
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Marjan B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/15/261 F.     

Verslagnummer :  1  

Datum uitspraak  :  2 juni 2015     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. M.M. Kruithof    

Activiteiten onderneming :   advisering en opleiding 

Omzetgegevens :   onbekend 

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL66 KASA 0223 3055 53  

Saldo Kas Bank :  € 0,- 

Verslagperiode  :  02-06-2015 t/m 01-07-2015 

Uren verslag :  370 min.     

Uren totaal :  370 min. 

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is op 25 november 200 (mede) opgericht door de heer Johannes van der  
Weide. De heer van der Weide is ook enig aandeelhouder en bestuurder van  
curanda. Curanda hield zich (grotendeels) bezig met de advisering op het gebied  
van de informatietechnologie, laatstelijk een project in de Oekraïne.  
 
1.2 Winst en verlies 
Het bestuur is verzocht om de meest recente jaarstukken te verstrekken, maar aan  
dit verzoek is nog geen gehoor gegeven.  
 
1.3 Balanstotaal 
Het bestuur is verzocht om de meest recente jaarstukken te verstrekken, maar aan  
dit verzoek is nog geen gehoor gegeven.  
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1.4  Lopende procedures 
Vooralsnog is niet gebleken dat curanda betrokken is in lopende procedures.  
 
1.5  Verzekeringen 
Volgens opgave van het bestuur is hiervan geen sprake (meer).  
 
1.6 Huur 
Curanda was gevestigd op het woonadres van het bestuur van curanda.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Volgens opgave van het bestuur is curanda opgetreden als adviseur van een 
andere vennootschap met de naam Delim B.V. Laatstgenoemde vennootschap is 
opgericht in verband met een (investerings)project in de Oekraïne. Deze 
vennootschap voldeed niet de facturen van curanda en curanda had geen 
middelen meer om de betalingsverplichtingen jegens de belastingdienst na te 
komen.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 0 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  : N.V.T.  
 
2.4 Werkzaamheden  
Geen. 
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving 
Niet aanwezig. De onderneming was gevestigd op het woonadres van de heer J. 
van der Weide.  
  
3.2 Verkoopopbrengst   : N.V.T.  
 
3.3 Hoogte hypotheek    : N.V.T. 
 
3.4 Boedelbijdrage  : N.V.T.  
 
Werkzaamheden 
Geen.  
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Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Volgens opgave van het bestuur niet aanwezig.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
Geen.  
 
3.7 Boedelbijdrage  
N.V.T.  
 
Werkzaamheden 
Geen.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
 Volgens het bestuur is dit reeds voor datum van het faillissement door de fiscus  
uitgeoefend.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving : Niet aanwezig.  
 
3.10 Verkoopopbrengst  : Geen.  
 
3.11 Boedelbijdrage : N.V.T.  
 
Werkzaamheden  
Geen.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit de beschikbare stukken blijkt dat er, uit hoofde van een geldlening, nog een  
vordering is op Restinn B.V.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M.  
 
Werkzaamheden 
Onderzoek en overleg met belanghebbenden.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :   In onderzoek. 
 
4.2  Opbrengst  :    P.M.  
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4.3  Boedelbijdrage :   N.V.T.  
 
Werkzaamheden 
Volgens opgave van het bestuur is er een aanzienlijke vordering op Delim B.V. De 
boedel zal een onderzoek uitvoeren naar de omvang van deze vordering. 
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Nog niet bekend. De ING heeft een vordering ingediend van € 172,-.  
 
5.2 Leasecontracten 
Hiervan is geen sprake. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Niet aangetroffen.  
 
5.4 Separatistenpositie   
Niet van toepassing.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
Niet aan de orde.  
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
 Hierop is geen beroep gedaan.  
 
5.7 Reclamerechten   
Deze worden niet uitgeoefend. 
 
5.8 Retentierechten  
Hierop is geen beroep gedaan. 
 
Werkzaamheden  
Indien belanghebbenden zich melden zal de boedel deze verzoeken om hun  
vordering in te dienen onder opgave van eventuele voorrechten.  
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
 
Er is geen sprake van een doorstart en/of voortzetting.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Het bestuur is verzocht om de beschikbare administratie en jaarstukken te  
verstrekken.  
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7.2  Depot jaarrekeningen  
In onderzoek.  
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Niet van toepassing 
 

7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Bij de oprichting in 2002 in contanten. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het 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  :  € 60.371,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  1   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 171,81 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : Nog niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn, dan wel, zullen worden aangeschreven.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet bekend.  
 
9.2 Aard van de procedure 
Niet bekend.  
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9.3 Stand procedure 
Niet bekend. 
 
Werkzaamheden 
In onderzoek. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
Het bestuur zal nogmaals worden verzocht om de administratie en jaarstukken aan  
de boedel te verstrekken, zodat ter zake het nodige onderzoek kan worden  
verricht. Verder zal de boedel overleg hebben met alle belanghebbenden.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 1 juli 2015  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


