de mogelijkheden behoorden, heeft de
bestuurder uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen
van het faillissement van Go Lemon B.V. Bij deze beslissing heeft de
bestuurder ook laten meew egen dat er w einig vooruitzicht w as op een positief
bedrijfsresultaat vanaf 2021 en de gesprekken over een mogelijke overname
van Go Lemon B.V. (eind 2020) ook op niets w aren uitgelopen.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 30 december 2020 door de
bestuurder ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Het
verzoekschrift is vervolgens op 5 januari 2021 door de rechtbank behandeld.
Vanw ege de maatregelen rondom het coronavirus heeft er geen fysieke zitting
plaatsgevonden. De bestuurder is telefonisch in de gelegenheid gesteld om
het verzoek tot faillietverklaring nader toe te lichten.
In haar vonnis van 5 januari 2021 heeft de rechtbank daadw erkelijk het
faillissement van Go Lemon B.V. uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-1-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris is aan de enige
w erknemer van de gefailleerde vennootschap bij brief van 11 januari 2021 het
ontslag aangezegd. Deze w erknemer is in de afgelopen verslagperiode door
het UW V aangeschreven, zulks in verband met de overname van de
loonverplichtingen. Het is mij gebleken, dat de w erknemer de benodigde
formulieren inmiddels heeft ontvangen en, voor zover ik heb kunnen nagaan,
ook heeft ingevuld. Gelet op het voorgaande ga ik er dan ook vanuit dat er met
betrekking tot de w erknemer (vooralsnog) geen verdere w erkzaamheden door
mij zijn te verrichten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een (beperkte) kantoorinventaris.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Laren heb
ik een (beperkte) kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier onder
andere een bureau, een vergadertafel en computers. In de afgelopen
verslagperiode heeft in ieder geval de verhuurder van het bedrijfspand
interesse getoond in een overname van de kantoorinventaris van de
gefailleerde vennootschap.
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In de komende verslagperiode zal ik trachten te komen tot een onderhandse
verkoop van de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap, zoals die
zich bevindt in het bedrijfspand te Laren.
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik in het door de
gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Laren een beperkte
kantoorinventaris aangetroffen. Een deel van deze kantoorinventaris, te
w eten: een bureau, een vergadertafel en een magazijnstelling, heb ik in het
bedrijfspand achtergelaten en derhalve onverkocht gelaten. Dit niet alleen
vanw ege het feit dat op die manier tot een beëindiging van de
huurovereenkomst per 1 maart 2021 kon w orden gekomen, maar ook
vanw ege de omstandigheid dat voornoemde inventaris nauw elijks tot geen
w aarde vertegenw oordigt. De kosten voor het (laten) verw ijderen van onder
andere het bureau en de vergadertafel zouden dan ook niet opw egen tegen
de eventuele baten.
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De aangetroffen computers, Apple-devices, zijn, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, onderhands aan een derde
verkocht. Het betreft hier de partij, die ook de immateriële activa van de
gefailleerde vennootschap heeft gekocht (zie punt 3.8 van dit verslag). De
verkoopprijs van de immateriële activa heeft dan ook deels betrekking op de
verkoop van een aantal bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich
bevindt in het bedrijfspand te Laren. Er dient namelijk rekening gehouden te
w orden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing,
die niet vanuit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap onderhands
te verkopen.

