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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De Kroon Daily Déli B.V. 07-05-2020
 1

De Kroon Daily Déli B.V. was gevestigd aan De Stuwdam 61 te 3815 KM 
Amersfoort.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte De 
Kroon Daily Déli B.V. ook gebruik van de handelsnaam: De Kroon Facilitaire 
Diensten.

07-05-2020
 1

- eventcatering;
- het exploiteren van een onderneming gericht op het voorzien in (party- en 
event)catering.

07-05-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 466.057,00 € 20.595,00 € 356.721,00

2017 € 970.333,00 € -281.557,00 € 645.509,00

2018 € 762.632,00 € -323.849,00 € 445.426,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 07-05-2020
Insolventienummer F.16/20/144
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000137429:F001
Datum uitspraak 07-04-2020

R-C mr. J. Haeck
Curator mr W. Ploeg
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

7 07-05-2020
 1

€ 795,30 07-05-2020
 1

van 
7-4-2020

t/m 
7-5-2020

07-05-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 48 uur 54 min

totaal 48 uur 54 min

1. Inventarisatie

Op 16 augustus 2016 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid De Kroon Daily Déli B.V. opgericht.

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal 
van De Kroon Daily Déli B.V. € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kroon Beheer B.V. enig 
aandeelhouder van De Kroon Daily Déli B.V. De heer K. de Kroon is 
bestuurder van De Kroon Daily Déli B.V.

07-05-2020
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 07-05-2020
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft De Kroon 
Daily Déli B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder 
andere een aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een verzekering voor de 
inventaris. Deze verzekeringen zullen op termijn door mij worden beëindigd. 
Het exacte tijdstip waarop tot een beëindiging van de verzekeringen zal 
worden overgegaan, zal ook afhangen van het verkooptraject van de 
bedrijfsmiddelen en de voorraad van de gefailleerde vennootschap (zie ook 
punt 3 van dit verslag). Bij gelegenheid van het beëindigen van de 
verzekeringen, zal door mij ook onderzocht worden of er sprake is van een 
premierestitutie.

07-05-2020
 1

De Kroon Daily Déli B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand te 3815 KM Amersfoort aan de Stuwdam 
61. Bij aangetekende brief van 9 april 2020 is deze huurovereenkomst, na 
daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris en met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. 
De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 9 juli 2020.

Ter zake van het bedrijfspand ben ik inmiddels ook in gesprek met de 
verhuurder en haar advocaat. In het kader van deze gesprekken wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheid om de huurovereenkomst op een eerder 
tijdstip, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. Of dit daadwerkelijk tot 
de mogelijkheden behoort, zal in de komende verslagperiode duidelijk 
worden.

07-05-2020
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De Kroon Daily Déli B.V. heeft over de periode van 2017 t/m 2019 uitsluitend 
een negatief resultaat behaald. Enkel en alleen met behulp van de financiële 
ondersteuning van haar aandeelhouder, De Kroon Beheer B.V., was De Kroon 
Daily Déli B.V. in staat om over voornoemde periode aan haar financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen.

Vanwege de negatieve resultaten heeft De Kroon Daily Déli B.V. getracht om 
zoveel mogelijk kostenbesparende maatregelen te nemen. In verband met 
deze maatregelen is er onder andere voor diverse werknemers een 
ontslagvergunning aangevraagd. Dit alles met het doel om vanaf 2020 in een 
aangepast bedrijfsmodel te gaan werken, zulks om ervoor te zorgen dat er in 
ieder geval geen negatief resultaat meer wordt behaald.

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus is vanaf medio maart 2020 
echter de gehele omzet van De Kroon Daily Déli B.V. weggevallen. Gelet 
hierop, alsmede gelet op het feit dat De Kroon Daily Déli B.V. over 
onvoldoende reserves beschikt, is zij vanaf medio maart 2020 financieel niet 
meer in staat om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Het is, mede 
vanwege het Coronavirus, ook niet de verwachting, dat De Kroon Daily Déli 
B.V. op korte termijn wel weer in staat zal zijn om aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen.

Gelet op het voorgaande heeft de bestuurder uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van De Kroon 
Daily Déli B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 6 april 2020 
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

In verband met de uitzonderingssituatie die is ontstaan als gevolg van het 
Coronavirus, is het verzoek tot faillietverklaring, met toestemming van de 
bestuurder, schriftelijk afgedaan. In haar vonnis van 7 april 2020 heeft de 
rechtbank het faillissement van De Kroon Daily Déli B.V. uitgesproken.

