
Algemeen

Gegevens onderneming

In dit kader is er sprake van zgn. cluster verslaggeving. Hetgeen betekend dat de 
verslaglegging betrekking heeft op Lighthorse B.V. en Lighthorse Holding B.V. Hierna 
wordt zoveel mogelijk per vennootschap informatie verstrekt. Indien hierna geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen curandi geldt de genoemde informatie voor beide 
vennootschappen. 

Lighthorse B.V. is opgericht door Lighthorse Holding B.V. De Holding is tevens enig 
bestuurder en aandeelhouder van Lighthorse B.V. Het geplaatst aandelenkapitaal 
bedraagt € 100,-. Mevrouw S.M. Geisler heeft bij akte van inbreng van 28 juni 2013 de 
door haar voor eigen rekening gedreven onderneming Lighthorse Coaching, Training & 
Advies ingebracht in de vennootschap.

Lighthorse Holding B.V., dat ook een geplaatst aandelen kapitaal heeft van € 100,- is 
opgericht door mevrouw S.M. Geisler die tevens enig bestuurster en aandeelhoudster 
is. 

Activiteiten onderneming

Lighthorse B.V. is een organisatie-, coaching-  en adviesbureau dat zich ook bezig hield 
met bedrijfsopleiding en training alsmede praktijken van psychotherapeuten en 
psychologen.

Lighthorse Holding B.V. is de (financiële) holding van Lighthorse B.V. 

Omzetgegevens

Uit de beschikbare jaarstukken kan het volgende worden afgeleid:

                Ligthorse B.V.               Lighthorse Holding B.V. 
   
2013        102.151                            13.783

2014        169.730                            34.848

Over de jaren 2015 en 2016 is slechts een proef en saldibalans beschikbaar

Personeel gemiddeld aantal

Lighthorse B.V.  1 

Lighthorse Holding B.V. 0
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Saldo einde verslagperiode

Lighthorse B.V.    0

Lighthorse Holding B.V.    0

Verslagperiode

14-02-2017 t/m 14-03-2017

Bestede uren in verslagperiode

Er wordt geen separate urenregistratie bijgehouden; de uren worden bijgehouden in het 
dossier van Lighthorse B.V. 

Lighthorse B.V. 635 min.

Lighthorse Holding B.V. 

Bestede uren totaal

635 min.

Toelichting

De afgelopen periode heeft betrekking gehad op inventarisatie en overleg met de 
belanghebbenden. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van Lighthorse B.V. wordt gevoerd door Lighthorse Holding B.V. 

De directie van Lighthorse Holding B.V. is in handen van mevrouw S.M. Geisler.

1.2 Winst en verlies

               Lighthorse B.V.                     Lighthorse Holding B.V. 

2013          - 3.145                                  - 3.249

2014         -    823                                   -   671

Over de jaren 2015 en 2016 zijn alleen proef en saldibalans aanwezig. 
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1.3 Balanstotaal

             Lighthorse B.V.                                   Lighthorse Holding B.V. 

         Activa       Passiva    Eigen Vermogen         Activa         Passiva    Eigen Vermogen

2013  34.927    16.144       18.873                    27.800        10.864        16.936

2014  36.832    18.272       17.960                    42.486        26.321        16.265

Over de jaren 2015 en 2016 zijn alleen proef en saldibalans aanwezig. 

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van mevrouw S.M. Geisler zou Lighthorse B.V. nog betrokken zijn 
(geweest) in een procedure inzake de huur van (bedrijfs)ruimte. De boedel zal geen 
lopende procedures overnemen en/of voortzetten. 

1.5 Verzekeringen

Voor zover hiervan sprake is (geweest) zijn deze inmiddels opgezegd door de directie, 
danwel zijn/zullen deze door niet-betaling worden geroyeerd.

1.6 Huur

De vennootschappen stonden ingeschreven op een (voormalig) privé-adres. 

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie zou sprake zijn geweest van een combinatie van 
factoren; teruglopende opdrachten, een geschil met de verhuurder van de 
bedrijfsruimte en persoonlijke omstandigheden (in december 2014 is mevrouw S.M. 
Geisler betrokken bij een ongeval met een langdurig revalidatieproces).

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Lighthorse B.V. 1

Lighthorse Holding B.V. 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Lighthorse B.V.  1

Lighthorse Holding B.V. 0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing. Alleen mevrouw S.M. Geisler, de directeur-grootaandeelhouder is 
in het verleden werkzaam geweest voor de vennootschap.
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2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen in de vennootschappen. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen is gaande. 

