Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
28-09-2021
F.08/20/239
NL:TZ:0000168751:F001
04-12-2020

R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr S.J.M. Masselink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sportpaviljoen Borne B.V.

07-01-2021
1

Gegevens onderneming
Sportpaviljoen Borne B.V., handelend onder de namen Sportpaviljoen Borne en
Hockey District Borne.
Gevestigd en kantoorhoudende: Grotestraat 162 a, 7622 GR Borne.
KVK-nummer: 65916603.

07-01-2021
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Activiteiten onderneming
In het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat
vermeld:
W inkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment), het
exploiteren van een w inkel in sport(mode)artikelen. Deze omschrijving sluit aan
bij de activiteiten van failliet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 893.354,00

€ 7.974,00

€ 920.986,00

2019

€ 638.173,00

€ -464.413,00

€ 514.461,00

Toelichting financiële gegevens

07-01-2021
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Toelichting financiële gegevens
De curator is in het bezit gesteld van de (niet vastgestelde) jaarrekening over
het jaar 2019. Daarin zijn tevens de gegevens over 2018 verw erkt.

07-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

07-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 20.385,12

07-01-2021
1

€ 20.341,28

06-04-2021
2

€ 1.110,65

29-06-2021
3

Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 26 april 2021
een voorschot op zijn salaris opgenomen van € 9.970,40 inclusief btw .
Daarnaast is er afgerekend met de pandhouder en zijn er diverse facturen
vanaf de boedelrekening voldaan, w aaronder een afrekening met de
energieleverancier ad € 166,64.
€ 293,90

28-09-2021
4

Verslagperiode
van
4-12-2020

07-01-2021
1

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021

06-04-2021
2

t/m
6-4-2021
van
7-4-2021

29-06-2021
3

t/m
29-6-2021
van
30-6-2021
t/m
28-9-2021

28-09-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 10 min

2

26 uur 35 min

3

18 uur 8 min

4

12 uur 7 min

totaal

103 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Sportpaviljoen Borne B.V. (failliet) is
Kim Bakker Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Kim Bakker Holding B.V. is de heer Kim
Bakker.

07-01-2021
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Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat Kim Bakker Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is.
Feitelijk w as er sprake van een een drietal aandeelhouders, te w eten: Kim
Bakker Holding B.V. (40%), Kienhuis Groep B.V. (30%) en de heer E.G.H. Jansen
(30%). Enig aandeelhouder en bestuurder van Kim Bakker Holding B.V. is de
heer Kim Bakker. Bestuurders van Kienhuis Groep B.V. zijn Erik Kienhuis Holding
B.V., Astrid Kienhuis Holding B.V., Harthuis Holding B.V. en Freek Tijink Holding
B.V.

06-04-2021
2

Op de vraag van de curator hoe het mogelijk is dat de informatie uit het
Handelsregister afw ijkt van de realiteit, heeft de bestuurder verklaard dat hij
destijds de gegevens juist heeft doorgegeven aan de notaris en nooit heeft
gekeken hoe de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vastgelegd. Hij
zelf heeft geen verklaring voor het feit dat een en ander niet juist zou zijn
verw erkt.

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w aren er geen lopende procedures. W el had
failliet een dag voor het faillissement een brief ontvangen van de advocaat van
een leverancier betreffende goederen die de leverancier op basis van een
overeengekomen eigendomsvoorbehoud retour w enste te ontvangen in
verband met een betalingsachterstand. De curator is van mening dat het hier
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud betreft.

07-01-2021
1

Enige tijd nadat de curator de advocaat van de betreffende leverancier heeft
laten w eten dat hij het eigendomsvoorbehoud als rechtsgeldig heeft
beoordeeld en dat de bedoelde goederen kunnen w orden afgehaald, heeft de
advocaat van de leverancier laten w eten dat de leverancier de goederen bij
nader inzien niet zal komen afhalen. De betreffende goederen komen daarmee
aan de boedel toe en bevinden zich nog altijd in het bedrijfspand, w aarvan de
koper van de activa eigenaar is. De curator heeft de koper van de activa laten
w eten dat er afspraken gemaakt moeten w orden over de verkoop(opbrengst)
van deze goederen, omdat deze niet in de koop zijn betrokken en de
betreffende leverancier nu geen gew ijzigde (lagere) vordering zal indienen in
het faillissement. De koper van de activa heeft laten w eten w ellicht een bod te
zullen doen op deze zaken. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij
de koper van de activa.

