
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Kantis Advies B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/13/687F.     

Verslagnummer :  1  

Datum uitspraak  :  10 december 2013      

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. H.J.M. Burg    

Activiteiten onderneming :  advies    

Omzetgegevens :  €     

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL04KASA0223207438  

Saldo Kas Bank : € 0,- 

Verslagperiode  : 10 december 2013 t/m 20 januari 2014    

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de besloten (holding)  
vennootschap Quibis B.V. De aandelen van Quibis B.V. zijn in handen van de heer  
J.A. Galhofo Beira die eveneens de enig bestuurder is van deze vennootschap. 
 
Curanda was actief op het gebied van de telecommunicatie, zowel als aannemer  
als in onder aanneming. Tot 25 oktober 2013 droeg de vennootschap de naam  
Beira Interim Services B.V. Bij statutenwijziging van dezelfde datum is onder meer  
de naam van curanda gewijzigd in Kantis Advies B.V.  
 
1.2 Winst en verlies 
 

  
 
 
 
 
 

 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2012 1.817.229        -  7.650   68.862 
2011 1.269.702     -   51.637   76.512 
2010 1.536.592       151.415 378.149 

2009 2.367.279       109.279 226.734 
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1.3 Balanstotaal 
 

  
 
 
 
 
 

1.4  Lopende procedures 
Is op dit moment voorwerp van onderzoek. 
 
1.5  Verzekeringen 
Volgens opgave van de directie zijn deze reeds opgezegd, dan wel beëindigd.  
 
1.6 Huur 
Curanda was gevestigd in een huurpand aan de Witte Vlinderweg 40 A te 
Wormerveer, gemeente Zaanstad. Dit bedrijfspand werd gehuurd van de holding 
vennootschap Quibis B.V.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Volgens opgave van de directie zijn de opdrachten op het gebied van de 
telecommunicatie terug gelopen. De directie heeft gezocht naar een overname 
kandidaat. Op 1 juli 2013 heeft curanda met Stam Heerhugowaard B.V. een 
overeenkomst gesloten waarbij de activa en het personeel zijn overgedragen. Ver-
volgens heeft curanda getracht om als zelfstandig adviesbureau verder te gaan, 
maar toen de financieringsverplichtingen aan de banken niet konden worden 
nagekomen, is besloten tot het doen van de eigen aangifte.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 20 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 20 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  : Niet van toepassing. 
 
2.4 Werkzaamheden  
Volgens opgave is het personeel overgenomen door Stam Heerhugowaard B.V. 
Een en ander is doorgegeven aan het UWV. De boedel wacht de berichten  ter 
zake af.  
 

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 
2012 552.668 483.806   68.862 
2011 486.294 409.782   76.512 
2010 661.001 282.852 378.149 

2009 972.969 746255 226.734 
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3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving : Niet aanwezig, curandus huurde bedrijfsruimte. 
  
3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.  
 
3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t.  
 
3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 
Werkzaamheden 
Geen.  
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig. Volgens de (beschikbare) overeenkomst  
zijn de bedrijfsmiddelen overgedragen aan de koper. De kantoorinventaris (beperkt  
van aard) is eigendom van de holding vennootschap (Quibis B.V.). 
 
3.6  Verkoopopbrengst   
n.v.t. 
 
3.7 Boedelbijdrage  
n.v.t. 
 
Werkzaamheden 
Geen. 
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Uit de stukken blijkt niet dat dit voorafgaand aan het faillissement is uitgeoefend.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
Volgens opgave van de directie zijn de voorraden en het onderhanden werk  
eveneens overgenomen door de koper.  
 
3.10 Verkoopopbrengst  : n.v.t.  
 
3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 
Werkzaamheden  
Geen.  
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 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Is voorwerp van het gebruikelijk onderzoek. Uit de overeenkomst blijkt dat de  
koopsom is voldaan door betaling hiervan op de rekening van curanda bij de ING.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
p.m.  
 
Werkzaamheden 
Onderzoek van de beschikbare stukken.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  €  p.m.  
 
4.2  Opbrengst  :  €  p.m.  
 
4.3  Boedelbijdrage :  €  p.m. 
 
Werkzaamheden 
Op dit moment is het onderzoek gaande. 
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Inmiddels hebben de ABN AMRO en de ING zich bij de boedel gemeld onder 
opgave van hun vorderingen.  
 
5.2 Leasecontracten 
Volgens opgave van de directie zijn de leasecontracten reeds beëindigd.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
De ABN AMRO heeft haar vordering ingediend en ter zake gemeld dat als  
zekerheid de hoofdelijke aansprakelijkheid is bedongen van de heer J.A. Galhofo  
Beira. 
 
De ING heeft haar vordering ingediend en ter zake gemeld dat er pandrechten  
zouden zijn gevestigd. Niet duidelijk is of deze pandrechten nog bestaan per datum  
van het faillissement.  
 
5.4 Separatistenpositie   
In onderzoek. 
 
5.5 Boedelbijdragen   
In onderzoek. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud  
De boedel zal reële eigendomsrechten respecteren en nodigt derden uit om onder  
opgave van onderliggende bescheiden hierop aanspraak te maken.  
 
5.7 Reclamerechten   
Hierop wordt geen aanspraak gemaakt.  
 
5.8 Retentierechten  
Deze worden niet uitgeoefend.  
 
Werkzaamheden  
In onderzoek. 
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
Er is geen sprake van een doorstart en/of voortzetting door de boedel.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is boekhouding aanwezig.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Deze heeft (tijdig) plaatsgevonden.  
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Niet van toepassing.  
 
7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Hieraan is voldaan bij de oprichting van curanda.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 15.337,- 
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8.3  Preferente vordering van het UWV :  - 
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :  32   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  :  € 150.195,23 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het ontbreken van enig actief valt (nog) niet te verwachten dat aan de 
crediteuren een uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en derden worden verzocht 
zich te melden.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet bekend.  
 
9.2 Aard van de procedure 
Niet bekend. 
 
9.3 Stand procedure 
Niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
Onderzoek. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal de beschikbare stukken doornemen en nader onderzoek uitvoeren, 
in het bijzonder naar de rechtshandelingen in de periode voorafgaand aan het  
faillissement. Voorts zal de boedel nagaan of nog sprake is van actief en ter zake  
het nodige overleg voeren. Ook zal in de komende periode de incasso van de  
debiteuren ter hand worden genomen. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 20 januari 2014    Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