05-02-2021
1

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.3 heb gesteld, zijn er met betrekking tot de
bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een voorraad Apple-devices.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Laren is
een voorraad Apple-devices aanw ezig. Het betreft hier dan onder andere
telefoontoestellen en tablets. Daarnaast is er ook nog sprake van Appledevices die in het bezit en gebruik zijn bij klanten, maar w aarvan het
eigendomsrecht (behoudens een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot 50
devices, zie ook punt 5 van dit verslag) bij de gefailleerde vennootschap rust.
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Na de datum van het uitspreken van het faillissement hebben zich bij mij een
aantal partijen gemeld, die hebben aangegeven (eventueel in het kader van
een doorstart) geïnteresseerd te zijn in een overname van de voorraad van de
gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode zal ik mijn
gesprekken met deze potentiële kopers van de voorraad van de gefailleerde
vennootschap voortzetten. Of deze gesprekken ertoe leiden, dat er ook
daadw erkelijk overeenstemming w ordt bereikt over een onderhandse verkoop
van de voorraad, zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten w orden.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat er sprake is van een voorraad Appledevices, w elke devices aan de gefailleerde vennootschap in eigendom
toebehoren. Deze voorraad Apple-devices is, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, verkocht aan de partij, die ook de
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap heeft gekocht. De onder
punt 3.8 genoemde koopprijs heeft dan ook deels betrekking op de verkoop
van de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende voorraad
Apple-devices.
De levering van de voorraad Apple-devices heeft in de afgelopen
verslagperiode plaatsgevonden. In dat kader is nog van belang om op te
merken dat er, met toestemming van de rechter-commissaris, ook afspraken
zijn gemaakt met de partij, die zich ter zake van een deel van de voorraad
Apple-devices op een eigendomsvoorbehoud heeft beroepen (zie ook punt 5
van dit verslag).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de voorraad van de
gefailleerde vennootschap voortzetten.
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Gelet op het feit dat de verkoop van de voorraad Apple-devices in de
afgelopen verslagperiode is afgerond, zijn hieromtrent door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Een deelneming (20%) in Go Lemon Spain.
Een handelsnaam, een internetdomeinnaam, een
w ebsite en een klantenbestand.

€ 90.750,00

totaal

€ 90.750,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa:
Tot de activa van de gefailleerde vennootschap behoren ook een
handelsnaam, een internetdomeinnaam, een w ebsite, alsmede een
klantenbestand. In de afgelopen verslagperiode heb ik, in het kader van de
onderhandelingen over een mogelijke doorstart, met diverse partijen
gesproken over een overname van de immateriële activa van de gefailleerde
vennootschap. In het kader van deze gesprekken heb ik voornoemde partijen
ook inzage gegeven in een digitaal bidbook.
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Tot op heden hebben bovengenoemde gesprekken er nog niet toegeleid, dat
er overeenstemming is bereikt over een onderhandse verkoop van de
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. In de komende
verslagperiode zal ik trachten alsnog tot een verkoop van de immateriële
activa van de gefailleerde vennootschap te komen.
Deelneming Spanje:
De gefailleerde vennootschap heeft een deelneming (van 20%) in een
vennootschap te Spanje, te w eten: Go Lemon Spain. Inmiddels heb ik van Go
Lemon Spain financiële stukken mogen ontvangen. Mede op basis van deze
financiële stukken zal ik in de komende verslagperiode nader gaan
