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Algemene gegevens
Naam onderneming
Karin de Beer Haarmode B.V.
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Gegevens onderneming
Karin de Beer Haarmode B.V. w as gevestigd in een bedrijfspand aan De Beurs
29 te 3823 GA Amersfoort.
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Activiteiten onderneming
- haarverzorging;
- financiële holdings;
- de exploitatie van een kapsalon, w elke w ordt gedreven volgens de Cosmo
hairstyling formule;
- beheeractiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 351.702,00

€ -17.538,00

€ 390.717,00

2015

€ 349.160,00

€ 4.414,00

€ 390.907,00

2016

€ 321.337,00

€ -17.130,00

€ 405.384,00

2017

€ 286.430,94

€ -27.214,59

€ 384.999,12

2018

€ 218.242,70

€ -44.181,29

€ 358.804,75
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2017 en 2018 zijn afgeleid uit de conceptcijfers over
voornoemde jaren.
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De omzet en het resultaat over 2018 hebben betrekking op de periode januari
2018 t/m oktober 2018. Het balanstotaal over 2018 betreft het totaal op 23
oktober 2018, zijnde de datum van het uitspreken van het faillissement.

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

22-11-2018
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Boedelsaldo
€ 7.928,87

22-11-2018
1

€ 7.751,90

22-02-2019
2

€ 9.859,84

24-05-2019
3

€ 10.113,84

23-08-2019
4

€ 11.775,81

20-12-2019
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-10-2018

22-11-2018
1

t/m
22-11-2018
van
23-11-2018

22-02-2019
2

t/m
22-2-2019
van
23-2-2019

24-05-2019
3

t/m
24-5-2019
van
25-5-2019

23-08-2019
4

t/m
23-8-2019
van
24-8-2019

20-12-2019
5

t/m
20-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 12 min

2

10 uur 36 min

3

7 uur 6 min

4

5 uur 6 min

5

4 uur 30 min

totaal

54 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Op 31 maart 2006 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Karin de Beer Haarmode B.V. opgericht.
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Het maatschappelijk kapitaal van Karin de Beer Haarmode B.V. w as op de
datum van haar oprichting opgebouw d uit 18.300 gew one aandelen van ieder
nominaal € 100,--. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de
oprichting € 366.000,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as mevrouw K.J.H. de
Beer enig bestuurder en aandeelhouder van Karin de Beer Haarmode B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Karin de Beer Haarmode B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder
andere een verzekering voor de inventaris en de bedrijfsmiddelen.
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In overleg met de assurantietussenpersoon zullen de door Karin de Beer
Haarmode B.V. afgesloten verzekeringen beëindigd gaan w orden. Bij die
gelegenheid zal er ook bekeken gaan w orden of er sprake is van
premierestitutie.
In de afgelopen verslagperiode zijn de door de gefailleerde vennootschap
afgesloten verzekeringen beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