06-04-2021
2

Er zijn geen lopende procedures. Zie rubriek 3 voor w at betreft de goederen
w aarop een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud rust, maar w elke niet door de
betreffende leverancier zijn afgehaald.

29-06-2021
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1.3 Verzekeringen
De volgende zakelijke verzekeringen liepen ten tijde van het faillissement:
- bedrijfsschadeverzekering
- inventaris- en goederenverzekering
- verzuimverzekering
- W IA Bodemverzekering
- reconstructiekostenverzekering
- geldverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
- voertuigverzekering
De curator heeft in overleg met de pandhouder de bedrijfsschadeverzekering
en de inventaris- en goederenverzekering door laten lopen voor de periode
vanaf datum faillissement tot aan het moment van de overdracht van de activa.
De overige verzekeringen zijn per faillissementsdatum geroyeerd.

1.4 Huur

07-01-2021
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1.4 Huur
Het bedrijfspand w erd gehuurd. De curator is in het bezit gesteld van de
huurovereenkomst, w elke in eerste instantie w as aangegaan tot en met 31 juli
2021. De oorspronkelijke huurprijs bedroeg € 4.000,= inclusief btw per maand.
Later is de oppervlakte van het gehuurde uitgebreid en de huurprijs verhoogd.
Met ingang van april 2020 is uit coulance een huurprijs overeengekomen van €
2.500,= inclusief btw per maand. De huurachterstand betreft de maanden april
tot en met november 2020. De betreffende vordering is nog niet ter verificatie
bij de curator ingediend.

07-01-2021
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De curator heeft de huurovereenkomst in het kader van het faillissement
opgezegd.
De verhuurder ziet af van de indiening van een boedelvordering over de
opzegtermijn. W el is een concurrente vordering ingediend ad € 36.743,04
inzake niet betaalde huur van het bedrijfspand voorafgaande aan het
faillissement. Deze vordering is door de curator geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

29-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder bleek al snel na aankoop van de onderneming dat de
opstart- en verbouw ingskosten vrij hoog w aren ten opzichte van het
verkregen krediet. Dit ging ten koste van de aankoop van voorraden/het
assortiment. Ook voldeed de w inkel niet direct geheel aan de verw achtingen
van de consument. Om de aflosafspraken met de bank te kunnen nakomen
heeft een derde gelden geïnvesteerd in de onderneming.
Daarnaast geeft de bestuurder aan dat er in het hogere segment
(w inter)sportartikelen w aar de w inkel om bekend staat, zow el fysiek als online
meer concurrentie is bijgekomen in de regio.
Nog meer investeringen en een managementw issel leverden niet het
gew enste effect op, aldus de bestuurder. Sinds 2019 liep de omzet sterk terug
en kon de bv nog maar moeizaam aan haar betalingsverplichtingen voldoen.
Tot slot merkt de bestuurder op dat hoew el het draaiende houden van de
w inkel altijd al moeilijk is gew eest, de Coronacrisis de aandeelhouders de
laatste zet heeft gegeven om het vertrouw en in de bv op te zeggen.

07-01-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

07-01-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er vijf personen in dienst van failliet
inclusief de bestuurder, w elke tevens op de loonlijst stond, maar al sinds
september 2018 geen salaris meer uit de onderneming ontving. Het overige
personeel is tot en met de maand november 2020 uitbetaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

07-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-12-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
Volgens informatie van het UW V w as de bestuurder niet verzekerd voor de
sociale verzekeringen.

07-01-2021
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Het UW V heeft laten w eten dat zij de loonbetaling overneemt over de periode
1 december 2020 tot en met 20 januari 2021.
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

06-04-2021
2

Het UW V heeft inmiddels haar boedelvordering ingediend: € 20.553,45
betreffende een loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W en € 4.059,22 voor w at
betreft de premies w erkgeversdeel sociale verzekeringen ex artikel 66 lid 3
WW.

29-06-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

07-01-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

07-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 8.200,00

totaal

€ 8.200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris is verkocht voor een bedrag ad € 8.200,= exclusief BTW .
Partijen gaan ervan uit dat ter zake deze verkoop geen BTW verschuldigd is.
De opbrengst is op 4 januari 2021 ontvangen op de boedelrekening.