onderzoeken op w elke w ijze er met voornoemde deelneming baten voor de
faillissementsboedel kunnen w orden gerealiseerd.
Immateriële activa:
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, hebben zich bij mij diverse potentiële
kopers voor de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap (o.a.: een
handelsnaam en een klantenbestand) gemeld. In de afgelopen verslagperiode
heb ik mijn gesprekken met deze potentiële kopers van de immateriële activa
voortgezet. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid, dat ik, na
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, de immateriële
activa van de gefailleerde vennootschap onderhands aan een derde heb
verkocht. Naast de immateriële activa heeft deze partij, zoals hiervoor reeds
gemeld, ook een deel van de kantoorinventaris en de voorraad gekocht,
alsmede de debiteurenportefeuille van de gefailleerde vennootschap(zie ook
punt 4 van dit verslag).
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De hiervoor gemelde koopprijs van 90.750,--, incl. btw heeft dus niet alleen
betrekking op de immateriële activa, maar heeft ook betrekking op andere
activabestanddelen van de gefailleerde vennootschap. De koper van, onder
andere, de immateriële activa heeft voornoemde koopprijs in de afgelopen
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening. Hiermee is aan
mijn w erkzaamheden ter zake van de immateriële activa een einde gekomen.
Deelneming Spanje:
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat de gefailleerde vennootschap
een 20%-deelneming bezit in Go Lemon Spain. Het gaat hier om in totaal 600
participaties. De overige participaties zijn in het bezit van tw ee andere
partijen. Met één van deze partijen (houder van in totaal 2.100 participaties)
ben ik thans in gesprek over een overname van de participaties van de
gefailleerde vennootschap in Go Lemon Spain. Het is mijn streven om deze
gesprekken in de komende verslagperiode af te ronden.
Deelneming Spanje:
De gefailleerde vennootschap bezit, zoals ik ook reeds in de vorige verslagen
heb gemeld, een 20%-deelneming te Spanje. Zoals ik in het vorige verslag heb
gemeld, ben ik met één partij, die eveneens een participatie heeft in de
deelneming te Spanje, in gesprek over een overname van de participaties van
de gefailleerde vennootschap. In het kader van deze gesprekken heeft
voornoemde partij in de afgelopen verslagperiode een bieding uitgebracht op
de participaties van de gefailleerde vennootschap in Go Lemon Spain. In de
komende verslagperiode zal ik gaan beoordelen in hoeverre deze bieding
marktconform geacht dient te w orden.
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Deelneming Spanje:
Zoals ik reeds in de vorige verslagen heb gemeld, bezit de gefailleerde
vennootschap een 20%-deelneming te Spanje. Deze deelneming betreft Go
Lemon Spain. In het vorige verslag heb ik voorts gemeld, dat ik met één
potentiële koper, die reeds participaties in Go Lemon Spain heeft, in gesprek
ben over een overname van de participaties van de gefailleerde
vennootschap. In dat kader heb ik in de afgelopen verslagperiode, onder
voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, onderhandeld
over een (mogelijke) verkoopprijs van de deelneming van de gefailleerde
vennootschap.
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Het is mijn streven om in de komende verslagperiode de verkoop van de
participaties van de gefailleerde vennootschap in Go Lemon Spain af te
ronden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
- trachten de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
- nader onderzoek doen naar hetgeen er met de deelneming van de
gefailleerde vennootschap in Go Lemon Spain moet gaan gebeuren.
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- trachten te komen tot een verkoop van de participaties van de gefailleerde
vennootschap in Go Lemon Spain.