1.4 Huur

22-02-2019
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1.4 Huur
Karin de Beer Haarmode B.V. huurt een bedrijfspand te 3823 GA Amersfoort
aan De Beurs 29. Bij aangetekende brief van 25 oktober 2018 is de
huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. De
huurovereenkomst zal derhalve in beginsel eindigen op 25 januari 2019.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik echter nader overleg gehad met de
verhuurder van het bedrijfspand te Amersfoort. Dit overleg heeft ertoe geleid
dat er is afgesproken, dat de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden
zal w orden beëindigd per 19 november 2018. Het bedrijfspand is op
laatstgenoemde datum ook door mij opgeleverd aan de verhuurder.
In het kader van de huurovereenkomst heeft Karin de Beer Haarmode B.V. ten
behoeve van de verhuurder een bankgarantie afgegeven van in totaal €
10.000,--. Op de datum van het beëindigen van de huurovereenkomst w as er
sprake van een achterstand in de betaling van de verschuldigde
huurpenningen van in totaal € 7.892,06. De verhuurder zal deze
huurachterstand gaan verrekenen met de hiervoor genoemde bankgarantie.
Het bedrag dat na deze verrekening resteert, in totaal € 2.107,94, zal, zo is
met de verhuurder afgesproken, aan de faillissementsboedel toekomen. Het is
mijn verw achting dat laatstgenoemd bedrag spoedig op de
faillissementsrekening zal zijn bijgeschreven.
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap, in het kader van de huurovereenkomst, ten behoeve van de
verhuurder een bankgarantie afgegeven. Gelet op de afspraken die ik met de
verhuurder heb gemaakt over de beëindiging van de huurovereenkomst, komt
er, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, ter zake van de
afgegeven bankgarantie aan de faillissementsboedel een bedrag toe van in
totaal € 2.107,94.
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Ondanks verzoeken daartoe heeft ING het aan de faillissementsboedel
toekomende bedrag ter zake van de bankgarantie nog niet overgemaakt naar
de faillissementsrekening. Reden hiervoor is, zo begrijp ik althans uit de emailberichten van ING, dat de verhuurder de bankgarantie nog niet heeft
vrijgegeven. Gelet op deze berichten van ING heb ik aan de verhuurder het
verzoek gedaan om de bankgarantie alsnog op korte termijn vrij te geven. De
verhuurder heeft mij toegezegd dat zij spoedig de bankgarantie zal vrijgeven,
zodat ING tot uitbetaling kan overgaan van het aan de faillissementsboedel
(en de verhuurder) toekomende bedrag.
Ik ga er, gelet op het voorgaande, vanuit dat de discussie omtrent de
bankgarantie alsnog op korte termijn zal zijn opgelost.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik ter zake van (de uitbetaling van) een
bankgarantie afspraken heb gemaakt met de verhuurder van het door de
gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Amersfoort. Deze
afspraken komen er, kort gezegd, op neer dat er ter zake van de bankgarantie
aan de faillissementsboedel een bedrag zal w orden uitbetaald van in totaal €
2.107,94.
Op 23 mei 2019 heeft ING bovengenoemd bedrag overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Hiermee is aan de kw estie ter zake van de
bankgarantie een einde gekomen.

1.5 Oorzaak faillissement

24-05-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Karin de Beer Haarmode B.V. heeft aangegeven dat de
omzet over 2017 en 2018 steeds verder achterbleef bij de omzet over de
periode t/m 2016. Dit als gevolg van het feit dat klanten w egbleven.
De daling van de omzet heeft ertoe geleid dat Karin de Beer Haarmode B.V. in
gesprek is gegaan over een verandering van de w inkelformule, zulks om te
trachten w eer meer omzet te genereren. Ondanks uitvoerige gesprekken
hieromtrent is het niet gelukt om afspraken te maken over een verandering
van de w inkelformule. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat er op korte
termijn geen verbetering van het resultaat viel te verw achten, heeft de
bestuurder uiteindelijk besloten om het faillissement van Karin de Beer
Haarmode B.V. aan te vragen. De vennootschap w as immers niet meer in staat
om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 18 oktober 2018 bij de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend. Dit verzoekschrift is vervolgens
op 23 oktober 2018 behandeld in de raadkamer van de rechtbank.
In haar vonnis van 23 oktober 2018 heeft de rechtbank uiteindelijk het
faillissement van Karin de Beer Haarmode B.V. uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

22-11-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

22-11-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-10-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het intakegesprek van het UW V met de w erknemers van de gefailleerde
vennootschap heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn alle
benodigde formulieren voor een overname van de loonverplichting ingevuld.
Het UW V zal deze formulieren thans verder in behandeling gaan nemen. Gelet
hierop zijn er met betrekking tot de w erknemers geen verdere
w erkzaamheden meer door mij 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.