07-01-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus gaat de opbrengst van de
inventaris door de boedel.

07-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

07-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 9.000,00

€ 900,00

totaal

€ 9.000,00

€ 900,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verkocht voor een bedrag ad € 9.000,= exclusief BTW . Partijen
gaan ervan uit dat ter zake deze verkoop geen BTW verschuldigd is. De
opbrengst is op 4 januari 2021 ontvangen op de boedelrekening.
Op de voorraad rust een pandrecht van de Rabobank. Met de pandhouder is
een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de opbrengst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

07-01-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afrekening pandhouder.

07-01-2021
1

Op 14 juni 2021 is er afgerekend met de pandhouder inzake de voorraad en
de debiteur.

29-06-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 500,00

immateriële activa

€ 500,00

kasgeld
paspoppen

€ 1.885,12
€ 24,20

Fischer Vacuüm Station met toebehoren

€ 200,00

Carimali koffieautomaat

€ 100,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 3.209,32

€ 0,00

Toelichting andere activa
De verkoopopbrengst van de immateriële activa bedraagt € 500,= exclusief
BTW . Partijen gaan ervan uit dat ter zake deze verkoop geen BTW
verschuldigd is. De opbrengst is op 4 januari 2021 ontvangen op de
boedelrekening.

07-01-2021
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De vergoeding die is ontvangen ter zake goodw ill bedraagt € 500,= exclusief
BTW . Partijen gaan ervan uit dat ter zake deze verkoop geen BTW
verschuldigd is. De opbrengst is op 4 januari 2021 ontvangen op de
boedelrekening.
Voor de Fischer Vacuüm Station met toebehoren is een bedrag ad € 200,=
exclusief BTW ontvangen en voor de Carimali koffieautomaat een bedrag ad €
100,00 exclusief BTW . Beide bedragen zijn op 4 januari 2021 bijgeschreven op
de boedelrekening.
Ten tijde van het faillissement w as er kasgeld aanw ezig tot een bedrag ad €
1.885,12. Dit bedrag is op 11 december 2020 bijgeschreven op de
boedelrekening.
Een dag voordat het faillissement is uitgesproken heeft failliet een brief
ontvangen van de advocaat van een leverancier betreffende goederen die de
leverancier op basis van een overeengekomen eigendomsvoorbehoud retour
w enste te ontvangen in verband met een betalingsachterstand. De curator is
van mening dat het hier een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud betreft.
Enige tijd nadat de curator de advocaat van de betreffende leverancier heeft
laten w eten dat hij het eigendomsvoorbehoud als rechtsgeldig heeft
beoordeeld en dat de bedoelde goederen kunnen w orden afgehaald, heeft de
advocaat van de leverancier laten w eten dat de leverancier de goederen bij
nader inzien niet zal komen afhalen. De betreffende goederen komen daarmee
aan de boedel toe en bevinden zich nog altijd in het bedrijfspand, w aarvan de
koper van de activa eigenaar is. De curator heeft de koper van de activa laten
w eten dat er afspraken gemaakt moeten w orden over de verkoop(opbrengst)
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van deze goederen, omdat deze niet in de koop zijn betrokken en de
betreffende leverancier nu geen gew ijzigde (lagere) vordering zal indienen in
het faillissement. De koper van de activa heeft laten w eten w ellicht een bod te
zullen doen op deze zaken. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij
de koper van de activa. De curator heeft de koper van de activa nogmaals
verzocht een bod uit te brengen op deze zaken.
Een medew erker van de tennisvereniging in Delden heeft de curator
telefonisch laten w eten dat hij nog tw ee oude paspoppen heeft gevonden,
w elke in eigendom aan failliet toebehoren. De curator heeft deze paspoppen
verkocht voor een bedrag ad € 24,20 inclusief btw . Dit bedrag is op 4 juni 2021
op de boedelrekening ontvangen. De koper zal de paspoppen zelf afhalen in
Delden.
Met betrekking tot de goederen w elke zich bij de koper van de activa
bevinden maar w aarvan de opbrengst toekomt aan de boedel, is met de
koper van de activa overeengekomen dat hij de opbrengst van de goederen
niet aan de boedel hoeft af te dragen. Hij zal in ruil daarvoor zorgdragen voor
afgifte van de Carimali koffieautomaat w anneer de rechtmatige eigenaar daar
om verzoekt en geen aanspraak maken op het bedrag ad € 100,= dat hij
(naar later bleek ten onrechte) voor de koffieautomaat op de
faillissementsrekening heeft betaald.
Op deze w ijze kan de curator het faillissement afw ikkelen, nu dit het laatste
openstaande punt betrof.

