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Algemene gegevens
Naam onderneming
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V., K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. en K.D.V. Pinokkio
Holding B.V.

20-04-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:
1. K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.;
2. K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.;
3. K.D.V. Pinokkio Holding B.V.
hierna gezamenlijk te noemen: "Pinokkio".
Pinokkio maakte gebruik van 14 (huur)locaties en 1 eigendomslocatie in en
rondom
Assen. De hoofdvestiging, w aar ook het management gezeteld w as, is gelegen
aan de
Lauw ers 6 te Assen.

20-04-2018
2

Activiteiten onderneming
Pinokkio hield zich bezig met het verzorgen van kinderopvang vanaf diverse
locaties. Het betreft zow el buitenschoolse opvang (BSO) als dagopvang van
kinderen van 0 tot 4 jaar (KDV). Met circa 1.080 kinderen en 147 w erknemers
w as Pinokkio de grootste aanbieder van kinderopvang in Assen en omstreken.
Daarnaast had Pinokkio op de locatie Lauw ers 6 te Assen een klimcentrum 'Inen Outdoor at Pinokkio' w aar verschillende activiteiten zoals kinderfeestjes en
schoolreisjes aangeboden w erden.

Financiële gegevens

20-04-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 4.333.590,00

€ 65.998,00

€ 1.140.914,00

2016

€ 4.464.323,00

€ 107.609,00

€ 1.099.841,00

2015

€ 164.025,00

€ 8.556,00

€ 269.634,00

2016

€ 126.166,00

€ 4.451,00

€ 247.905,00

2015

€ 81.600,00

€ 94.686,00

€ 811.257,00

2016

€ 78.360,00

€ 126.099,00

€ 874.464,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiele gegevens betreffende de gegevens van de drie
failliete vennootschappen, te w eten respectievelijk:

20-04-2018
2

K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V. (2015 en 2016)
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. (2015 en 2016)
K.D.V. Pinokkio Holding B.V. (2015 en 2016)

Gemiddeld aantal personeelsleden
150

Boedelsaldo

20-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 498.827,43

20-04-2018
2

€ 578.805,20

03-08-2018
3

Toelichting
In het hiervoor genoemde boedelsaldo is een deel van de
debiteurenontvangsten, die de doorstarter toekomen, begrepen. De curator
dient deze ontvangsten nog met de doorstarter af te rekenen.
€ 583.057,02

19-11-2018
4

Toelichting
In het hiervoor genoemde boedelsaldo is een deel van de
debiteurenontvangsten, die de doorstarter toekomen, begrepen. De curator
dient deze ontvangsten nog met de doorstarter af te rekenen.
€ 583.968,69

26-02-2019
5

€ 532.070,76

17-06-2019
6

€ 532.070,76

16-09-2019
7

€ 489.136,21

13-12-2019
8

€ 489.136,21

12-03-2020
9

€ 489.136,49

19-06-2020
10

€ 489.136,49

15-09-2020
11

Verslagperiode
van
1-1-2018

20-04-2018
2

t/m
31-3-2018
van
1-4-2018

03-08-2018
3

t/m
30-6-2018
van
1-7-2018

19-11-2018
4

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

26-02-2019
5

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

17-06-2019
6

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

16-09-2019
7

t/m
31-8-2019
van
1-4-2019

13-12-2019
8

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

12-03-2020
9

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

19-06-2020
10

t/m
31-5-2020
van
15-8-2020
t/m
31-8-2020

Bestede uren

15-09-2020
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

460 uur 48 min

3

37 uur 36 min

4

15 uur 6 min

5

14 uur 0 min

6

12 uur 42 min

7

13 uur 48 min

8

4 uur 48 min

9

2 uur 6 min

10

5 uur 48 min

11

2 uur 48 min

totaal

569 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V. en K.D.V.
Pinokkio Kloosterveen B.V. is K.D.V. Pinokkio Holding B.V.

