
Algemeen

Gegevens onderneming

Curanda is op 25 september 2006 opgericht door de Edwin Recourt, die tevens enig 
bestuurder en aandeelhouder is. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 90.000 aandelen van 
€ 1,-, waarvan € 18.000,- bij de oprichting is volgestort in contanten. Curanda is eerder voor 40 
% aandeelhoudster geweest van de besloten vennootschap Cees Smit Printing B.V. 
Laatstgenoemde vennootschap is gefailleerd en op 1 september 2013 zijn de 
bedrijfsactiviteiten van deze vennootschap, met toestemming van de curator, voortgezet door 
curanda. 

Activiteiten onderneming

Curanda hield zich na de overname van de bedrijfsactiviteiten van Cees Smit Printing B.V. 
hoofdzakelijk bezig met het maken/bedrukken van doeken/plastic voor reclamedoeleinden, 
maar ook bedrukking/printing van materialen voor musea, symposia en festiviteiten. 

Omzetgegevens

              2013             2014            2015
Omzet   143.066        401.379        333.192

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 12.847,78

€ 13.836,14

Verslagperiode

17-01-2017 t/m 23-02-2017

24-02-2017 t/m 02-06-2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010469:F001

17-01-2017

mr. K. van Dijk

Curator: mr. G.F.H. Velthuizen

Insolventienummer: F.15/17/20
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Bestede uren in verslagperiode

1225 min.

485 min.

Bestede uren totaal

1225 min.

1710 min.

Toelichting

In de afgelopen periode is, in overleg met de pandhouder, het actief uitgewonnen. Voorts is 
overleg gevoerd met de verhuurster van de bedrijfsruimte. Het ontslag is aangezegd, waarbij 
overleg is geweest met het UWV. De (bekende) crediteuren zijn aangeschreven en er is 
overleg geweest met diverse belanghebbenden.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer E. Recourt is enig bestuurder.

1.2 Winst en verlies

               2013             2014            2015
Verlies  - 49.398           - 54.907       - 110.771

1.3 Balanstotaal

                                   2013             2014            2015
Actief                         98.618           72.247         71.948
Passief                     125.268          153.804       264.225
Eigen Vermogen        -26.650          - 81.557    - 192.328

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend is curanda niet betrokken in lopende procedures. De boedel zal deze in 
ieder geval niet overnemen en/of voortzetten. 

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn inmiddels door niet betaling geëindigd en/of geroyeerd. 
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1.6 Huur

De onderneming is gevestigd in de bedrijfsruimte aan de Industrieweg 64a te Westknollendam. 
De huur is inmiddels opgezegd. De boedel is thans in gesprek over de (termijn van) oplevering 
van het pand.

Inmiddels is het bedrijfspand leeg en ontruimd opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Het betreft hier een eigen aangifte. Volgens opgave van de directie is de onderneming 
gestaakt door de toegenomen concurrentie en de steeds kleinere marges op de 
bedrijfsactiviteiten. Uit de beschikbare bescheiden valt op te maken dat er is gesneden in de 
kosten (goedkopere bedrijfsruimte, afvloeien personeel, lagere autokosten), maar dat heeft 
niet geleid tot een verbetering van de resultaten. 

Tot op heden zijn geen andere oorzaken bekend geworden. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2

2.3 Datum ontslagaanzegging

19 januari 2017

2.4 Werkzaamheden

Inmiddels is het ontslag aangezegd en heeft het intakegesprek bij het UWV plaatsgevonden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken. De onderneming is gevestigd in gehuurde 
bedrijfsruimte. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 
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3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn bedrijfsmiddelen in de vorm van kantoorinventaris, printmachine, fiets en een 
bedrijfsauto. Er is een beschrijving opgesteld door het NTAB. De kosten van taxatie komen ten 
laste van de boedel.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Na verkregen goedkeuring is een opbrengst gerealiseerd van € 11.400,- ex btw. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De bedrijfsmiddelen en de debiteuren waren verpand aan de ABN AMRO. Na datum 
faillissement is de debetstand ingelost door betalingen van (verpande) debiteuren, waarna een 
creditstand is ontstaan. Hierdoor is het pandrecht op (de opbrengst van) de bedrijfsmiddelen 
teniet gegaan. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft voor datum van het faillissement geen executiemaatregelen getroffen. De 
boedel heeft het voorrecht wel uitgeoefend. Door het tenietgaan van het pandrecht komt de 
gehele opbrengst (dus ook van de niet-bodemzaken) toe aan de boedel. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inmiddels is het actief uitgewonnen. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.  