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

Verkoopopbrengst

Een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen

€ 7.489,90

totaal

€ 7.489,90

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Amersfoort
is een inventaris aanw ezig, alsmede diverse bedrijfsmiddelen. Het betreft hier
onder andere de navolgende zaken:
- een aantal zogenaamde 2-zijdige w erkstations (bestaande uit een
kappersstoel en een spiegel);
- een balie-opstelling;
- een kassasysteem;
- vier w asopstellingen;
- een eettafel met vier stoelen;
- een espressomachine.
Na de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik diverse opkopers
benaderd, zulks met de vraag of zij interesse hebben in een overname van de
inventaris en de bedrijfsmiddelen (alsmede de voorraad) van de gefailleerde
vennootschap. De door mij benaderde opkopers hebben allemaal aangegeven
geen interesse te hebben in een overname van voornoemde zaken. Reden
hiervoor is dat de aangetroffen inventaris en bedrijfsmiddelen te w einig
omvangrijk is.
Teneinde op korte termijn w eer te kunnen beschikken over het bedrijfspand te
Amersfoort heeft de verhuurder aangegeven geïnteresseerd te zijn in een
overname van de inventaris en de bedrijfsmiddelen (alsmede de voorraad) van
de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door de
rechter-commissaris zijn de inventaris en de bedrijfsmiddelen (alsmede de
voorraad) van de gefailleerde vennootschap uiteindelijk voor € 6.190,--, excl
btw onderhands verkocht aan de verhuurder. De verhuurder heeft deze
koopprijs inmiddels ook aan de faillissementsboedel voldaan.
Gelet op het voorgaande is aan mijn w erkzaamheden ter zake van de
inventaris en de bedrijfsmiddelen (alsmede de voorraad) van de gefailleerde
vennootschap een einde gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft aangegeven dat zij op dit moment nog geen
vordering op de gefailleerde vennootschap heeft. Gelet hierop hoeft er
vooralsnog dan ook geen rekening gehouden te w orden met een
bodemvoorrecht van de belastingdienst.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst alsnog een vordering
ter verificatie ingediend. Deze vordering, van in totaal € 2.966,--, is door mij op
de crediteurenlijst opgenomen.

22-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, zijn er met betrekking tot de
bedrijfsmiddelen geen w erkzaamheden meer door mij te verrichten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Door mij is een beperkte voorraad aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand heb ik een
beperkte voorraad aangetroffen. Het betreft hier verf, spoelingen en
onderhoudsmiddelen. Ook de voorraad is, na daartoe verkregen toestemming
door de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de verhuurder. De
onder punt 3.3 van dit verslag genoemde verkoopopbrengst heeft dan ook
deels betrekking op de verkoop van de voorraad.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ter zake van de voorraad van de gefailleerde vennootschap zijn door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Een rekening-courantvordering op de
bestuurder.

€ 337.407,77

totaal

€ 337.407,77

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat er sprake is van een rekening-courantverhouding
tussen de gefailleerde vennootschap en haar bestuurder. Uit hoofde van deze
rekening-courantverhouding diende de bestuurder, zo blijkt uit de
administratie, op de datum van het uitspreken van het faillissement aan de
gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van in totaal € 337.407,77.
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Hoew el de bestuurder bovengenoemd bedrag nog niet als juist heeft erkend,
heeft zij, via haar advocaat, w el erkend dat er sprake is van een substantiële
rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap. Over de
voldoening van deze rekening-courantvordering ben ik thans in gesprek met
de bestuurder en haar advocaat. Uit deze gesprekken blijkt dat de bestuurder
bereid is om ter zake van de voldoening van de rekening-courantvordering te
zoeken naar een oplossing.
In de komende verslagperiode zal ik met de bestuurder en haar advocaat
verder praten over de voldoening van de rekening-courantvordering van de
gefailleerde vennootschap.
Uit de administratie blijkt voorts dat er geen sprake is van vorderingen op
klanten.
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat de gefailleerde vennootschap,
uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering heeft op haar
bestuurder. In overleg met haar advocaat heeft de bestuurder aangegeven
dat zij de rekening-courantvordering, voor zover zij daartoe financieel in staat
is, vrijw illig aan de faillissementsboedel w il voldoen. In dat kader heeft de
bestuurder mij verzocht om haar de gelegenheid te geven om te onderzoeken
op w elke w ijze zij de rekening-courantvordering kan gaan voldoen.
In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de rekeningcourantvordering nader overleg gehad met de advocaat van de bestuurder. Uit
dit overleg blijkt dat de bestuurder haar mogelijkheden voor het voldoen van
de rekening-courantvordering nog aan het onderzoeken is. Ik heb de advocaat
van de bestuur inmiddels bericht, dat ik op korte termijn een concreet voorstel
voor de voldoening van de rekening-courantvordering w ens te ontvangen.
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Indien een dergelijk voorstel te lang op zich mocht laten w achten, dan zal ik
mij beraden over de verder te nemen rechtsmaatregelen tegen de bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering
op haar bestuurder. De advocaat van de bestuurder heeft ter zake van (de
voldoening van) deze rekening-courantvordering inmiddels een voorstel voor
een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel zal ik spoedig ter goedkeuring aan
de rechter-commissaris gaan voorleggen.

24-05-2019
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Indien de rechter-commissaris toestemming verleent om in te stemmen met de
voorgestelde minnelijke regeling, dan laat het zich aanzien dat de kw estie ter
zake van de rekening-courantvordering op korte termijn kan w orden
afgew ikkeld.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap, via haar advocaat, een voorstel heeft gedaan voor de
voldoening van de rekening-courantvordering. Dit voorstel is in de afgelopen
verslagperiode ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.