20-04-2018
2

De bestuurder van K.D.V. Pinokkio Holding B.V. is de heer W .K. Fidder. Enig
aandeelhouder is mevrouw H.R. Fidder-Mooi, echtgenote van de heer W .K.
Fidder.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

20-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Tijdens het inventarisatiegesprek is gebleken dat Pinokkio niet verzekerd w as,
omdat alle polissen geroyeerd w aren vanw ege w anbetaling. Mede vanw ege
het feit dat de activiteiten door de boedel zijn voortgezet (zie hoofdstuk 6),
zijn nieuw e verzekeringen afgesloten.
Per 1 januari 2018, de datum w aarop de activiteiten voor rekening en risico
van de doorstarter zijn voortgezet, zijn de verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur

20-04-2018
2

1.4 Huur
Pinokkio maakte gebruik van 14 huurlocaties. Een aantal verhuurders heeft de
huurovereenkomsten opgezegd. In het kader van de doorstart van de
onderneming van Pinokkio (zie hoofdstuk 6) is met de koper overeengekomen
dat deze de betreffende huurpanden tijdig zal ontruimen indien geen
overeenstemming met de verhuurder kan w orden bereikt over een nieuw e
huurovereenkomst.

20-04-2018
2

In het eerste kw artaal van 2018 zijn in overleg met de doorstarter
verschillende huurpanden aan de verhuurders opgeleverd.
De curator heeft nog contacten gehad met diverse verhuurders over de
afhandeling van de huurvorderingen en de opleveringen die hebben
plaatsgevonden.

03-08-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder van Pinokkio heeft de onderneming te maken
gehad met diverse tegenvallers, w aaronder concurrentie van scholen die zelf
voor de opvang van de kinderen gingen zorgen. In dat kader zijn enkele
voormalige locaties gesloten dan w el overgegaan naar de betreffende scholen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Opvallend is dat de fiscus gedurende een relatief lange periode onbetaald is
gebleven met als gevolg een schuld aan de fiscus van ruim € 800.000,00. Het
is ook de fiscus gew eest die het faillissement van K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.
heeft aangevraagd. Vanw ege de verw evenheid met de andere tw ee
groepsvennootschappen is besloten ook het eigen faillissement van K.D.V.
Pinokkio Kloosterveen B.V. en K.D.V. Pinokkio holding B.V. aan te vragen.

20-04-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
150

20-04-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
180

20-04-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-12-2017

150

totaal

150

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is steeds op de hoogte gehouden van de situatie en de
relevante ontw ikkelingen middels meerdere personeelsbijeenkomsten. Bij een
van de bedoelde bijeenkomsten is het personeel ontslagen. Hierbij w as ook
het UW V aanw ezig.
In het eerste kw artaal van 2018 heeft regelmatig contact plaatsgevonden met
de (voormalige) w erknemers die allerlei vragen over het faillissement en de
doorstart hadden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Maasstraat 21 te Assen.

€ 450.000,00

totaal

€ 450.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek
€ 408.754,09

Boedelbijdr.
€ 0,00
€ 0,00

20-04-2018
2

Toelichting onroerende zaken
K.D.V. Pinokkio Holding B.V. w as eigenaar van de onroerende zaak gelegen
aan de Maasstraat 21 te Assen. Deze onroerende zaak w erd gebruikt voor de
kinderopvang en een klein deel van het pand w erd verhuurd. Het pand is als
onderdeel van de doorstart (zie hoofdstuk 6) verkocht aan de doorstarter.

20-04-2018
2

De koopsom voor de betreffende onroerende zaak bedraagt € 450.000 k.k.
Met de koper is afgesproken dat de onroerende zaak zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen drie maanden na het tekenen van de koopakte aan de koper
geleverd w ordt.
De hypothecaire geldlening bedraagt, rekening houdende met enige
uitw inningskosten aan de zijde van de hypotheekhouder en een inschatting
van de rente circa € 410.000,00. Er is een hypotheekrecht op het pand
gevestigd voor een bedrag van € 395.000,00 (hoofdsom geldlening) te
vermeerderen met 35% voor rente, boete en kosten.
Een boedelbijdrage is niet van toepassing. De hypotheekhouder zal naar
verw achting volledig ingelost kunnen w orden uit de opbrengst voor de
onroerende zaak.
De onroerende zaak is op 8 maart 2018 aan de koper geleverd. Na aftrek van
de schuld aan de hypotheekhouder en enkele notariële kosten resteerde een
bedrag van € 41.759,49 ten behoeve van de boedel.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, verkoop en levering onroerende zaak.