05-05-2021
2

- de bieding op de participaties van de gefailleerde vennootschap in Go Lemon
Spain gaan beoordelen.
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- trachten de verkoop van de deelneming van de gefailleerde vennootschap
in Go Lemon Spain af te ronden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenvorderingen.

€ 134.640,81

totaal

€ 134.640,81

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen (per 11 januari 2021) € 134.640,81
bedraagt. In de komende verslagperiode zal ik, in overleg met de reeds voor
de datum van het uitspreken van het faillissement door de gefailleerde
vennootschap ingeschakelde deurw aarder, trachten de openstaande
debiteurenvorderingen te incasseren.
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Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, bedraagt het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen € 134.640,81. Uit de administratie van de
gefailleerde vennootschap blijkt dat de grootste debiteur Go Lemon Spain,
zijnde een deelneming, betreft. Go Lemon Spain dient, zo blijkt uit de
administratie, aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van in
totaal € 23.400,--. Deze vordering dient, gelet op de financiële situatie van Go
Lemon Spain, naar alle w aarschijnlijkheid als oninbaar te w orden beschouw d.
De overige debiteuren dienen, ieder afzonderlijk, een relatief gering bedrag
aan de gefailleerde vennootschap te voldoen.
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Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is de
debiteurenportefeuille eveneens overgedragen aan de partij, die ook, onder
andere, de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap heeft gekocht.
Gelet op de kosten die zijn gemoeid met het incasseren van de
debiteurenvorderingen, alsmede gelet op het incassorisico heb ik een
overdracht van de debiteurenportefeuille aan voornoemde koper het meest in
het belang van de crediteuren geacht.
De onder punt 3.8 van dit verslag genoemde koopprijs heeft dus mede
betrekking op de verkoop en de overdracht van de debiteurenportefeuille van
de gefailleerde vennootschap. Met de verkoop van deze
debiteurenportefeuille zijn hieromtrent dan ook geen verdere w erkzaamheden
meer door mij te verrichten. Ik heb de deurw aarder, die reeds voor de datum
van het uitspreken van het faillissement door de gefailleerde vennootschap
w as ingeschakeld, inmiddels van het voorgaande in kennis gesteld. In dat
kader heb ik de deurw aarder ook bericht, dat hij in mijn opdracht geen verdere
w erkzaamheden meer hoeft te verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- in overleg met de deurw aarder trachten de openstaande
debiteurenvorderingen te incasseren.
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Aan mijn w erkzaamheden ter zake van de debiteuren is, gelet op hetgeen ik
hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, inmiddels een einde gekomen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.888,89
Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
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gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Op de datum
van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze
bankrekening € 43,80 credit. Conform mijn verzoek heeft ING dit creditsaldo
inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Voorts maakte de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening
van haar bedrijfsactiviteiten, ook nog gebruik van een betaalrekening bij de
Rabobank. Op deze bankrekening bedroeg het saldo op de datum van het
uitspreken van het faillissement € 7.845,09 credit. De Rabobank heeft mij
bericht dat zij dit creditsaldo medio februari 2021 naar de
faillissementsrekening zal overmaken. De omstandigheid dat de Rabobank nog
even w acht met het overboeken van het creditsaldo houdt verband met het
recht van klanten om het door de gefailleerde vennootschap geïncasseerde
bedrag te laten storneren.
Het totaalbedrag van de bijschrijvingen die na de datum van het faillissement
op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap hebben
plaatsgevonden, heeft de Rabobank al w el overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 9.609,93.
In het verleden heeft de gefailleerde vennootschap ook gebruik gemaakt van
een bankrekening bij Knab. Deze bank heeft mij bericht dat de bankrekening
van de gefailleerde vennootschap in juni 2019 is opgeheven.

Toelichting vordering van bank(en)
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat het saldo op de bankrekening van de
gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het
faillissement € 7.845,09 credit bedroeg. In de afgelopen verslagperiode heeft
de Rabobank dit creditsaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.
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De bedragen die na de datum van het uitspreken van het faillissement zijn
bijgeschreven op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap, als
gevolg van het tijdelijk voortzetten van de activiteiten, heeft de Rabobank in
de afgelopen verslagperiode eveneens overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 39.653,34.
Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de kosten, die zijn gemoeid
met het tijdelijk voortzetten van de activiteiten (zie ook punt 6 van dit verslag).

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft zelf geen leaseapparatuur in het bezit en
gebruik. Er is w el sprake van leasecontracten (m.b.t. Apple-devices) die de
gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, met haar klanten heeft afgesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van de door hen verstrekte financiering hebben een aantal
geldverstrekkers zekerheden bedongen. Het betreft hier, blijkens de
overeenkomst van geldlening, een (stil) pandrecht. Uit de door mij ontvangen
stukken blijkt, dat slechts ter behoeve van één geldverstrekker het pandrecht
op een juiste w ijze is gevestigd. In alle andere gevallen moet ik het er, op
basis van de aan mij ter hand gestelde stukken, vooralsnog voor houden, dat
het pandrecht niet op een juiste w ijze is gevestigd.
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In het vorige verslag heb ik gemeld, dat één geldverstrekker heeft kunnen
aantonen, dat het overeengekomen pandrecht op een juiste w ijze is
gevestigd. Met deze geldverstrekker ben ik thans in overleg, zulks om te
bekijken of er ter zake van de geïncasseerde gelden mogelijk nog een bedrag
aan hem afgedragen dient te w orden. Het is mijn streven om het overleg met
voornoemde geldverstrekker in de komende verslagperiode af te ronden.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, ben ik, ter zake van een pandrecht,
in overleg met één geldverstrekker van de gefailleerde vennootschap. Dit
overleg heb ik in de afgelopen verslagperiode voortgezet. In het kader van
mijn overleg met voornoemde geldverstrekker heb ik op 6 augustus 2021 een
bespreking met hem gepland. Gelet hierop is het mijn verw achting dat het
overleg met de geldverstrekker van de gefailleerde vennootschap in de
komende verslagperiode kan w orden afgerond.
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In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik, ter zake van een pandrecht, op 6
augustus 2021 een bespreking zou hebben met een geldverstrekker van de
gefailleerde vennootschap. In aansluiting op deze bespreking heb ik in de
afgelopen verslagperiode, in overleg met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap, de (eventuele) rechten van de geldverstrekker nader in kaart
gebracht. Het is mijn streven om in de komende verslagperiode het overleg
met de geldverstrekker van de gefailleerde vennootschap af te ronden.
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5.4 Separatistenpositie
***