23-08-2019
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Naar aanleiding van mijn verzoek tot goedkeuring heeft de rechter-commissaris
een aantal opmerkingen gemaakt over het namens de bestuurder gedane
voorstel. Deze opmerkingen van de rechter-commissaris zijn voor mij
aanleiding gew eest om (opnieuw ) in overleg te treden met de bestuurder van
de gefailleerde vennootschap en haar advocaat. Dit overleg is thans nog
steeds gaande.
Het is mijn verw achting dat in de komende verslagperiode duidelijk zal w orden
of de rechter-commissaris toestemming verleent voor een voorstel van de
bestuurder ter zake van de voldoening van de rekening-courantvordering.
Mocht er ter zake van deze vordering niet tot een minnelijke regeling gekomen
w orden, dan laat het zich aanzien dat er tegen de bestuurder verdere
rechtsmaatregelen getroffen moeten gaan w orden.
Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, heeft de bestuurder, via haar
advocaat, een voorstel gedaan voor de voldoening van de rekeningcourantvordering. Dit voorstel is echter niet goedgekeurd door de rechtercommissaris.
Gelet op het voorgaande ben ik, ter zake van de voldoening van de rekeningcourantvordering, in de afgelopen verslagperiode opnieuw in overleg
getreden met de bestuurder en haar advocaat. Dit overleg heeft ertoe geleid
dat er alsnog een oplossing is gevonden voor de voldoening van de
rekening-courantvordering, die de gefailleerde vennootschap op haar
bestuurder heeft. Namens de bestuurder zal een derde de concurrente
vorderingen van de gefailleerde vennootschap voldoen. Deze derde zal er
vervolgens tevens voor zorgen, dat aan de faillissementsboedel voldoende
gelden ter beschikking w orden gesteld om te komen tot een vereenvoudigde
afw ikkeling van het faillissement.
Bovengenoemde oplossing zorgt er w elisw aar voor dat niet de volledige
rekening-courantvordering w ordt geïncasseerd, maar dit is niet in het nadeel
van de crediteuren van de gefailleerde vennootschap. Zij krijgen immers,
dankzij de financiële hulp van een derde, hun vordering voldaan.
Bovengenoemde derde zal er zorg voor dragen dat de benodigde gelden om
te komen tot een vereenvoudigde afw ikkeling van het faillissement spoedig
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naar de faillissementsrekening zullen w orden overgemaakt. Het gaat hier dan
om een bedrag van circa € 40.000,--. De advocaat van de bestuurder heeft
mij inmiddels bevestigd, dat voornoemd bedrag beschikbaar is.
Vanw ege het bereiken van een oplossing is aan mijn w erkzaamheden ter
zake van de rekening-courantvordering op de bestuurder een einde
gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- met de bestuurder en haar advocaat verder praten over de voldoening van
de rekening-courantvordering.

22-11-2018
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- nader overleg voeren met de bestuurder en haar advocaat over de
voldoening van de rekening-courantvordering.

22-02-2019
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- het voorstel van de bestuurder ter zake van de rekening-courantvordering
ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

24-05-2019
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- nader overleg voeren met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
en haar advocaat over het voorstel voor een minnelijke regeling ter zake van
de voldoening van de rekening-courantvordering.
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Met betrekking tot de rekening-courantvordering op de bestuurder zijn, gelet
op hetgeen ik onder punt 4.1 heb gesteld, geen w erkzaamheden meer door
mij te verrichten.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 437,19
Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Op de
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het vrij beschikbare
saldo op deze betaalrekening € 437,19. ING heeft dit saldo inmiddels
overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Het resterende saldo op de betaalrekening bij ING, in totaal € 10.000,--,
betreft de bankgarantie, die de gefailleerde vennootschap ten behoeve van de
verhuurder heeft afgegeven. Over de uitbetaling van deze bankgarantie zijn
inmiddels ook afspraken gemaakt (zie punt 1.4 van dit verslag).