07-05-2020
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
7

07-05-2020
 1

Personeelsleden 
8

07-05-2020
 1

Datum Aantal Toelichting

9-4-2020 7

totaal 7

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de 
werknemers van de gefailleerde vennootschap bij aangetekende brief van 9 
april 2020 het ontslag aangezegd. De werknemers zijn in de afgelopen 
verslagperiode door het UWV aangeschreven, zulks in verband met de 
overname van de loonverplichtingen. Het is mij gebleken, dat de werknemers 
de benodigde formulieren inmiddels hebben ingevuld. Gelet hierop zijn er met 
betrekking tot de werknemers (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden 
meer door mij te verrichten.

07-05-2020
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 07-05-2020
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 07-05-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris, keukenapparatuur, een
koelcel en stellingen.

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te 
Amersfoort heb ik onder andere een kantoorinventaris (bureaus, 
bureaustoelen, computers) aangetroffen, alsmede keukenapparatuur, een 
koelcel en stellingen.

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik het 
NTAB ingeschakeld, zulks voor het maken van een beschrijving en een taxatie 
van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Het NTAB heeft 
mij inmiddels haar taxatierapport toegestuurd.

Op dit moment ben ik met meerdere potentiële kopers in gesprek over een 
onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde 
vennootschap. Of deze gesprekken ertoe leiden, dat er ook daadwerkelijk 
overeenstemming wordt bereikt over een onderhandse verkoop van de 
bedrijfsmiddelen, zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.

07-05-2020
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die 
zich in het bedrijfspand te Amersfoort bevinden. Er dient namelijk rekening 
gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en 
loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

07-05-2020
 1

- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen 
voortzetten.

07-05-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een beperkte voorraad levensmiddelen en drank.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te 
Amersfoort heb ik een beperkte voorraad levensmiddelen en drank 
aangetroffen. Het NTAB heeft ook van deze voorraad een beschrijving en een 
taxatie gemaakt.

Op dit moment ben ik ook met betrekking tot de voorraad met meerdere 
potentiële kopers in gesprek over een onderhandse verkoop. Of deze 
gesprekken ertoe leiden, dat er ook daadwerkelijk overeenstemming wordt 
bereikt over een onderhandse verkoop van de voorraad, zal in de komende 
verslagperiode duidelijk moeten worden.

07-05-2020
 1

- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de voorraad van de 
gefailleerde vennootschap voortzetten.

07-05-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een handelsnaam en een klantenbestand.

totaal € 0,00 € 0,00

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dient ook haar handelsnaam 
en het klantenbestand te worden gerekend. Er hebben zich bij mij twee 
partijen gemeld, die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 
overname van deze immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. In 
de komende verslagperiode zal ik mijn gesprekken met deze twee partijen 
voortzetten. 

07-05-2020
 1

- de gesprekken over een verkoop van onder andere de handelsnaam en het 
klantenbestand voortzetten.

07-05-2020
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen. € 73.789,89 € 795,30

totaal € 73.789,89 € 795,30 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag 
aan openstaande debiteurenvorderingen in totaal € 73.789,89 bedraagt. 
Onder de debiteuren bevinden zich ook twee zustermaatschappijen van de 
gefailleerde vennootschap.

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren van de gefailleerde 
vennootschap aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van 
de openstaande factuur/ facturen over te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat 
acht debiteuren het door hen verschuldigde inmiddels naar de 
faillissementsrekening hebben overgemaakt. Het betreft hier een bedrag van 
in totaal € 795,30.

In reactie op mijn betalingsverzoek hebben een aantal debiteuren de door 
hen ontvangen factuur betw ist. In hoeverre deze betw isting juist is, zal ik in 
de komende verslagperiode nader gaan onderzoeken. 

07-05-2020
 1

- verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande 
debiteurenvorderingen.

07-05-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 1.207,48

Toelichting vordering van bank(en) 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ABN Amro. Op 
de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze 
bankrekening € 1.207,48 credit. Ik heb aan ABN Amro het verzoek gedaan om 
dit creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening. Het is mijn 
verwachting dat ABN Amro spoedig aan dit verzoek zal voldoen.