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich bij één crediteur gemeld, die zich terecht heeft
beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Het betreft hier de leverancier van
Apple-devices, w elke leverancier, w egens onbetaald gebleven facturen, nog
een eigendomsvoorbehoud heeft ter zake van 50 devices.
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Met het betrekking tot haar eigendomsvoorbehoud ben ik in overleg met de
leverancier, zulks om te bekijken of er tot een praktische oplossing kan w orden
gekomen.
Eén leverancier heeft zich, zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld,
terecht op een eigendomsvoorbehoud beroepen. Het betreft hier een
eigendomsvoorbehoud ter zake van 50 Apple-devices. Teneinde een verkoop
van, onder andere, deze Apple-devices, praktisch, mogelijk te maken, heb ik,
na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een deel van
de verkoopopbrengst van de activabestanddelen van de gefailleerde
vennootschap aan voornoemde leverancier afgedragen. Met deze afdracht is
de vordering van de leverancier, van in totaal € 36.795,54, volledig voldaan.
Als gevolg hiervan konden ook voornoemde 50 Apple-devices in eigendom aan
de koper van, onder andere, de voorraad van de gefailleerde vennootschap
w orden overgedragen.

05-05-2021
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
***
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
***

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- ter zake van het saldo op de bankrekening in overleg blijven met de
Rabobank;
- overleg blijven voeren met de geldverstrekker, die zich terecht beroept op
een (stil) pandrecht;
- met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud in contact blijven met de
leverancier van de gefailleerde vennootschap;
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- overleg blijven voeren met de geldverstrekker, die zich terecht op een
eigendomsvoorbehoud heeft beroepen.
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- ter zake van het pandrecht het overleg met de geldverstrekker van de
gefailleerde vennootschap voortzetten en trachten af te ronden.

05-08-2021
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- met betrekking tot het pandrecht het overleg met de geldverstrekker van
de gefailleerde vennootschap afronden.

05-11-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Teneinde de kans op een mogelijke doorstart te vergroten, heb ik, na daartoe
verkregen toestemming door de rechter-commissaris, besloten om de
activiteiten van de gefailleerde vennootschap, vooralsnog, tot en met 16
februari 2021 voort te zetten.
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6.2 Financiële verslaglegging
Alvorens daadw erkelijk te besluiten om de exploitatie van de activiteiten van
de gefailleerde vennootschap voort te zetten, heb ik aan de bestuurder het
verzoek gedaan om mij een prognose over de periode tot en met 16 februari
2021 te doen toekomen. In de komende verslagperiode zal duidelijk w orden in
hoeverre deze prognose in overeenstemming is met het daadw erkelijk
behaalde resultaat. Ik zal in mijn volgende verslag dan ook een financiële
verslaglegging doen over de periode, dat de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap zijn voortgezet.
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Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris zijn de
activiteiten van de gefailleerde vennootschap, na de datum van het uitspreken
van het faillissement, enige tijd voortgezet. Dit alles met het doel om de kans
op een doorstart zo groot mogelijk te maken. Met het voortzetten van de
activiteiten na de datum van het uitspreken van het faillissement is een omzet
behaald van, vooralsnog, € 42.099,33. Tegenover deze omzet staat een
bedrag aan kosten van € 34.109,51.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden met betrekking tot het voortzetten van de exploitatie
bestaan, onder andere, uit het versturen van facturen, het incasseren van
deze facturen en het in behandeling nemen van reparatieverzoeken van
klanten.
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Gelet op het feit dat inmiddels nagenoeg alle activabestanddelen van de
gefailleerde vennootschap aan een derde in eigendom zijn overgedragen,
w orden de w erkzaamheden van de gefailleerde vennootschap door mij, in mijn
hoedanigheid van curator, thans ook niet meer voortgezet.