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft ter zake van een Mitsubishi een
operational leaseovereenkomst gesloten met ALD Automotive. De
leasemaatschappij heeft de leaseauto inmiddels ingenomen. Het is thans
w achten op de vordering van ALD Automotive uit hoofde van de
leaseovereenkomst.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap de bij haar in bezit en gebruik zijnde leaseauto bij de
leasemaatschappij ingeleverd. Na het inleveren van deze auto heeft de
leasemaatschappij haar vordering op de gefailleerde vennootschap berekend.
Deze vordering heeft de leasemaatschappij in de afgelopen verslagperiode ter
verificatie ingediend. Het betreft hier een vordering van in totaal € 5.429,12.
De leasemaatschappij is voor dit bedrag op de crediteurenlijst opgenomen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap
geen zekerheden gesteld.
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5.4 Separatistenpositie
***
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich
hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden zijn er nog geen crediteuren gew eest, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.

22-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
***

22-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- w achten op de vordering van de leasemaatschappij.

22-11-2018
1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.

22-02-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op de (financiële) situatie van de gefailleerde vennootschap w aren er
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

22-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

22-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op de (financiële) situatie van de gefailleerde vennootschap w aren er
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

22-11-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

22-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

22-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

22-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder en de boekhouder hebben mij de administratie van de
gefailleerde vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder andere de
jaarrekeningen en de grootboekkaarten. ING heeft mij de bankafschriften van
de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Voor zover
deze stukken nog niet door mij zijn bestudeerd, zal ik dit in de komende
verslagperiode gaan doen.

22-11-2018
1

De stukken die ik tot op heden heb bestudeerd, laten zien dat de administratie
van de gefailleerde vennootschap behoorlijk is bijgehouden.
In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Deze bestudering heeft bij
mij geen vragen opgeroepen.

22-02-2019
2

Na het bestuderen van alle bescheiden ben ik tot de conclusie gekomen dat de
administratie van de gefailleerde behoorlijk is bijgehouden. Naar mijn mening is
er dan ook voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over de periode 2008 t/m 2016 tijdig zijn gedeponeerd.

22-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

22-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 maart 2006; een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

22-11-2018
1

Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek
w orden gedaan.
Nee
Toelichting
Uit de aan mij ter beschikking staande informatie blijkt dat er geen sprake is
van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op onbehoorlijk bestuur. Het is
duidelijk dat het faillissement niet is veroorzaakt door een onbehoorlijke
taakvervulling. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

22-02-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

22-11-2018
1

Toelichting
Hoew el er vermoedens zijn van paulianeus handelen is dit tot op heden nog
niet vastgesteld. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar
(mogelijk) paulianeus handelen voortzetten.
Ja

22-02-2019
2

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens ontstaan
van mogelijk paulianeus handelen. Deze vermoedens houden verband met
tw ee betalingen, die de gefailleerde vennootschap kort voor het uitspreken
van het faillissement aan een geldverstrekker heeft voldaan. Ik ben met de
advocaat van deze geldverstrekker in gesprek over een
(terugbetalings)regeling ter zake van de betalingen, die door mij als
paulianeus w orden aangemerkt. Het is mijn verw achting dat in de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden of er ter zake van het gestelde paulieneus
handelen in onderling overleg tot een oplossing kan w orden gekomen.
Ja

24-05-2019
3

Toelichting
Onder punt 4.1 van dit verslag heb ik gemeld, dat de bestuurder ter zake van
de rekening-courantvordering een voorstel voor een minnelijke regeling heeft
gedaan. In dit voorstel is ook een oplossing opgenomen met betrekking tot het
door mij gestelde paulianeus handelen. Ik ga er dan ook vanuit dat de
discussie ter zake van het gestelde paulianeus handelen eveneens op korte
termijn zal zijn afgew ikkeld.
Ja

23-08-2019
4

Toelichting
Gelet op het feit dat de rechter-commissaris nog geen goedkeuring heeft
gegeven voor een minnelijke regeling ter zake van de voldoening van de
rekening-courantvordering, is de kw estie met betrekking tot het gestelde
paulianeus handelen ook nog niet afgew ikkeld. Ik ga er vanuit dat mijn
w erkzaamheden ter zake van het gestelde paulianeus handelen in de
komende verslagperiode afgerond kunnen w orden.
Ja

20-12-2019
5

Toelichting
Hoew el er sprake is gew eest van paulianeuze handelingen zal ik hieromtrent
geen verdere w erkzaamheden meer gaan verrichten. Eén en ander houdt
verband met het feit dat er ter zake van de rekening-courantvordering op de
bestuurder een oplossing is bereikt, w elke oplossing ook in het belang van
de crediteuren geacht dient te w orden.