20-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsmiddelen alsmede inrichting klimpark

€ 250.000,00

€ 0,00

totaal

€ 250.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Pinokkio w as eigenaar van de bedrijfsmiddelen die zich op de diverse locaties
bevonden alsmede de inrichting van het klimpark. De bedrijfsmiddelen zijn als
onderdeel van de doorstart (zie hoofdstuk 6) verkocht aan de doorstarter.
Met de pandhouder is geen boedelbijdrage overeengekomen omdat de
pandhouder naar verw achting volledig ingelost zal kunnen w orden.
De pandhouder is inderdaad volledig ingelost.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

20-04-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft ruim € 800.000,00 van K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V. te vorderen,
zodat de curator aanspraak heeft gemaakt op de opbrengst voor de
bodemzaken die eigendom zijn van deze vennootschap. Voor w at betreft de
bodemzaken die eigendom zijn van K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. geldt dat
sprake is van een relatief gezien zeer lage belastingschuld w aarvoor het
bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is. De curator heeft begrepen
dat het om een bedrag van circa € 1.500,00 gaat dat de fiscus te vorderen
heeft. De opbrengst voor de bodemzaken van deze vennootschap komt dus
voor het overgrote deel aan de pandhouder toe, die daardoor volledig ingelost
kan w orden. Ter zake is richting de pandhouder (de ING Bank) een voorbehoud
gemaakt dat vastgesteld moet w orden of de fiscus inderdaad een dermate
laag bedrag van K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. te vorderen heeft.

20-04-2018
2

Met de ING Bank is in het kader van de afrekening tussen bank en boedel
afgesproken dat de ING Bank (een deel van) de opbrengst voor de
bodemzaken zal terugbetalen indien de Belastingdienst toch een hogere
vordering op K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. heeft, w elke tot gevolg heeft
dat de opbrengst voor de bodemzaken (toch) de boedel toe dient te komen. In
dat geval zal een nadere afrekening tussen bank en boedel gemaakt w orden.
De curator is in overleg met de ING Bank over de definitieve afrekening met
betrekking tot de opbrengst voor de bodemzaken. Naar het zich laat aanzien
zal de definitieve afrekening niet afw ijken van de voorlopige afrekening. In dit
kader dient nog contact te w orden opgenomen met de fiscus omtrent de
omvang van de fiscale schuld.

03-08-2018
3

Voor w at betreft de roerende zaken heeft de curator de opbrengst daarvan
definitief met de ING Bank afgerekend.

19-11-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop bedrijfsmiddelen. Afrekening ING Bank.

20-04-2018
2

Afrekening ING Bank.

19-11-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden/onderhanden w erk

€ 9.500,00

€ 0,00

totaal

€ 9.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gelet op de aard van de onderneming van de onderneming van Pinokkio is
slechts sprake van een kleine hoeveelheid voorraden.
Met de pandhouder is geen boedelbijdrage overeengekomen omdat de
pandhouder naar verw achting volledig ingelost zal kunnen w orden.
De pandhouder is inderdaad volledig ingelost.

20-04-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop voorraden.

20-04-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriele vaste activa (o.a. klantenbestand,
w ebsite, telefoonnummers en handelsnaam)

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft kennis genomen van een brief van de ABN AMRO Bank N.V.
w aaruit blijkt dat Pinokkio recht heeft op een schadevergoeding in verband
met een in het verleden afgesloten rentederivaat. Deze schadevergoeding zou
€ 39.500,00 bedragen. De curator heeft de ABN AMRO Bank N.V. verzocht dit
bedrag naar de boedelrekening over te maken.

