ELFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van Givolo B.V., tevens handelend onder de namen J.A. Bik, Jan-Bik, Jan
Bik EC en/of Club Jan Bik en - voor de vestiging te Veendam - de Massagerie, statutair
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende op diverse hieronder te noemen locaties,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33261268, hierna
verder te noemen: “Givolo” en/of “de Vennootschap”.
Surseancenummer

: 13/13/57 S

Faillissementsnummer

: F13/13/803

Surseancedatum

: 8 november 2013

Faillissementsdatum

: 4 december 2013

Verslagnummer

: 11

Datum

: 28 december 2017

Rechter-commissaris

: mr. W.F. Korthals Altes

Curator

: mr. E.P. Pandelitschka

Adres curator

: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER
Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Activiteiten onderneming

: exploitatie van een of meer privéclubs en al hetgeen met
bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
exploitatie van onroerende zaken, bemiddeling in
commercieel erotische contacten, als zijnde: clubs,
privéhuizen en privéadressen, massage-instituut tevens
autorijschool

Omzetgegevens

: van 1 juni tot en met 31 oktober 2013: € 1.342.512,= inclusief
BTW. Dit is gemiddeld per maand over die periode € 268.502,=
inclusief BTW.

Personeel per faill. datum

: 41

Verslagperiode

: 29 september t/m 28 december 2017

Uren 28 september t/m
27 december 2017

: 2,3 (bijlage 1)

Bestede uren totaal

: 1353,8

Saldo faillissementsrekening

: € 161.567,66 (bijlage 2)
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Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden.
INLEIDING
Voor de achtergrond van dit faillissement wordt verwezen naar hetgeen is gesteld
onder dit kopje in het eerste tot en met derde verslag.
1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
Zie eerste verslag.

1.2.

Winst en verlies
Zie tweede verslag.

1.3.

Balanstotaal
Zie tweede verslag.

1.4.

Lopende procedures
Zie vorige verslagen.

1.5.

Verzekeringen
Zie derde verslag.

1.6.

Huur
Zie tweede verslag.

1.7.

Oorzaak faillissement
Zie eerste vijf verslagen.
Werkzaamheden
Ontvangen post via de postblokkade.

2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement
41
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2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
41

2.3.

Datum ontslagaanzegging
10 december 2013.
Werkzaamheden
Beantwoording enkele vragen diverse werknemers.

3.

ACTIVA
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Zie zesde tot en met tiende verslag. De curator heeft een klaagschrift ex art. 552 Sv.
ingediend. Zoals al eerder aangegeven, ziet het Gerechtshof geen kans om
vooruitlopend op genoemde regiezitting in de strafzaak een behandeling te plannen
voor het klaagschrift.
Naar verwachting zal het betreffende klaagschrift pas in het voorjaar 2018 worden
behandeld. Dit wordt derhalve vervolgd.

3.2.

Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving
Zie verslag 4 en 5.

3.6.

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
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3.7.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
Zie vorige verslaglegging.
Voorraden/onderhanden werk

3.9.

Beschrijving
Zie vorige verslaglegging.

3.10.

Verkoopopbrengst
Niet aan de orde.

3.11.

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
Andere Activa

3.12.

Beschrijving
Zie zesde en zevende verslag. Zie ook onder tijdschrijfgroep 7 en 9.
Verkoopopbrengst
€ 238.991,41
Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn ook genoteerd in tijdschrijfgroep 7.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
Afgewikkeld.

4.2

Opbrengst
Zie vorige verslag.

4.3

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
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Werkzaamheden
Correspondentie met en aanmanen van huurders. Bezoeken op locaties.
5.

BANK / ZEKERHEDEN
In principe is dit item afgewikkeld maar de curator ontvangt nog soms betalingen op de
lopende ABN Amro rekening. In de verslagperiode is nog een restitutie van € 1.401,36
ontvangen op deze rekening, welk bedrag is doorgestort naar de boedelrekening.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie/zekerheden
Zie tweede verslag.

6.2

Financiële verslaglegging
Zie tweede verslag.
Doorstart

6.3

Beschrijving
Zie vorige verslagen.
De advocaat van de doorstartende partij te Utrecht heeft enige tijd geleden
aangegeven de koop te willen ontbinden. Ook daar geldt dat dit te laat is. Van de
doorstartende partij te Utrecht is echter nadien al ruim een jaar niet meer vernomen.
Dit wordt vervolgd.

6.4

Verantwoording
Zie tweede verslag.

6.5

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
Werkzaamheden
Overleg met betrokkenen over voortzetting werkzaamheden. Diverse besprekingen.
Correspondentie.
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7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
Zie derde verslag.

7.2

Depot jaarrekeningen
Zie eerste verslag.

7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant
Zie eerste verslag.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Zie eerste verslag.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Afgewikkeld.

7.6

Paulianeus handelen
Afgewikkeld.
Werkzaamheden
Overleg OM, onderzoek stukken en administratie.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
De faillissementskosten tot en met 31 maart 2017 zijn reeds voldaan. Met toestemming
van de rechter-commissaris is de boedelvordering van het UWV van
€ 158.136,41 inmiddels uitbetaald. Tevens is door de Belastingdienst een
boedelvordering ingediend ter zake Omzetbelasting van
€ 52.885,73. Tot slot is ter zake rijplatenhuur een boedelvordering van € 108,90
ingediend.
Door de Staat is inmiddels aanspraak gemaakt op de huurpenningen vanaf de datum dat
zij eigenaar is geworden van de diverse verhuurpanden (13 juni 2014) en deze
vorderingen zullen als concurrente boedelvordering worden genoteerd. Door Staat der
Nederlanden is een vordering ingediend van € 59.040,36. Afhankelijk of de diverse
doorstarts doorgang vinden en deze betreffende opbrengsten worden gerealiseerd,
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kunnen deze vorderingen wel of niet worden voldaan.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
Door de Belastingdienst is een vordering ingediend van € 13.216.584,04, welke
voorlopig is erkend.

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
€ 105.977,07

8.4

Andere preferente crediteuren
45.572,14 ter zake loon, waterschapsbelasting en zuiveringsheffing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden is door 56 crediteuren een vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 160.058,90.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Er lijkt een uitkering te volgen aan de preferente crediteuren. Het
klaagschrift moet evenwel ook nog worden afgewacht nu dit een bate kan opleveren.
Werkzaamheden
Inventariseren, aanschrijven crediteuren.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartijen
Afgewikkeld.

9.2

Aard procedure
Afgewikkeld.

9.3

Stand procedure
Afgewikkeld.
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10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
- Overleg met doorstarter te Utrecht (zie 6);
- Overleg met OM (+ beslissen op klaagschrift) en overleg partijen (zie 3);
- Al wat naar voren komt.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 28 maart 2018 ingediend.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

Amsterdam, 28 december 2017

E.P. Pandelitschka
Curator

