NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gouden Plein B.V. (hierna te noemen “Gouden Plein”), statutair gevestigd te Purmerend en
gevestigd te (1817 MS) Alkmaar aan de Comeniusstraat 10, maar feitelijk zaakdoende aan
Leidseplein 19 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 02067472.
Faillissementsnummer

: F11/227

Faillissementsdatum

: 12 april 2011

Verslagnummer

: 09

Datum verslag

: 7 juli 2014

Rechter-commissaris

: mr. I.M. Bilderbeek, lid van de rechtbank
Amsterdam

Curator

: mr. S.D.W. Gratama

Adres curator

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

Activiteiten onderneming

: Het exploiteren van een horecagelegenheid

Omzetgegevens

: Zie tweede verslag, alinea 1.2

Personeel per faillissementsdatum

:1

Verslagperiode

: 5 februari t/m 4 augustus 2014

Uren van 5 februari t/m 31 juli 2014

: 1,7 uur (bijlage 1)

Uren totaal

: 33,5

Saldo faillissementsrekening

: € 6.138,82 (bijlage 2)

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Sinds het vorig verslag zijn in dit faillissement nagenoeg geen wijzigingen opgetreden. Dit
faillissement hangt samen met het faillissement van Plassania Beheer B.V. (dat ook bij de
rechtbank Amsterdam wordt behandeld onder nummer F10/608) en dat eveneens door
ondergetekende curator wordt afgewikkeld.
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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
Geen.

1.5.

Verzekeringen
Zie eerste verslag.

1.6.

Huur
Niet aan de orde.

1.7.

Oorzaken faillissement
Zie eerste verslag.
Werkzaamheden
Geen.

2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van het faillissement:
Zie eerste verslag.

2.2.

Aantal in het jaar voorafgaand aan het faillissement
Zie eerste verslag.

2.3.

Datum ontslagaanzegging
Zie eerste verslag.
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Werkzaamheden
Geen.
3.

ACTIVA
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving
Zie tweede en derde verslag. Zoals vermeld in het vorige verslag, dient terzake de
inventariszaken van de horecagelegenheid Three Sisters Leidseplein nog definitieve
afstemming plaats te vinden tussen deze boedels en Plassania Beheer B.V. (10/608F).
In de balans van Gouden Plein was per faillissementsdatum aan inventariszaken een
bedrag van ruim € 22.000,= geactiveerd. De specificatie van de grootboekrekening
vermeldt evenwel enkel factuurnummers en niet de specifieke activa. Dat schept dus
onduidelijkheid, temeer nu de bestuurder daar niet veel over kan vermelden. Ook is
nog onderwerp van onderzoek welke waarde aan de specifieke inventariszaken moet
worden toegekend. De inventaris die werd gepacht door Gouden Plein van Plassania
Beheer B.V. is verkocht voor € 50.000,=, waarbij door de boedel van Plassania een
bedrag van € 7.500,= aan de fiscus is voldaan om het bodembeslag te doen opheffen.

3.6.

Verkoopopbrengst
Niet aan de orde.

3.7.

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
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3.8.

Bodemvoorrecht belastingdienst
Zie eerste verslag.
Voorraden/onderhanden werk

3.9.

Beschrijving
Niet aan de orde.

3.10.

Verkoopopbrengst/ boedelbijdrage
Niet aan de orde.
Andere activa

3.11.

Beschrijving
Nog in onderzoek.

3.12.

Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
Werkzaamheden
Geen.

4.
4.1.

DEBITEUREN
Omvang debiteuren
Bij mr. Looyen, de vereffenaar van de nalatenschap van wijlen de heer S. Kooistra is
een vordering uit hoofde van rekening-courant ingediend van € 18.986,=. Mr. Looyen
heeft de ontvangst daarvan bevestigd en aangegeven dat er naar alle
waarschijnlijkheid onvoldoende middelen zijn om tot uitkering over te gaan.

4.2.

Verkoopopbrengst
€ 2.500,=.

4.3.

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
Werkzaamheden
Geen.
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5.
5.1.

BANK / ZEKERHEDEN
Vordering van banken
Zie eerste en tweede verslag.

5.2.

Leasecontracten
In onderzoek.

5.3.

Beschrijving zekerheden
Niet aan de orde.

5.4.

Separatistenpositie
Niet aan de orde.

5.5.

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.

5.6.

Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde.

5.7.

Reclamerechten
Niet aan de orde.

5.8.

Retentierechten
Niet aan de orde.
Werkzaamheden
Geen.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1.

Niet aan de orde.
Doorstart

6.2.

Niet van toepassing.

6.3.

Beschrijving
Niet aan de orde.
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6.4.

Verantwoording
Niet aan de orde.

6.5.

Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
Werkzaamheden
Geen.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1.

Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie en jaarcijfers ontvangen en beoordeeld en naar zijn
mening is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2.

Depot jaarrekeningen:
Zie tweede verslag.

7.3.

Goedkeurende verklaring accountant
Niet aan de orde.

7.4.

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 8 november 1999, zodat in het geval de aandelen
eventueel niet zijn volgestort, deze vordering op de oprichters blijkens de huidige
rechtspraak is verjaard.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur
Het is de curator niet gebleken dat er onbehoorlijk is bestuurd.

7.6.

Paulianeus handelen
Het is de curator niet gebleken dat er sprake is geweest van paulianeus handelen.
Werkzaamheden
Geen.
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8.
8.1.

CREDITEUREN
Boedelvorderingen
Salaris curator. Het UWV heeft een vordering ingediend van € 16.699,81 (zie bijlage 3).

8.2.

Preferente vorderingen van de fiscus
De belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen vorderingen
ingediend voor een bedrag van € 308.128,= (bijlage 4).

8.3.

Preferente vorderingen van het UWV
€ 9.313,59 (bijlage 4).

8.4.

Overige preferente crediteuren
Waternet heeft een vordering ingediend van € 6.902,52.

8.5.

Aantal concurrente crediteuren:
13

8.6.

Aantal en bedrag concurrente crediteuren
€ 86.831,29 (bijlage 5)

8.7.

Verwachte wijze van afhandeling
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
Correspondentie met crediteuren.

9.

PROCEDURES
Niet aan de orde.
Werkzaamheden
Geen.

10.

OVERIG

10.1.

Termijn afwikkeling faillissement
Dit faillissement hangt mede samen met het faillissement van Plassania Beheer B.V.
Hoe en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld is per verslagdatum
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nog niet bekend.
10.2.

Plan van aanpak
Het is de vraag of de boedel van Gouden Plein B.V. nog een bedrag toekomt van de
netto opbrengst van de verkochte inventariszaken. De afstemming tussen beide boedels
vindt binnenkort plaats. Als bijlage 6 wordt een tussentijds financieel verslag
aangehecht.

10.3.

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag wordt uiterlijk ingediend over zes maanden, derhalve op 7 januari
2015.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorgaande.
Amsterdam, 4 augustus 2014

S.D.W. Gratama
curator