20-04-2018
2

De betreffende schadevergoeding is inmiddels op de boedelrekening
overgemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop immateriele activa en incasso schadevergoeding.

20-04-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

openstaande debiteurensaldo

€ 119.074,71

€ 59.537,36

€ 0,00

totaal

€ 119.074,71

€ 59.537,36

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per 3 december 2017 bedroeg het openstaande debiteurensaldo € 125.499,78
en per 14 december 2017 (datum doorstart) bedroeg het debiteurensaldo €
119.074,71. De debiteurenvorderingen per 14 december 2017 zijn bij de
verkoop aan de doorstarter (zie hoofdstuk 6) betrokken.
Eind december 2017 zijn nog enige facturen naar ouders verstuurd die niet bij
de verkoop aan de doorstarter betrokken w aren. De curator is in overleg met
de doorstarter om deze vorderingen ook aan de doorstarter te verkopen.

20-04-2018
2

De debiteurenvorderingen per 14 december 2017 16.58 uur zijn verkocht aan
de doorstartende partij voor 50% van de nominale w aarde, aldus € 59.537,36.
In de periode vanaf datum faillissement tot en met 14 december 2017 hebben
enkele debiteuren hetgeen verschuldigd w as voldaan. Daarnaast hebben
enkele ouders de in november 2017 automatisch geincasseerde bedragen
gestorneerd. Per saldo is het saldo op de bankrekening van Pinokkio bij de ING
Bank N.V. (hierna: "ING Bank") in de betreffende periode met een bedrag van
circa € 11.000,00 toegenomen.
Met de pandhouder is geen boedelbijdrage overeengekomen omdat de
pandhouder naar verw achting volledig ingelost zal kunnen w orden.
De pandhouder is inderdaad volledig ingelost. De doorstarter en de curator
zullen nog tot afrekening overgaan van de betalingen van de door de
doorstarter gekochte debiteurenvorderingen op de bankrekeningen van de
failliete vennootschappen. Daarnaast dient de verkoop van de nog niet
verkochte vorderingen nog afgew ikkeld te w orden. De curator verw acht dat
het een en ander binnenkort afgerond kan w orden.
De curator dient nog de verkoop van de debiteurenvorderingen, inclusief de
debiteurenontvangsten die op de boedelrekening zijn binnen gekomen, af te
ronden. Ter zake zal in september 2018 contact w orden opgenomen met de
doorstarter.

03-08-2018
3

Op de bankrekeningen van de failliete vennootschappen komen nog steeds
voor de doorstarter bestemde bedragen binnen. Ter zake dient een afrekening
met de doorstarter plaats te vinden. De curator heeft bij de ING Bank alle
bankafschriften over 2018 opgevraagd. Aan de hand daarvan zal w orden
nagegaan op w elk bedrag de doorstarter nog recht heeft.

19-11-2018
4

De curator heeft de doorstarter de bankafschriften toegezonden met het
verzoek een voorstel voor de afrekening van de de doorstarter toekomende
ontvangsten te komen. Dat voorstel is nog niet ontvangen. De curator zal in
overleg treden met de doorstarter.

26-02-2019
5

De curator kan nog geen contact krijgen met de doorstarter. Het is dan ook
nog niet tot een afrekening met de doorstarter gekomen. Dit is enigszins
merkw aardig nu de doorstarter nog recht heeft op op de boedelrekening
ontvangen bedragen. De curator zal w eer contact proberen op te nemen met
de doorstarter.

17-06-2019
6

Recentelijk heeft de curator een bespreking met de doorstarter gehad over de
financiële afw ikkeling van over en w eer verschuldigde bedragen. De curator
heeft vervolgens een conceptafrekening naar de doorstarter gezonden,
w aarop een reactie is gekomen. Het een en ander zal w orden beoordeeld.

16-09-2019
7

De curator is tot overeenstemming met de doorstarter gekomen. De
doorstarter heeft een bedrag van € 50.564,82 aan debiteurenbetalingen, die
op de bankrekening van de failliete vennootschappen w aren ontvangen,
doorgestort gekregen. Aan de andere kant heeft de doorstarter aanvullend
een bedrag van € 7.261,62 voor de debiteurenvorderingen voldaan alsmede
een bijdrage in de energiekosten groot € 368,65. Na verrekening resteerde
een bedrag van € 42.934,55, w elk bedrag aan de doorstarter is overgemaakt.