28-09-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De Fischer Vacuüm Station met toebehoren en de Carimali koffieautomaat
behoren vermoedelijk niet in eigendom toe aan gefailleerde. W anneer de
curator heeft kunnen vaststellen dat dit inderdaad het geval is, zal de koper
van de activa in overleg treden met de rechtmatige eigenaren van deze zaken
omtrent de afgifte ervan. De koopprijs van deze zaken zal vervolgens door de
curator aan koper w orden gerestitueerd.

07-01-2021
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Ten aanzien van de Fischer Vacuüm Station heeft de curator kunnen
vaststellen dat deze niet in eigendom toebehoort aan gefailleerde. De
rechtmatige eigenaar heeft de Fischer Vacuüm Station afgehaald en de
koopprijs ad € 200,= is op 1 maart 2021 aan de koper gerestitueerd.

06-04-2021
2

Ook ten aanzien van de Carimali koffieautomaat heeft de curator vastgesteld
dat deze niet in eigendom toebehoort aan gefailleerde. De curator heeft de
rechtmatige eigenaar gemeld dat zij de koffiemachine kan afhalen.

29-06-2021
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De curator heeft de eigenaar van de koffieautomaat gemeld dat het
faillissement op korte termijn zal w orden afgew ikkeld en dat de
koffieautomaat kan w orden afgehaald bij de koper van de activa.

28-09-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

1 debiteur

€ 700,00

totaal

€ 700,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder is er sprake van één debiteur met een drietal
openstaande facturen tot een totaalbedrag van ruim € 700,=. Volgens
informatie van de bestuurder staat deze vordering open sinds november 2020
en w ordt de verschuldigdheid niet betw ist.

07-01-2021
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Het openstaande bedrag bedraagt € 761,16. De debiteur heeft deze vordering
tot een bedrag ad € 605,00 rechtsgeldig kunnen verrekenen. Het restant ad €
156,16 is op 3 februari 2021 ontvangen op de faillissementsrekening.

06-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Op de debiteurenvorderingen rust een pandrecht van de Rabobank. De curator
zal de debiteur in overleg met de pandhouder trachten te innen tegen een
boedelbijdrage van 10% van de opbrengst.

07-01-2021
1

Op 14 juni 2021 is er afgerekend met de pandhouder inzake de voorraad en
de debiteur.

29-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 262.438,47

5.2 Leasecontracten

07-01-2021
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5.2 Leasecontracten
Mogelijk betroffen de Fischer Vacuüm Station en de Carimali koffieautomaat
(zie 3.8) geleasede zaken. De curator heeft voor de beoordeling hiervan
stukken opgevraagd.

07-01-2021
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De Fischer Vacuüm Station is inmiddels afgehaald door de rechtmatige
eigenaar (zie 3.8).

06-04-2021
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De Carimali koffieautomaat kan door de rechtmatige eigenaar w orden
afgehaald (zie 3.8).

29-06-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De door failliet gestelde zekerheden ten behoeve van de Rabobank:
- verpanding van de huidige en toekomstige inventaris
- verpanding van de voorraden
- verpanding van rechten/vorderingen op derden

07-01-2021
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De door derden verstrekte zekerheden ten behoeve van de Rabobank:
- borgstelling MKB-krediet verleend door het Ministerie van Economische Zaken,
RVO
- borgstelling ad € 16.667,= verleend door E. Kienhuis
- borgstelling ad € 50.000,= verleend door K. Bakker (bestuurder van failliet)
- borgstelling ad € 16.667,= verleend door A. Kienhuis
- borgstelling ad € 16.667,= verleend door R.M. Hartlief

5.4 Separatistenpositie
Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Dit geldt voor
de opbrengst van de voorraden en de debiteur. De opbrengst van de
inventaris gaat in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus door de
boedel.

