
 

 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  JJCD Retail B.V.  

Faillissementsnummer  :  15/14/310 F 

Verslagnummer :  3 

Datum uitspraak  :  15 juli 2014 

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr K.  van Dijk 

Activiteiten onderneming :  (groot)handel in consumentenartikelen 

Omzetgegevens :  € 295.602,- (in 2013)   

Aantal personeel :  0 

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

Saldo Kas Bank :  € 3.510,90 

Verslagperiode  :  18-11-2014 t/m 11-02-2015  

 

 
Dit verslag is een eindverslag. 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). Het faillissement van mevrouw Donaldson zal worden voorgedragen 
om te worden opgeheven wegens gebrek aan baten.  
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3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Volgens de jaarstukken 2013 zijn er vervoersmiddelen. Volgens mevrouw  
Donaldson is de auto in januari 2014 verkocht voor € 3.900,-. 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit de jaarstukken blijkt dat er sprake zou zijn van een waarborgsom. Volgens  
opgave van mevrouw Donaldson betrof het hier de waarborgsom met betrekking  
tot de voormalige gehuurde bedrijfsruimte aan de Fluorietweg te Alkmaar.  
Onderzoek ter zake heeft niet geleid tot een opbrengst. Het pand was reeds  
ontruimd voor datum van het faillissement en mevrouw Donaldson kan ter zake  
ook niet meer informatie verschaffen.    
 
Curanda heeft uit hoofde van een rekening courant verhouding directie een  
vordering op mevrouw Donaldson van €  34.047,-. Aangezien mevrouw Donadson  
thans een uitkering geniet en verder geen verhaal lijkt te bieden, zal de boedel ter  
zake geen verdere actie ondernemen. De vordering is wel geplaatst op de lijst van  
voorlopig erkende concurrente crediteuren in het faillissement van mevrouw  
Donaldson.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
Volgens mevrouw Donaldson zijn er geen debiteuren. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er zijn jaarstukken 2013 beschikbaar, maar geen boekhouding en/of jaarstukken  
over de eerste helft van 2014.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Weliswaar is de boekhouding over 2013 niet op orde, maar aangezien het bestuur  
in de persoon van mevrouw Donaldson geen verhaal lijkt te bieden, zal de boedel  
ter zake verder geen actie ondernemen.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Op basis van het onderzoek kan dit niet worden vastgesteld, noch worden 
uitgesloten.  
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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   :  -   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  9  
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 52.960,02 
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
Aangezien er onvoldoende baten beschikbaar zijn voor de faillissementskosten en  
de overige boedelschulden, zal het faillissement ex artikel 16 Fw worden voor- 
gedragen om te worden opgeheven wegens gebrek aan baten.  
 
Zaandam, 11 februari 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