13-12-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en verkoop debiteurenvorderingen.

20-04-2018
2

Bespreking doorstarter, diverse contacten en opmaken afrekening.

16-09-2019
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

20-04-2018
2

5.2 Leasecontracten
Pinokkio heeft overeenkomsten gesloten met tw ee leasemaatschappijen voor
haar vervoersmiddelen. Met deze leasemaatschappijen is afgesproken dat zij
in afw achting van een doorstart tijdelijk pas op de plaats zouden maken zodat
de activiteiten onverkort voortgezet konden w orden. Zodra de doorstart rond
w as zijn de leasemaatschappijen in contact getreden met de doorstarter.

20-04-2018
2

Het een en ander is met de leasemaatschappijen afgew ikkeld. De curator zal
de (boedel)schulden aan de leasemaatschappijen op de crediteurenlijst
plaatsen.

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft pandrechten op de inventaris, voorraden en
debiteurenvorderingen van Pinokkio. Van Duuren Beheer B.V. (een
geldverstrekker) heeft een hypotheekrecht op het bedrijfspand.

5.4 Separatistenpositie

20-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Naar het zich laat aanzien zal ING Bank volledig uit de opbrengst van de
(verpande) activa ingelost kunnen w orden. Nadat ING Bank de vergoeding ad
€ 125.000,00 voor de maand december 2017 aan de boedel had betaald (zie
hoofdstuk 6 hierna), had de bank nog circa € 113.000,00 van Pinokkio c.s. te
vorderen. In beginsel kan de pandhouder uit de verkoop aan de doorstarter
een bedrag van € 171.168,18 ontvangen (opbrengst verpande activa exclusief
de zaken w aarop de fiscus naar verw achting een bodemvoorrecht heeft), maar
voor volledige inlossing dient de bank hiervan aldus circa € 113.000,00 (huidige
schuld aan ING Bank) te krijgen. Ter zake geldt nog het voorbehoud dat de
schuld aan de fiscus van K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. inderdaad te
verw aarlozen is. Dit zal in de komende verslagperiode w orden nagegaan.

20-04-2018
2

Naar het zich laat aanzien heeft de Belastingdienst inderdaad geen
(significante) vordering op K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V. Met de ING Bank is
in het kader van de afrekening tussen bank en boedel afgesproken dat de ING
Bank (een deel van) de opbrengst voor de bodemzaken zal terugbetalen
indien de Belastingdienst toch een hogere vordering op K.D.V. Pinokkio
Kloosterveen B.V. heeft, w elke tot gevolg heeft dat de opbrengst voor de
bodemzaken (toch) de boedel toe dient te komen. In dat geval zal een nadere
afrekening tussen bank en boedel gemaakt w orden.
Voor w at betreft de opbrengst voor de roerende zaken is definitief met de ING
Bank afgerekend.

19-11-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door enkele crediteuren een beroep gedaan op het recht van
eigendomsvoorbehoud. Deze eigendomsaanspraken zijn gedurende de
exploitatieperiode afgew ikkeld.

20-04-2018
2

Na het tot stand komen van de doorstarter hebben zich nog verschillende
crediteuren met eigendomsaanspraken gemeld. Deze aanspraken zijn in
overleg met de doorstarter afgehandeld.

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het retentierecht.

20-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het reclamerecht.

20-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-04-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en afhandeling zekerheden en aanspraken crediteuren.

20-04-2018
2

Afrekening roerende zaken met de ING Bank.