07-01-2021
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De curator zal na ontvangst van de eindnota van de verzekeraar overgaan tot
afrekening met de pandhouder.

06-04-2021
2

De pandhouder w ilde alvast afrekenen. Daartoe is de curator met toestemming
van de rechter-commissaris overgegaan. De eindnota van de verzekeraar zal
te zijner tijd door de curator ter betaling aan de pandhouder w orden
toegezonden.

29-06-2021
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De taxatienota is ontvangen. Nu de taxatiekosten niet zijn betrokken in de
afrekening, heeft de curator de betreffende nota doorgezonden aan de
pandhouder met het verzoek deze rechtstreeks aan de taxateur te voldoen.
Ten aanzien van de taxatiekosten heeft de rechter-commissaris toestemming
verleend om de helft vanaf de boedelrekening te voldoen. De andere helft
heeft de pandhouder voldaan op de boedelrekening.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

28-09-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers claimen een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft tot
op heden één claim afgew ezen omdat de bedoelde goederen niet zijn
aangetroffen.
Daarnaast heeft de curator één claim als rechtsgeldig beoordeeld en de
betreffende leverancier en de koper van de activa verzocht een en ander
onderling af te handelen.

07-01-2021
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De curator heeft nog een claim van een leverancier ter zake
eigendomsvoorbehoud afgew ezen omdat de betreffende goederen per datum
faillissement reeds w aren verkocht en het deel dat resteerde betrof goederen
w elke reeds door failliet w aren betaald.
Een andere claim ter zake eigendomsvoorbehoud heeft de curator afgew ezen
omdat het goederen betreft die per datum faillissement reeds w aren verkocht
en het deel dat resteerde is niet individualiseerbaar.

06-04-2021
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-01-2021
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-01-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie 5.4. De debiteur is nog niet geïncasseerd.

Toelichting
De vordering van de debiteur is deels verrekend en het restant is
geïncasseerd. De curator zal na ontvangst van de eindnota van de verzekeraar
overgaan tot afrekening met de pandhouder.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-01-2021
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06-04-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- innen debiteur
- afrekening pandhouder
- beoordelen stukken t.a.v. Fischer Vacuüm Station
- beoordelen stukken t.a.v. Carimali koffieautomaat

07-01-2021
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- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder;
- beoordelen stukken t.a.v. Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- beoordelen stukken t.a.v. Carimali koffieautomaat.

06-04-2021
2

- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder; afgew ikkeld;
- beoordelen stukken t.a.v. Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- beoordelen stukken t.a.v. Carimali koffieautomaat; afgew ikkeld, na afhalen
koffieautomaat koopprijs restitueren.

29-06-2021
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- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder; afgew ikkeld;
- beoordelen stukken t.a.v. Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- beoordelen stukken t.a.v. Carimali koffieautomaat; afgew ikkeld, na afhalen
koffieautomaat koopprijs restitueren; afgehandeld met koper activa.

28-09-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

07-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

07-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-01-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

07-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

07-01-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

07-01-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

07-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het grootste gedeelte van de administratie is volgens de bestuurder alleen
digitaal beschikbaar. De curator heeft tot op heden geen toegang tot de
digitale administratie.

07-01-2021
1

Het gedeelte van de administratie dat fysiek beschikbaar is, heeft de
bestuurder afgegeven op het kantoor van de curator.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een deskundige
ingeschakeld voor het veilig stellen van de digitale administratie en het
analyseren ervan. De ingeschakelde deskundige heeft zijn bevindingen aan de
curator doen toekomen. De curator heeft de bestuurder op basis hiervan
diverse vragen gesteld, w elke door de bestuurder zijn beantw oord.

06-04-2021
2

Op 19 april 2021 is de factuur ter zake de door de betreffende deskundige
verrichte w erkzaamheden ad
€ 877,25 inclusief btw met toestemming van de rechter-commissaris vanaf de
boedelrekening voldaan.

29-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is in concept ontvangen. Deze is w el gedeponeerd, maar
niet vastgesteld.

07-01-2021
1

De curator heeft kunnen vaststellen dat de jaarrekening over het jaar 2019
niet tijdig is gedeponeerd.