05-05-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de datum van het uitspreken van het faillissement hebben zich bij mij
diverse partijen gemeld, die hebben aangegeven de mogelijkheden voor een
doorstart te w illen onderzoeken. Deze geïnteresseerden heb ik in de
afgelopen verslagperiode inzage gegeven in een digitaal bidbook. De
gesprekken met voornoemde partijen hebben er tot op heden nog niet
toegeleid, dat er ook daadw erkelijk afspraken zijn gemaakt over een mogelijke
doorstart. In de komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden
hieromtrent voortzetten, zulks om te bekijken of een doorstart alsnog tot de
mogelijkheden behoort.
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Zoals uit punt 3 en 4 van dit verslag reeds bleek, is een deel van de
activabestanddelen van de gefailleerde vennootschap, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, aan een derde in eigendom
overgedragen. Dit alles met het doel om een doorstart van de gefailleerde
vennootschap te realiseren.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
€ 90.750,00
Toelichting
Voor w at betreft een nadere onderbouw ing van de opbrengst die is
gerealiseerd met een verkoop van de activabestanddelen van de gefailleerde
vennootschap, verw ijs ik naar hetgeen ik in dat kader onder punt 3.8 van dit
verslag heb gemeld.

6.7 Boedelbijdrage

05-02-2021
1

05-05-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- trachten alsnog een doorstart van de gefailleerde vennootschap te
realiseren.
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Zoals hiervoor reeds bleek, is de koopprijs van de verkochte
activabestanddelen van de gefailleerde vennootschap inmiddels volledig
voldaan. Gelet hierop zijn er met betrekking tot het realiseren van een
doorstart van de gefailleerde vennootschap door mij dan ook geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.

05-05-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft mij inmiddels de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de
jaarrekeningen over 2018 en 2019, de voorlopige cijfers over 2020, alsmede
de grootboekadministratie. Tevens heeft de bestuurder mij toegang gegeven
tot de digitale administratie van de gefailleerde vennootschap.
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In de komende verslagperiode zal ik de administratie van de gefailleerde
vennootschap (verder) gaan bestuderen. In dat kader zal ik ook gaan
beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is
voldaan.
In de afgelopen verslagperiode ben ik, mede in verband met het realiseren van
een doorstart, verder gegaan met het bestuderen van de administratie. Deze
bestudering heeft tot op heden nog geen vragen bij mij opgeroepen.
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Voor zover ik thans kan beoordelen, is de administratie van de gefailleerde
vennootschap behoorlijk bijgehouden. Het laat zich dan ook aanzien, dat er
aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over 2018 en 2019 tijdig zijn gedeponeerd.

05-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de aan mij ter beschikking staande stukken blijkt, dat er aan de
volstortingsplicht is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek
w orden gedaan.

Toelichting
Tot op heden is mij niet gebleken van een onbehoorlijke taakvervulling door de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode
zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en
trachten af te ronden.

Toelichting
In verband met mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik, na
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, in de afgelopen
verslagperiode Nuijten & Nederpel B.V. ingeschakeld, zulks met het verzoek om
een infoscan te maken op de administratie van de gefailleerde vennootschap.
Inmiddels heb ik van Nuijten & Nederpel B.V. deze infoscan mogen ontvangen.
In de komende verslagperiode zal ik deze infoscan nader gaan bestuderen en
(mede) op basis daarvan mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
voortzetten.

