
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2015 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid CANCRI HOLDING B.V.  

Faillissementsnummer : C 16/15/232 F 

Datum uitspraak : 24 maart 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : holdingsactiviteiten  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  0 

 

Verslagperiode :  24 maart 2015 t/m 22 april 2015 

Bestede uren in verslagperiode 1 :  6,2 uren 

Bestede uren totaal :  6,2 uren 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :   

Op 15 juli 1999 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Consultancy Company Utrecht B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 22 januari 2008 is de 

naam van de vennootschap gewijzigd in: Cancri Holding B.V.  

 

Het maatschappelijk kapitaal van Cancri Holding B.V. was op de datum van het uitspreken 

van het faillissement opgebouwd uit 90.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,--. Het 

geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van het faillissement  

€ 18.200,--. 

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer J.L.M. Hattink enig 

bestuurder en aandeelhouder van Cancri Holding B.V. 

 

1.2  Winst en verlies     

 

  

 

2011 € 18.765,-- 

2012 € 59.868,-- 

2013 € 60.065,-- 

2011  € 10.039,-- 

2012 € 11.779,-- 

2013 € 9.415,-- 
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1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen :  

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren reeds voor de datum van het faillissement door 

haar opgezegd. 

 

1.6 Huur :  

Door de gefailleerde vennootschap werd geen bedrijfspand gehuurd. De gefailleerde 

vennootschap was gevestigd op het huisadres van haar middellijk bestuurder. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : 

Cancri Holding B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Consultancy Company Utrecht B.V. Deze vennootschap heeft in 

2013 en 2014 in het geheel geen omzet gerealiseerd. Als gevolg hiervan kon Consultancy 

Company Utrecht B.V. ook geen managementfee meer betalen aan Cancri Holding B.V.  

 

Aangezien het niet de verwachting was dat Consultancy Company Utrecht B.V. op zeer korte 

termijn weer omzet zou gaan genereren, heeft de bestuurder uiteindelijk dan ook geen 

andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Cancri Holding B.V. 

Vanwege het uitblijven van omzet was het duidelijk dat Consultancy Company Utrecht B.V. 

geen managementfee meer zou kunnen gaan betalen aan Cancri Holding B.V., als gevolg 

waarvan laatstgenoemde vennootschap ook niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen.  

 

In haar vonnis van 24 maart 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 

het faillissement uitgesproken van Cancri Holding B.V. Op dezelfde datum is overigens ook 

het faillissement uitgesproken van Consultancy Company Utrecht B.V.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 0  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 0 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t. 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken. 

 

 

2009 € 244.472,-- 

2010 € 259.259,-- 

2011 € 267.253,-- 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In de jaarrekening 2013 is opgenomen dat Cancri Holding B.V. een deelneming heeft in de  

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FitXpress Europe B.V. Deze  

deelneming is gewaardeerd op een bedrag van € 9.000,--.  

 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat FitXpress Europe  

B.V. op 29 december 2014 is ontbonden. De boekhouder van FitXpress Europe B.V. heeft mij 

inmiddels een aantal stukken doen toekomen met betrekking tot de ontbinding van deze  

vennootschap. Op basis van deze stukken zijn er bij mij twijfels ontstaan over de vraag of er  

sprake is van een rechtsgeldig genomen ontbindingsbesluit. In de komende verslagperiode  

zal ik hieromtrent nader onderzoek doen. Indien het ontbindingsbesluit niet rechtsgeldig  

mocht zijn genomen, dan zal ik tevens gaan beoordelen of hier in het belang van de  

crediteuren van de gefailleerde  vennootschap consequenties aan verbonden moeten 

worden.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving  : n.v.t. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de jaarrekeningen en de grootboekkaarten blijkt dat de gefailleerde vennootschap een  

vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding heeft op haar bestuurder.  

Deze vordering bedraagt per 31 december 2013 € 164.471,90. Er zal getracht  

worden om deze vordering op de bestuurder geïncasseerd te krijgen. 

 

Voorts heeft de gefailleerde vennootschap nog een vordering op Consultancy Company  

Utrecht B.V. per 31 december 2013 van in totaal € 41.907,63. Gelet op het feit dat  

Consultancy Company Utrecht B.V. in staat van faillissement is verklaard, staat nu al vast dat  

dat deze rekening-courantvordering als oninbaar moet worden beschouwd. 

  

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 

vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank Utrecht en omstreken. Op de 

datum van het uitspreken van het faillissement had deze rekening een debetsaldo van  

€ 7.357,88. De Rabobank heeft haar vordering inmiddels ter verificatie ingediend. De 

vordering van de Rabobank is door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 

schuldvorderingen.  
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5.2 Leasecontracten  : Hiervan is geen sprake. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft de gefailleerde vennootschap geen zekerheden  

gesteld.  

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : ***  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Gelet op de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap niet over liquide 

middelen beschikte en er geen sprake was van omzet, waren er geen mogelijkheden voor  

een doorstart, dan wel een voortzetting van de onderneming. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij een aantal 

boekhoudkundige stukken toegestuurd. Deze stukken zijn inmiddels door mij bestudeerd. 

Hieruit is mij gebleken dat de boekhouding behoorlijk is bijgehouden. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  :  

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 

over 2010 t/m 2012 niet tijdig zijn gedeponeerd. De jaarrekening over 2013 is in het geheel 

nog niet gedeponeerd. 

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : ***   

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 15 juli 1999; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van  

17 oktober 2003, verjaard. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Zie hiervoor onder punt 7.2. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die  

zouden kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 2.623,19 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 1 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 7.357,88 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten de rekening-courantvordering op de bestuurder te incasseren; 

- nader onderzoek doen naar de ontbinding van FitXpress Europe B.V.; 

- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- inventariseren van de crediteuren. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