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voorzetten.

22-11-2018
1

- trachten ter zake van het door mij gestelde paulianeus in onderling overleg
tot een oplossing te komen.

22-02-2019
2

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn (vooralsnog) geen
verdere w erkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het
geval zijn, indien de rechter-commissaris geen toestemming verleent voor de
voorgestelde minnelijke regeling.

24-05-2019
3

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn w erkzaamheden ter
zake van de onder dit punt genoemde onderw erpen een einde gekomen.

20-12-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

22-11-2018
1

Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er is w el een latente
boedelvordering van het UW V. Deze vordering staat thans echter nog niet
vast.
€ 23.797,36

24-05-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

22-11-2018
1

Toelichting
De belastingdienst heeft mij bericht, dat zij op dit moment geen vordering op
de gefailleerde vennootschap heeft.
€ 2.966,00

22-02-2019
2

€ 1.793,00

23-08-2019
4

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is aangepast, zulks vanw ege het feit dat
de Belastingdienst een teruggave heeft verrekend met de openstaande
vordering.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

22-11-2018
1

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.
€ 10.647,68

24-05-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

22-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

22-11-2018
1

9

22-02-2019
2

12

24-05-2019
3

13

23-08-2019
4

4

20-12-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.144,70

22-11-2018
1

€ 47.976,54

22-02-2019
2

€ 50.596,23

24-05-2019
3

€ 50.777,23

23-08-2019
4

€ 40.182,84

20-12-2019
5

Toelichting
In het kader van de bereikte oplossing ter zake van de rekeningcourantvordering op de bestuurder heeft een derde, vooruitlopend op de
afw ikkeling van het faillissement, alvast de vordering van een aantal
concurrente crediteuren voldaan. Als gevolg hiervan is het aantal concurrente
crediteuren naar beneden bijgesteld. De concurrente crediteuren die nog
geen betaling hebben ontvangen, zullen deze betaling alsnog spoedig
ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-11-2018
1

Gelet op onder andere het saldo op de faillissementsrekening en de nog te
verw achten baten laat het zich aanzien, dat er te zijner tijd in ieder geval aan
de boedelcrediteuren en de preferente crediteuren een uitkering kan w orden
gedaan. Ik sluit ook niet uit dat er zelfs een uitkering aan de concurrente
crediteuren kan w orden gedaan.

24-05-2019
3

Gelet op de bereikte oplossing ter zake van de rekening-courantvordering op
de bestuurder zal het faillissement vereenvoudigd kunnen w orden
afgew ikkeld. Ik zal een daartoe strekkend verzoek aan de rechtercommissaris gaan doen.

20-12-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-11-2018
1

Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie ga ik er vanuit dat alle
crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Gelet
hierop zijn er ter zake van de crediteuren vooralsnog geen verdere
w erkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn,
zodra er w ordt begonnen met een afw ikkeling van het faillissement.

22-02-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-11-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-11-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigen;
- erop toezien dat een deel van de bankgarantie aan de faillissementsboedel
w ordt uitbetaald;
- met de bestuurder en haar advocaat verder praten over de voldoening van
de rekening-courantvordering;
- w achten op de vordering van de leasemaatschappij;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voorzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-11-2018
1

- erop toezien dat de verhuurder en ING meew erken aan het vrijgeven van de
bankgarantie en tot een uitbetaling overgaan van het aan de
faillissementsboedel toekomende bedrag;
- nader overleg voeren met de bestuurder en haar advocaat over de
voldoening van de rekening-courantvordering;
- trachten ter zake van het door mij gestelde paulianeus in onderling overleg
tot een oplossing te komen.

22-02-2019
2

- het voorstel van de bestuurder ter zake van de rekening-courantvordering
ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

24-05-2019
3

- nader overleg voeren met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
en haar advocaat over het voorstel voor een minnelijke regeling ter zake van
de voldoening van de rekening-courantvordering.

23-08-2019
4

Aan de rechter-commissaris zal het verzoek w orden gedaan om te
beschikken dat het faillissement vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld.

20-12-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-11-2018
1

Naar verw achting binnen drie maanden.

20-12-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
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.

22-11-2018
1

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

22-02-2019
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.

24-05-2019
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.

23-08-2019
4

Door mij zullen alle w erkzaamheden w orden verricht, die benodigd zijn om te
komen tot een afw ikkeling van het faillissement.

20-12-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