19-11-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement zijn de activiteiten van Pinokkio voortgezet om een
zo omvangrijk mogelijke doorstart van de onderneming van Pinokkio te
realiseren. Probleem daarbij w as dat de vergoedingen voor de opvang voor de
maand december 2017 grotendeels reeds voor het faillissement betaald
w aren. Om deze reden is contact opgenomen met de financier van Pinokkio, de
ING Bank. Resultaat van dat overleg w as dat de ING Bank bereid w as een
exploitatievergoeding van € 125.000,00 te betalen, w elke vergoeding ten laste
zou kunnen w orden gebracht van de bestaande rekening-courant. ING Bank
w as hiertoe ook bereid, mede omdat de ouders anders w aarschijnlijk massaal
de automatisch geincasseerde betalingen zouden storneren indien de opvang
niet voortgezet zou kunnen w orden.

20-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de doorw erkperiode (datum faillissement tot en met 31 december 2017)
is een omzet begroot van € 135.000,00 bestaande uit de hiervoor genoemde
vergoeding van ING Bank ad € 125.000,00 en andere inkomsten ten bedrage
van € 10.000,00. Daar tegenover staat een bedrag aan begrote out of pocket
kosten groot € 30.000,00. Naar het zich laat aanzien zijn de "out of pocket"
exploitatiekosten lager dan begroot. In de komende verslagperiode w ordt
hierop nader ingegaan.

20-04-2018
2

In overleg met de administratieve medew erkers van Pinokkio is de
boedelexploitatie administratief gezien bijgehouden.
De exploitatiekosten hebben tot dusver in totaal € 10.556,11 bedragen. De
curator verw acht nog dat enkele beperkte exploitatiekosten, zoals
energiekosten, betaald dienen te w orden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie en voortzetten activiteiten.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

20-04-2018
2

6.4 Beschrijving
Ongeveer een w eek na het uitspreken van het faillissement is een
verkoopmemorandum verstuurd aan de 30 gegadigden die zich hebben
gemeld. Daarop hebben 12 gegadigden een indicatieve bieding uitgebracht.
Met de hoogste bieder, Kids First, is de curator na ontvangst van de biedingen
in gesprek gegaan. Kids First is een landelijk opererende onderneming in de
kinderopvang en heeft veel ervaring met overname uit faillissementen. Kids
First w as niet alleen de hoogste bieder, doch w as tevens geinteresseerd in de
gehele onderneming en alle activa w aardoor hiermee ook de meeste
w erkgelegenheid in stand zou blijven (circa 80%).

20-04-2018
2

6.5 Verantwoording
Kids First heeft de hoogste bieding uitgebracht. Daarnaast zorgde de bieding
van Kids First ervoor dat de meeste w erkgelegenheid in stand zal kunnen
blijven. Afgezien daarvan had de bieding van Kids First als voordeel dat alle
activa ineens verkocht zouden kunnen w orden.

20-04-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 969.037,36

20-04-2018
2

Toelichting
Inventaris: € 250.000,00;
Voorraden: € 9.500,00;
Immateriele vaste activa: € 200.000,00;
Debiteurenvorderingen: € 59.537,36;
Onroerende zaak: € 450.000,00 k.k.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

20-04-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en verkoop activa.

20-04-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan. De eerste indruk is dat dat niet het geval is gelet op
het feit dat de administratie over 2017 maar tot en met april is ingeboekt en
per datum faillissement geen proef- en saldibalans alsmede bijgew erkte
crediteurenlijsten overgelegd kon w orden.

20-04-2018
2

De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de
bestuurder van de failliete vennootschappen over de bevindingen.

26-02-2019
5

De bedoelde afspraak heeft nog niet plaatsgevonden. De curator zal de
bestuurder een voorstel voor het houden van een bespreking doen.

17-06-2019
6

Het is nog niet gelukt de bedoelde afspraak te maken.

16-09-2019
7

De curator nog nog geen contact krijgen met de bestuurder.

13-12-2019
8

De curator heeft inmiddels contact gehad met de bestuurder. Er w as ook een
bespreking ingepland, maar die bespreking is door de bestuurder afgezegd
w egens ziekte aan zijn kant. Er zal een nieuw e bespreking ingepland gaan
w orden.

