
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  JJCD Retail B.V.  

Faillissementsnummer  :  1514/310 F 

Verslagnummer :  2 

Datum uitspraak  :  15 juli 2014 

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr J. Snitker 

Activiteiten onderneming :  (groot)handel in consumentenartikelen 

Omzetgegevens :  €   

Aantal personeel :  0 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL28 KASA 0223 3710 33 (productie 1) 

Saldo Kas Bank :  € 3.510,90 

Verslagperiode  :  20-08-2014 t/m 17-11-2014  

 

 
Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet 
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit 
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag 
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is op 7 februari 2013 opgericht door de enig aandeelhoudster en  
bestuurder, mevrouw J.C. Donaldson. De onderneming is gevestigd op het  
woonadres van mevrouw Donaldson.  
 
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem van 15 juli 2014 is 
ook op eigen aangifte het faillissement uitgesproken van mevrouw Donaldson 
(15/14/311 F). 
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1.2 Winst en verlies 
  

  
 
 

1.3 Balanstotaal 
  

  
 
 

1.4  Lopende procedures 
Niet bekend geworden.  
 
1.6 Huur 
De onderneming is gevestigd op het woonadres van mevrouw Donaldson, aan de 
Transvaalstraat 52 te Wormerveer, gemeente Zaanstad.  
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Volgens de jaarstukken 2013 zijn er vervoermiddelen. 
 
3.6  Verkoopopbrengst   
p.m.  
 
Werkzaamheden 
Uit het nadere onderzoek zal moeten blijken er of nog bedrijfsmiddelen  
beschikbaar zijn.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
Volgens de jaarstukken 2013 is sprake van voorraad. Volgens de directie was per  
datum geen sprake meer van voorraad.  
 
3.10 Verkoopopbrengst 
Geen.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit de jaarstukken blijkt dat er sprake zou zijn van waarborgsommen.  
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2013 295.602 16.447,- 16.447,- 

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 
2013 74.468,- 58.021,- 16.447,- 
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Voorts is een aanzienlijke vordering op de directeur van € 34.047,-.  
 
Er is een tegoed aangetroffen op de ING rekening van curanda van € 3.510,-.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
p.m. 
 
Werkzaamheden 
De boedel zal het onderzoek voortzetten en de directie aanspreken.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  €  
 
4.2  Opbrengst  :  €  
 
4.3  Boedelbijdrage :  €  
 
Werkzaamheden 
Volgens de jaarstukken 2013 was er in dat jaar een debiteuren portefeuille. De 
directie is verzocht om de stand van zaken per datum faillissement. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er zijn jaarstukken. De onderliggende stukken zijn opgevraagd.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
In onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
In onderzoek.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   :  PM 

 b. UWV    :  - 
 c. verhuurder   :  PM 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 19.844,-  
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :  -   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :  -   
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8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  8   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 52.907,98 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het ontbreken van actief valt niet te verwachten dat aan de crediteuren 
een uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn aangeschreven.  
 
9. PROCEDURES 
Niet bekend.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
Het onderzoek naar actief zal worden voortgezet. Er zal het nodige vervolg onder- 
zoek plaatsvinden naar het beschikbare actief van curanda. Verder zal het recht- 
matigheidsonderzoek worden voortgezet en zal overleg plaatsvinden met alle  
belanghebbenden.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 17 november 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


