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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 17 september 2014
in het faillissement van: 11 Shop B.V. 

Faillissementsnummer C/13/14/278 F
Datum uitspraak 29 april 2014
Rechter-commissaris mr. L. van Berkum
Curator mr. E.J.R. Verwey
betrekking hebbend op verslag nrs. 1 - eind

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen
kas -€                       -€                       -€                       -€                         
bank -€                       -€                       -€                       -€                         
giro -€                       -€                       -€                       -€                         

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen 2.299,00€              -€                       2.299,00€              399,00€                   
kosten ivm verkoop -€                       -€                       -€                       -€                         

3. debiteuren
prae-faillissement debiteuren -€                       -€                       -€                       -€                         
boedeldebiteuren -€                       -€                       -€                       -€                         

4. overige baten
boedelbijdrage -€                       -€                       -€                       -€                         
restitutie belastingdienst -€                       -€                       -€                       -€                         
rente -€                       -€                       -€                       -€                         
restitutie Eneco 1.301,77€              1.301,77€              225,93€                   
Flanderijn & van Eck (storting 
te veel betaald) 100,00€                 -€                       100,00€                 -€                         
terugstorting afdracht 
pandhouder 1.400,00€              -€                       1.400,00€              

5. totaal 5.100,77€              -€                      5.100,77€             624,93€                  

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te 
ontvangen BTW 

salaris curator -€                       -€                       -€                       -€                         
verschotten curator -€                       -€                       -€                       -€                         
publicatiekosten -€                       -€                       -€                       -€                         
uittreksel -€                       -€                       -€                       -€                         
gas / water / electra -€                       -€                       -€                       -€                         
verzekeringen -€                       -€                       -€                       -€                         
fiscus -€                       -€                       -€                       -€                         
bedrijfsvereniging -€                       -€                       -€                       -€                         
afdracht aan de pandhouder 
(Rabobank) 1.400,00€              -€                       1.400,00€              -€                         

6. totaal 1.400,00€              -€                      1.400,00€             -€                        

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                       -€                       5.100,77€              
totaal B -€                       -€                       1.400,00€              

7. saldo boedelrekening -€                       -€                       3.700,77€              



Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen 11 Shop B.V. / Faillissement (C/13/14/278F)

BOEDEL Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
UWV 1.576,01€        -€               1.576,01€              -€                         -€   -€                     loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
UWV 286,13€           -€               286,13€                 -€                         -€   -€                     Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW

-€                       -€                         -€   -€                     
-€                       -€                         -€   -€                     

1.862,14€        -€               1.862,14€              -€                         -€   -€                     

PREFERENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
Belastingdienst 1.000,00€        -€               1.000,00€              -€                         -€   -€                     LB mei 2011
Belastingdienst 1.887,00€        -€               1.887,00€              -€                         -€   -€                     LB juni 2011
Belastingdienst 173,00€           -€               173,00€                 -€                         -€   -€                     LB juni 2011 kosten
Belastingdienst 1.969,00€        -€               1.969,00€              -€                         -€   -€                     LB juli 2011
Belastingdienst 194,00€           -€               194,00€                 -€                         -€   -€                     LB juli 2011 kosten
Belastingdienst 2.134,00€        -€               2.134,00€              -€                         -€   -€                     LB augustus 2011
Belastingdienst 191,00€           -€               191,00€                 -€                         -€   -€                     LB augustus 2011 kosten
Belastingdienst 1.981,00€        -€               1.981,00€              -€                         -€   -€                     LB september 2011
Belastingdienst 182,00€           -€               182,00€                 -€                         -€   -€                     LB september 2011 kosten
Belastingdienst 2.054,00€        -€               2.054,00€              -€                         -€   -€                     LB oktober 2011
Belastingdienst 200,00€           -€               200,00€                 -€                         -€   -€                     LB oktober 2011 kosten
Belastingdienst 2.456,00€        -€               2.456,00€              -€                         -€   -€                     LB november 2011
Belastingdienst 212,00€           -€               212,00€                 -€                         -€   -€                     LB november 2011 kosten
Belastingdienst 2.175,00€        -€               2.175,00€              -€                         -€   -€                     LB december 2011
Belastingdienst 194,00€           -€               194,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2011 kosten
Belastingdienst 2.136,00€        -€               2.136,00€              -€                         -€   -€                     LB maart 2012
Belastingdienst 191,00€           -€               191,00€                 -€                         -€   -€                     LB maart 2012 kosten
Belastingdienst 2.104,00€        -€               2.104,00€              -€                         -€   -€                     LB april 2012
Belastingdienst 188,00€           -€               188,00€                 -€                         -€   -€                     LB april 2012 kosten
Belastingdienst 3.042,00€        -€               3.042,00€              -€                         -€   -€                     LB mei 2012
Belastingdienst 251,00€           -€               251,00€                 -€                         -€   -€                     LB mei 2012 kosten
Belastingdienst 4.723,00€        -€               4.723,00€              -€                         -€   -€                     LB juni 2012
Belastingdienst 362,00€           -€               362,00€                 -€                         -€   -€                     LB juni 2012 kosten
Belastingdienst 50,00€             -€               50,00€                   -€                         -€   -€                     LB september 2012
Belastingdienst 966,00€           -€               966,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2012
Belastingdienst 50,00€             -€               50,00€                   -€                         -€   -€                     LB april 2013
Belastingdienst 1.524,00€        -€               1.524,00€              -€                         -€   -€                     LB december 2013
Belastingdienst 150,00€           -€               150,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2013 kosten
Belastingdienst 1.205,00€        -€               1.205,00€              -€                         -€   -€                     LB januari 2014
Belastingdienst 129,00€           -€               129,00€                 -€                         -€   -€                     LB januari 2014 kosten
Belastingdienst 220,00€           -€               220,00€                 -€                         -€   -€                     Vpb 010210 - 311210 
Belastingdienst 509,00€           -€               509,00€                 -€                         -€   -€                     Vpb 010210 - 311210 kosten
Belastingdienst 38.211,00€      -€               38.211,00€            -€                         -€   -€                     OB 2010(?)
Belastingdienst 15,00€             -€               15,00€                   -€                         -€   -€                     OB 2010 (?) kosten
Belastingdienst 1.004,00€        -€               1.004,00€              -€                         -€   -€                     OB september 2011
Belastingdienst 1.945,00€        -€               1.945,00€              -€                         -€   -€                     OB oktober 2011
Belastingdienst 179,00€           -€               179,00€                 -€                         -€   -€                     OB oktober 2011 kosten
Belastingdienst 1.618,00€        -€               1.618,00€              -€                         -€   -€                     OB november 2011
Belastingdienst 155,00€           -€               155,00€                 -€                         -€   -€                     OB november 2011 kosten
Belastingdienst 2.412,00€        -€               2.412,00€              -€                         -€   -€                     OB december 2011
Belastingdienst 209,00€           -€               209,00€                 -€                         -€   -€                     OB december 2011 kosten
Belastingdienst 10.865,00€      -€               10.865,00€            -€                         -€   -€                     OB 2011 (?)
Belastingdienst 774,00€           -€               774,00€                 -€                         -€   -€                     OB 2011 (?) kosten



Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen 11 Shop B.V. / Faillissement (C/13/14/278F)