12-03-2020
9

In de afgelopen verslagperiode getracht een bespreking met de bestuurder te
houden. Dat is, mede door de Corona-crisis, nog niet gelukt. De bestuurder
heeft de curator gevraagd de bevindingen en de vragen van de curator op
papier te zetten. Dat zal de curator op korte termijn doen, w aarna er alsnog
het gew enste overleg plaats kan vinden.

19-06-2020
10

De curator is doende de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek uit
te w erken en deze bevindingen aan de bestuurder voor te leggen.

15-09-2020
11

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn op 10 mei 2017 gedeponeerd, aldus
(ruim) te laat.

20-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering in dit kader zou zijn verjaard dus dit zal niet nader
w orden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-04-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de
bestuurder van de failliete vennootschappen over de bevindingen.

Toelichting
De curator nog nog geen contact krijgen met de bestuurder.

20-04-2018
2

26-02-2019
5

13-12-2019
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de
bestuurder van de failliete vennootschappen over de bevindingen.

Toelichting
De bedoelde afspraak heeft nog niet plaatsgevonden. De curator zal de
bestuurder een voorstel voor het houden van een bespreking doen.

20-04-2018
2

26-02-2019
5

17-06-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is doende de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek uit
te w erken en deze bevindingen aan de bestuurder voor te leggen.

15-09-2020
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek boekhouding.

20-04-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 29.852,42

20-04-2018
2

Toelichting
Diverse verhuurders: € 29.852,42
€ 540.387,89

03-08-2018
3

Toelichting
De boedelschulden bestaan uit schulden aan w erknemers, de verhuurders,
leasemaatschappijen en het UW V.
€ 550.425,47

19-11-2018
4

€ 550.425,47

19-06-2020
10

Toelichting
K.D.V. Pittelo B.V.: € 540.495,39
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 9.930,08

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.014.250,00

20-04-2018
2

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 994.921,00
K.D.V. Pinokkio Holding B.V.: € 19.329,00
€ 1.023.134,00

19-11-2018
4

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 999.363,00
K.D.V. Pinokkio Holding B.V.: € 23.771,00
€ 1.023.134,00

15-09-2020
11

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
W ordt geinventariseerd.
€ 295.673,02

20-04-2018
2

19-11-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
W ordt geinventariseerd.

20-04-2018
2

€ 269.197,63

03-08-2018
3

€ 6.993,52

19-06-2020
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

20-04-2018
2

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: 48
K.D.V. Pinokkio Holding B.V.: 0
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: 4
54

03-08-2018
3

68

19-11-2018
4

69

26-02-2019
5

59

19-06-2020
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 293.329,17

20-04-2018
2

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 9.684,592
K.D.V. Pinokkio Holding B.V.: K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 283.644,58
€ 641.500,00

03-08-2018
3

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 631.815,44
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 9.684,59
€ 641.500,03

19-11-2018
4

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 631.815,44
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 9.684,59
€ 641.826,20

26-02-2019
5

Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 632.141,61
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 9.684,59
€ 653.117,34
Toelichting
K.D.V. Pinokkio Pittelo B.V.: € 632.141,61
K.D.V. Pinokkio Kloosterveen B.V.: € 9.684,59
K.D.V. Pinokkio Holding B.V.: € 27.267,76

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

19-06-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

20-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Inventarisatie

20-04-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-04-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-04-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-04-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-04-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Inventarisatie crediteuren;
- Afhandeling verkoop aan doorstarter;
- Verkoop resterende vorderingen;
- Afw ikkeling huurpanden;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek administratie.

20-04-2018
2

- Inventarisatie crediteuren;
- Afhandeling verkoop aan doorstarter;
- Verkoop resterende vorderingen;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek administratie.

03-08-2018
3

- Inventarisatie crediteuren;
- Afhandeling verkoop aan doorstarter;
- Verkoop resterende vorderingen;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek administratie.

19-11-2018
4

- Inventarisatie crediteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek administratie.

13-12-2019
8

- Inventarisatie crediteuren;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek administratie.

15-09-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

20-04-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2020

15-09-2020
11

10.4 Werkzaamheden overig
zie hierboven.

20-04-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