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet aan de orde. 
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet aan de orde. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

De boedel zal onderzoeken of er sprake is van ander actief. 

De boedel heeft een begin gemaakt met het onderzoek van de administratie. Hierbij is 
ook sprake van overleg met de directie.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet bekend. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek en overleg. 

Het onderzoek zal in de komende periode kunnen worden afgerond. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op dit moment in onderzoek. De debiteuren waren verpand aan de bank. De boedel zal 
onderzoek of alle debiteuren tot betaling zijn over gegaan. Indien er sprake is van een surplus 
valt dit in de boedel.

Uit het onderzoek is gebleken dat de debiteurenvorderingen zijn betaald op de rekening 
van de bank. De gehele achterstand is hierbij ingelost en het surplus (€ 988,36) is 
bijgeschreven op de rekening van de boedel bij de Kasbank.

4.2 Opbrengst

Niet bekend. 

Uiteindelijk is ter zake het bedrag ontvangen van € 988,36. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. Het debetsaldo is inmiddels ingelost door betalingen van verpande 
debiteuren. 

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek, overleg en indien nodig incasso. 
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Inmiddels is het onderzoek afgerond. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij de ABN AMRO. Door betalingen van (verpande) debiteuren is het 
debetsaldo ingelost. De bank zal het creditsaldo overmaken op de boedelrekening. 

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van leasecontracten. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank had een pandrecht op de bedrijfsmiddelen en de debiteuren. 

Door de inlossing van het krediet is het pandrecht teniet gegaan. 

5.4 Separatistenpositie

Voorheen had de ABN AMRO een pandrecht. 

Niet meer aanwezig. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet (meer) van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan. 

5.7 Retentierechten

Deze worden niet uitgeoefend. 

5.8 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan. 

5.9 Werkzaamheden

De boedel verwacht dat hier geen werkzaamheden meer verricht hoeven te worden. 

Geen.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet aan de orde. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is administratie beschikbaar. Ook zijn de jaarstukken aanwezig. 

Er is een begin gemaakt met het onderzoek van de beschikbare administratie. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave van het handelsregister heeft dit plaatsgevonden. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort in contanten. Gelet op de datum van oprichting 
(25 september 2006) heeft nader onderzoek ter zake geen toegevoegde waarde. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

Hiermee is een begin gemaakt. 

7.6 Paulianeus handelen

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

Hiervan is niet gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek en overleg. 

De boedel verwacht het onderzoek in de komende periode te kunnen afronden. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurster van de bedrijfsruimte, ter zake de verschuldigde huur over de opzegtermijn. 
Het UWV in verband met de overgenomen betalingsverplichting over de opzegperiode. De 
vorderingen zijn nog niet bekend. 

Inmiddels zijn de vorderingen bekend. 

UWV: € 5.390,80
MBay (verhuurder): € 2.831,63

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.587,-

Inmiddels bedraagt de vordering van de fiscus € 30.701,-
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. 

Het UWV heeft ter zake een vordering ingediend van € 2.102,39.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

Thans 34.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 273.528,13

Tevens wordt er een vordering betwist ad € 4.821,37

Ter zake staat thans genoteerd € 275.532,87.

Betwiste vordering ad € 4.821,37 (vordering voormalige accountant). 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover is nog geen uitspraak te doen, maar gelet op de aanspraken van de bevoorrechte 
crediteuren, is de verwachting dat geen uitkering zal kunnen worden gedaan aan de 
concurrente crediteuren. 

Het standpunt van de boedel is ongewijzigd. 

8.8 Werkzaamheden

Inmiddels zijn de (bekende) crediteuren aangeschreven om opgave te doen van hun vordering. 
De boedel zal ter zake nader overleg hebben. 

Overleg.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet bekend. Niet van toepassing. 

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde. 
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9.3 Stand procedures

Niet aan de orde. 

9.4 Werkzaamheden

Voor zover bekend is curanda niet betrokken in procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover is nog geen uitspraak te doen. 

Nog niet bekend, maar de boedel verwacht wel dat het faillissement dit jaar moet 
kunnen worden afgerond. 

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zal de boedel zich onder meer richten op:

- onderzoek aanwezigheid ander actief;
- debiteuren portefeuille;
- oplevering bedrijfsruimte aan de verhuurder;
- start onderzoek administratie;
- start rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie boedelvordering.

In de komende periode :

- afronden onderzoek aanwezigheid ander actief;
- afronden onderzoek administratie (boedel vordering?);
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.

Zie plan van aanpak voor de komende periode. 

Pagina 10 van 
10

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

02-06-2017Datum:Nummer: 2