07-05-2020
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Hiervan is geen sprake. 07-05-2020
 1

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de gefailleerde vennootschap, in het kader 
van een door ABN Amro verstrekte groepsfinanciering, een zogenaamde 
medeschuldenaarstelling heeft ondertekend. Ik heb ABN Amro verzocht om 
mij hieromtrent nader te informeren. Ik ben nog in afwachting van deze 
nadere berichten van ABN Amro.

07-05-2020
 1

*** 07-05-2020
 1

In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal crediteuren zich beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud. Dit heeft ertoe geleid dat ik aan één crediteur 
de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken heb afgegeven. 
Van de overige crediteuren waren de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken niet meer in het bedrijfspand aanwezig.

07-05-2020
 1

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich 
hebben beroepen op een retentierecht.

07-05-2020
 1

*** 07-05-2020
 1

€ 0,00 07-05-2020
 1

- erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening; 
- de nadere informatie van ABN Amro afwachten met betrekking tot de door 
de gefailleerde vennootschap ondertekende medeschuldenaarstelling.

07-05-2020
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had de gefailleerde 
vennootschap, vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, haar 
activiteiten reeds feitelijk gestaakt. Er waren dan ook geen mogelijkheden 
om de exploitatie van de activiteiten voort te zetten, dan wel opnieuw op te 
starten.

07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1

Doorstarten onderneming

Na de datum van het uitspreken van het faillissement hebben zich bij mij 
twee partijen gemeld, die hebben aangegeven de mogelijkheden voor een 
doorstart te w illen onderzoeken. Met deze partijen ben ik thans in gesprek. 
Deze gesprekken zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1

Toelichting 
N.v.t.

07-05-2020
 1

Toelichting 
N.v.t.

07-05-2020
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

- de gesprekken over een mogelijke doorstart van de gefailleerde 
vennootschap voortzetten.

07-05-2020
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft mij inmiddels de administratie van de gefailleerde 
vennootschap overhandigd. Tevens heeft ABN Amro mij, conform mijn 
verzoek, de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap toegestuurd. 

In de komende verslagperiode zal ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap (verder) gaan bestuderen. In dat kader zal ik ook gaan 
bekijken in hoeverre er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. 

07-05-2020
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekeningen over de periode 2016 t/m 2018 tijdig zijn gedeponeerd.

07-05-2020
 1

*** 07-05-2020
 1

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie moet ik het er 
vooralsnog voor houden, dat er niet aan de volstortingsplicht is voldaan. In 
de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek gaan doen.

07-05-2020
 1

Toelichting 
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek 
gaan doen.

07-05-2020
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

In onderzoek

Toelichting 
Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest 
van paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek hieromtrent gaan voortzetten.

07-05-2020
 1

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

07-05-2020
 1

- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

07-05-2020
 1

8. Crediteuren

€ 12.875,44

Toelichting 
Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder. Deze vordering zal 
wellicht nog w ijzigen, indien de huurovereenkomst eerder wordt beëindigd.

Er dient ook nog rekening gehouden te worden met een boedelvordering van 
het UWV. Deze vordering staat thans echter nog niet vast.

07-05-2020
 1

€ 0,00

Toelichting 
De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

07-05-2020
 1

€ 0,00

Toelichting 
Door het UWV is nog geen preferente vordering ingediend.

07-05-2020
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Een (voormalige) werkneemster heeft in de afgelopen verslagperiode een 
preferente vordering ter verificatie ingediend. De hoogte van deze vordering 
zal echter afhankelijk zijn van de uitkering, die voornoemde werkneemster 
van het UWV gaat ontvangen. Vooralsnog is de vordering van de 
werkneemster dan ook als PM-post opgenomen.

07-05-2020
 1

15 07-05-2020
 1

€ 1.229.585,91 07-05-2020
 1

Nog niet bekend. 07-05-2020
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 07-05-2020
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1

N.v.t. 07-05-2020
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen, de 
voorraad, de handelsnaam en het klantenbestand voortzetten;
- verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande 
debiteurenvorderingen;
- erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening; 
- de nadere informatie van ABN Amro afwachten met betrekking tot de door 
de gefailleerde vennootschap ondertekende medeschuldenaarstelling;
- de gesprekken over een mogelijke doorstart van de gefailleerde 
vennootschap voortzetten;
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

07-05-2020
 1

Nog niet bekend. 07-05-2020
 1

7-8-2020 07-05-2020
 1

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

07-05-2020
 1

Bijlagen
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