06-04-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Stortingsbew ijs gestort kapitaal nog te ontvangen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

07-01-2021
1

06-04-2021
2

Toelichting
De curator heeft geoordeeld dat de jaarrekening over het jaar 2019 niet tijdig
is gedeponeerd. Daarnaast is de administratie niet inzichtelijk en vertoont
deze vele onverklaarbare mutaties, w aardoor er niet is voldaan aan de
boekhoudplicht. De curator heeft de heer K. Bakker op basis van het
voorgaande aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort.
Ja

29-06-2021
3

Toelichting
De curator heeft in eerste instantie het standpunt ingenomen dat de
bestuurder van failliet zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en als gevolg van
deze onbehoorlijke taakvervulling aan te spreken is voor het tekort in het
faillissement. In reactie op het voornoemde standpunt van de curator is
gemotiveerd verw eer gevoerd. De curator heeft besloten om geen procedure
te starten tegen het bestuur uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. De
voornoemde discussie is daarmee geëindigd

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-01-2021
1

Nee

06-04-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- beoordelen fysieke administratie
- beoordelen digitale administratie na verkregen toegang
- ontvangst jaarrekeningen 2017 en 2018

07-01-2021
1

- beoordelen fysieke administratie; afgew ikkeld;
- beoordelen digitale administratie na verkregen toegang; afgew ikkeld;
- ontvangst jaarrekeningen 2017 en 2018.

06-04-2021
2

- beoordelen fysieke administratie; afgew ikkeld;
- beoordelen digitale administratie na verkregen toegang; afgew ikkeld;
- ontvangst jaarrekeningen 2017 en 2018; niet langer noodzakelijk.

29-06-2021
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-01-2021
1

Toelichting
Met de verhuurder is overeengekomen dat hij, nu hij tevens de koper is van de
activa, geen boedelvordering zal indienen over de periode vanaf de
faillissementsdatum tot aan het ondertekenen van de koopovereenkomst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.803,00

07-01-2021
1

€ 68.327,00

06-04-2021
2

€ 93.115,00

29-06-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal nog een boedelvordering indienen.
€ 2.809,95

07-01-2021
1

29-06-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-01-2021
1

Toelichting
Tot op heden niet van toepassing.
€ 110,00

29-06-2021
3

Toelichting
Personeelslid inzake CAO-verhoging (preferent ex artikel 288 sub e boek 3
BW ).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

07-01-2021
1

27

06-04-2021
2

30

29-06-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 288.789,07

07-01-2021
1

€ 368.741,51

06-04-2021
2

€ 370.957,13

29-06-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

07-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

07-01-2021
1

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

07-01-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-01-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10. Overig

07-01-2021
1

10.1 Plan van aanpak
- onderzoek eigendom Fischer Vacuüm Station;
- onderzoek eigendom Caramali koffieautomaat;
- innen debiteur;
- afrekenen pandhouder;
- beoordelen administratie;
- inventariseren schuldenlast.

07-01-2021
1

- onderzoek eigendom Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- onderzoek eigendom Caramali koffieautomaat;
- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekenen pandhouder;
- beoordelen administratie; bestuurder aansprakelijk gesteld;
- inventariseren schuldenlast;

06-04-2021
2

- onderzoek eigendom Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- onderzoek eigendom Caramali koffieautomaat; afgew ikkeld; na afhalen
koffieautomaat koopprijs restitueren;
- afrekening niet afgehaalde goederen leverancier (w achten bieding koper
activa);
- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekenen pandhouder; afgew ikkeld;
- beoordelen administratie; bestuurder aansprakelijk gesteld; afgew ikkeld;
- inventariseren schuldenlast;

29-06-2021
3

- onderzoek eigendom Fischer Vacuüm Station; afgew ikkeld;
- onderzoek eigendom Caramali koffieautomaat; afgew ikkeld; na afhalen
koffieautomaat koopprijs restitueren; afgehandeld;
- afrekening niet afgehaalde goederen leverancier (w achten bieding koper
activa); afgehandeld;
- innen debiteur; afgew ikkeld;
- afrekenen pandhouder; afgew ikkeld;
- beoordelen administratie; bestuurder aansprakelijk gesteld; afgew ikkeld;
- inventariseren schuldenlast; afgew ikkeld.

28-09-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

07-01-2021
1

Zo spoedig mogelijk.

28-09-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
28-12-2021

28-09-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden geen bijzondere w erkzaamheden te
verrichten.

07-01-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