Lighthorse B.V.
Volgens de beschikbare administratie is sprake van een (beperkte) kantoorinventaris. 

Lighthorse Holding B.V. 
Nader onderzoek.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet bekend. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het voorrecht is voorafgaande aan het faillissement niet uitgeoefend, althans dit is de 
boedel niet gebleken. Indien zulks vereist, zal de boedel de aanspraken uitoefenen ex 
artikel 57 lid 3 Fw. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De boedel zal het onderzoek voortzetten en overleg voeren met de belanghebbenden. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Hiervan is de boedel niet gebleken. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Het onderzoek wordt voortgezet. Het onderzoek richt dan op de waardering van de 
goodwill die onder meer zou kunnen worden toegekend aan het gebruik van de 
handelsnaam "Lighthorse", de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen en/of bestaande 
rekening-courant verhoudingen. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek, overleg en verhaal van ander actief. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de directie zijn er geen openstaande debiteuren, althans is hiervan 
niet gebleken. 

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

Pagina 5 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-03-2017Datum:Nummer: 1



4.4 Werkzaamheden

Geen. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens de beschikbare administratie is geen vordering van een bank. 

5.2 Leasecontracten

Hiervan is volgens de directie geen sprake. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de directie is hiervan geen sprake, hiervan is de boedel in ieder geval niet 
gebleken. 

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan. 

5.7 Retentierechten

Deze worden niet uitgeoefend.

5.8 Reclamerechten

Hierop wordt geen beroep gedaan. 

5.9 Werkzaamheden

Voor zover thans kan worden overzien, zijn geen werkzaamheden te verwachten. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De boedel is niet betrokken bij een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. 
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet aan de orde. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

De boedel is van mening dat mevrouw S.M. Geisler is betrokken bij een doorstart van de 
bedrijfsactiviteiten. Deze zijn door haar ondergebracht in de besloten vennootschap 
onder de naam Lighthorse International B.V., opgericht op 29 februari 2016 met een 
geplaatst aandelenkapitaal van € 1,- (kvk nummer 65450949). Aangezien hierbij, zonder 
recht en/of titel gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Lighthorse is mevrouw 
S.M. Geisler als enig bestuurder van deze vennootschap door de boedel aangesproken 
om dit gebruik te staken. De boedel is thans in gesprek met mevrouw S.M. Geisler.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet bekend. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet bekend. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De boedel is thans in overleg met mevrouw S.M. Geisler. In het volgende verslag zal ter 
zake meer informatie bekend zijn. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De jaarstukken 2013 en 2014 zijn aanwezig. Voorts zijn de proef- en saldibalans 2015 en 
2016 met onderliggende stukken en bankafschriften beschikbaar. De stukken zijn 
voorwerp van (nader) onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2014 zijn op 15 maart 2016 gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Is niet van toepassing. 
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Deze heeft plaatsgevonden bij de oprichting. Hierbij is op 28 juni 2013 ook de 
voormalige eenmanszaak van mevrouw S.M. Geisler onder de naam Lighthorse 
Coaching, Traning & Advies B.V. ingebracht. Gelet op de hoogte van het geplaatst 
aandelenkapitaal (€ 100,-) van de vennootschappen, heeft de boedel onvoldoende 
financieel belang bij nader onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

De boedel zal het onderzoek voortzetten en overleg hebben met belanghebbenden. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Lighthorse B.V. € 18.241,-

Lighthorse Holding B.V. € € 5.200,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.815,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend, afhankelijk van de stand van de boedel. 
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8.8 Werkzaamheden

De bekende schuldeiser is aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om haar 
vordering in te dienen. De boedel sluit niet uit dat naar aanleiding van het (nader) te 
verrichten onderzoek andere derden worden aangeschreven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet bekend. 

9.2 Aard procedures

Niet bekend. 

9.3 Stand procedures

Niet bekend. 

9.4 Werkzaamheden

De boedel zal nader onderzoek verrichten of curandi betrokken zijn bij enige procedure.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de werkzaamheden zich richten op:

- onderzoek (andere) bedrijfsmiddelen;
- onderzoek doorstart bedrijfsactiviteiten;
- onderzoek administratie;
- onderzoek crediteuren;
- onderzoek procedures;
- begin van rechtsmatigheidsonderzoek;
- overleg belanghebbenden.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden. 
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10.4 Werkzaamheden

Zie Plan van Aanpak. 
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