
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 juli 2015 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid CONSULTANCY COMPANY 

UTRECHT B.V.  

Faillissementsnummer : C 16/15/231 F 

Datum uitspraak : 24 maart 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 1,63 

Activiteiten onderneming: : advisering op het gebied van management en 

bedrijfsvoering (geen public relations en 

organisatie-adviesbureaus).  

 

Omzetgegevens  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode :  23 april 2015 t/m 16 juli 2015 

Bestede uren in verslagperiode 2 :    4,4 uren 

Bestede uren totaal :  10,3 uren 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures :  Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen :  Zie verslag 1. 

1.6 Huur : Zie verslag 1. 

1.7 Oorzaak faillissement :  Zie verslag 1.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Zie verslag 1. 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : Zie verslag 1. 

 



Openbaar faillissementsverslag : 2 
Insolventienummer :  C 16/15/231 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : Consultancy Company Utrecht B.V. 2 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   : Zie verslag 1.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat uit de jaarrekeningen en de grootboekkaarten blijkt 

dat de gefailleerde vennootschap een vordering uit hoofde van een rekening- 

courantverhouding heeft op haar (middellijk) bestuurder. Deze vordering bedraagt per  

31 december 2013 € 15.301,60.  

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik onderzocht of de (middellijk) bestuurder verhaal biedt.  

Het is mij gebleken dat het enige verhaalsobject een woning betreft, welke woning in  

eigendom aan de (middellijk) bestuurder toebehoort. In mijn opdracht heeft een makelaar  

een waardebepaling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de woning van de (middellijk) bestuurder  

een onderwaarde vertegenwoordigt.  

 

Gelet op het voorgaande moet ik het er vooralsnog voor houden dat de rekening- 

courantvordering op de (middellijk) bestuurder als oninbaar moet worden beschouwd. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslag 1.  

5.2 Leasecontracten  : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : ***  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslag 1.  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : ***   

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de jaarrekeningen over 2010 en 2012 niet tijdig zijn  

gedeponeerd en dat de jaarrekening over 2013 in het geheel niet is gedeponeerd. Dit levert 

een wettelijk vermoeden op dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van  
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het faillissement. Tot op heden is mij niet gebleken van andere feiten en/of omstandigheden  

die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn  

onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Tot op heden is mij niet gebleken van paulianeus handelen. In de komende verslagperiode 

zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten en afronden.  

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 1.288,-- 

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

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 1 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 53,31 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de onderzoeken naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 

voortzetten en afronden. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