Toelichting
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, Nuijten & Nederpel B.V.
ingeschakeld, zulks voor het maken van een infoscan op de administratie van
de gefailleerde vennootschap. In de afgelopen verslagperiode heb ik deze
infoscan nader bestudeerd. De vragen die het bestuderen van de infoscan
heeft opgeleverd, heb ik in de afgelopen verslagperiode aan de bestuurder
van de gefailleerde vennootschap voorgelegd. De bestuurder heeft mijn
vragen over de infoscan inmiddels ook beantw oord. Mede op basis van deze
antw oorden zal ik in de komende verslagperiode het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen
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05-08-2021
3

05-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-02-2021
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Toelichting
Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen
op mogelijk paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn
onderzoek hieromtrent voortzetten.
In onderzoek

05-05-2021
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Toelichting
Het is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op
mogelijk paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn
onderzoek hieromtrent voortzetten en trachten af te ronden.
In onderzoek

05-08-2021
3

Toelichting
Tot op heden is mij nog steeds niet gebleken van feiten en/of
omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. De
onder punt 7.5 genoemde infoscan van Nuijten & Nederpel B.V. zal ik in de
komende verslagperiode ook gaan gebruiken voor mijn verdere onderzoek
naar mogelijk paulianeus handelen.
In onderzoek
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Toelichting
Zoals hiervoor onder punt 7.5 reeds bleek, heb ik, in het kader van mijn
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, de infoscan van Nuijten &
Nederpel B.V. met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
besproken. De antw oorden die de bestuurder in dat kader heeft gegeven, zal
ik gaan gebruiken om in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen voort te zetten en trachten af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

05-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.
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- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.
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- de infoscan van Nuijten & Nederpel B.V. nader gaan bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.
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- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

05-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er dient echter
w el rekening gehouden te w orden met een boedelvordering van de verhuurder
en het UW V. Deze boedelvorderingen staan thans echter nog niet vast.

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering nog niet ter verificatie ingediend. Het
staat inmiddels vast dat de verhuurder, mede gelet op het feit dat de
huurovereenkomst is beëindigd per 1 maart 2021, geen boedelvordering op de
gefailleerde vennootschap heeft.
€ 3.527,94
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05-08-2021
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Toelichting
Het betreft hier de boedelvordering van het UW V.
€ 3.843,50
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.805,00
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€ 12.315,00

05-05-2021
2

€ 21.854,00

05-08-2021
3

€ 31.260,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
20
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51

05-05-2021
2

65

05-08-2021
3

66
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 92.072,91
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€ 298.353,31

05-05-2021
2

€ 416.470,21

05-08-2021
3

€ 416.570,21

05-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigen;
- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap onderhands
te verkopen;
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de voorraad van de
gefailleerde vennootschap voortzetten;
- trachten de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
- nader onderzoek doen naar hetgeen er met de deelneming van de
gefailleerde vennootschap in Go Lemon Spain moet gaan gebeuren;
- in overleg met de deurw aarder trachten de openstaande
debiteurenvorderingen te incasseren;
- ter zake van het saldo op de bankrekening in overleg blijven met de
Rabobank;
- overleg blijven voeren met de geldverstrekker, die zich terecht beroept op
een (stil) pandrecht;
- met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud in contact blijven met de
leverancier van de gefailleerde vennootschap;
- de benodigde w erkzaamheden verrichten met betrekking tot het (tijdelijk)
voortzetten van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap;
- trachten alsnog een doorstart van de gefailleerde vennootschap te
realiseren;
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
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handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
- trachten te komen tot een verkoop van de participaties van de gefailleerde
vennootschap in Go Lemon Spain;
- overleg blijven voeren met de geldverstrekker, die zich terecht op een
eigendomsvoorbehoud heeft beroepen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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- de bieding op de participaties van de gefailleerde vennootschap in Go Lemon
Spain gaan beoordelen;
- ter zake van het pandrecht het overleg met de geldverstrekker van de
gefailleerde vennootschap voortzetten en trachten af te ronden;
- de infoscan van Nuijten & Nederpel B.V. nader gaan bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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- trachten de verkoop van de deelneming van de gefailleerde vennootschap
in Go Lemon Spain af te ronden;
- met betrekking tot het pandrecht het overleg met de geldverstrekker van
de gefailleerde vennootschap afronden;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2022

05-11-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-05-2021
2

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-08-2021
3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-11-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