Belastingdienst 1.435,00€        -€               1.435,00€              -€                         -€   -€                     OB februari 2012
Belastingdienst 143,00€           -€               143,00€                 -€                         -€   -€                     OB februari 2012 kosten
Belastingdienst 1.526,00€        -€               1.526,00€              -€                         -€   -€                     OB maart 2012
Belastingdienst 149,00€           -€               149,00€                 -€                         -€   -€                     OB maart 2012 kosten
Belastingdienst 1.835,00€        -€               1.835,00€              -€                         -€   -€                     OB april 2012
Belastingdienst 170,00€           -€               170,00€                 -€                         -€   -€                     OB april 2012 kosten
Belastingdienst 2.021,00€        -€               2.021,00€              -€                         -€   -€                     OB mei 2012
Belastingdienst 182,00€           -€               182,00€                 -€                         -€   -€                     OB mei 2012 kosten
Belastingdienst 1.944,00€        -€               1.944,00€              -€                         -€   -€                     OB juni 2012
Belastingdienst 179,00€           -€               179,00€                 -€                         -€   -€                     OB juni 2012 kosten
Belastingdienst 2.377,00€        -€               2.377,00€              -€                         -€   -€                     OB juli 2012
Belastingdienst 3.905,00€        -€               3.905,00€              -€                         -€   -€                     OB 2012 (?)
Belastingdienst 309,00€           -€               309,00€                 -€                         -€   -€                     OB 2012 (?) kosten
Belastingdienst 166,00€           -€               166,00€                 -€                         -€   -€                     OB mei 2013
Belastingdienst 4.007,00€        -€               4.007,00€              -€                         -€   -€                     OB juni 2013
Belastingdienst 2.841,00€        -€               2.841,00€              -€                         -€   -€                     OB oktober 2013
Belastingdienst 3.293,00€        -€               3.293,00€              -€                         -€   -€                     OB november 2013
Belastingdienst 270,00€           -€               270,00€                 -€                         -€   -€                     OB november 2013 kosten
Belastingdienst 4.411,00€        -€               4.411,00€              -€                         -€   -€                     OB december 2013
Belastingdienst 345,00€           -€               345,00€                 -€                         -€   -€                     OB december 2013 kosten
Belastingdienst 2.634,00€        -€               2.634,00€              -€                         -€   -€                     OB januari 2014
Belastingdienst 225,00€           -€               225,00€                 -€                         -€   -€                     OB januari 2014 kosten
Belastingdienst 1.026,00€        -€               1.026,00€              -€                         -€   -€                     LB januari 2011
Belastingdienst 1.306,00€        -€               1.306,00€              -€                         -€   -€                     OB februari 2014
Belastingdienst 1.942,00€        -€               1.942,00€              -€                         -€   -€                     OB maart 2014
Belastingdienst 943,00€           -€               943,00€                 -€                         -€   -€                     Loonheffingen maart 2014
Belastingdienst 1.159,00€        -€               1.159,00€              -€                         -€   -€                     Loonheffingen april 2014
Belastingdienst 1.115,00€        -€               1.115,00€              -€                         -€   -€                     Loonheffingen februari 2014
Belastingdienst 15,00€             -€               15,00€                   -€                         -€   -€                     Loonheffingen februari 2014 kosten
Belastingdienst 6.756,00€        -€               6.756,00€              -€                         -€   -€                     OB april 2014
Belastingdienst 7.000,00€        -€               7.000,00€              -€                         -€   -€                     OB - naheffingsaanslag 1/7/2013-28-4-2014
UWV 3.202,02€        -€               3.202,02€              -€                         -€   -€                     loonvordering ex art. 66 lid 1 WW (pref)
UWV 599,12€           -€               599,12€                 -€                         -€   -€                     Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW

-€                 -€               -€                       -€                         -€   -€                     
151.619,14€    -€               151.619,14€          -€                         -€   -€                     

CONCURRENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
Greenchoice 2.249,29€        472,35€          2.721,64€              -€                         -€   -€                     geleverde diensten
EVSA Nunspeet B.V. 1.431,33€        -€               1.431,33€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
Gebr. Simon 735,29€           -€               735,29€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Biri Publications B.V. 80,32€             16,87€            97,19€                   -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Kidscase 924,54€           194,15€          1.118,69€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Loonbureau.nl 110,00€           23,10€            133,10€                 -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Hoptimist ApS 482,50€           -€               482,50€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Euroka SAS 973,09€           -€               973,09€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
Dutch Fashion Incasso 1.741,59€        -€               1.741,59€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
JOE Color B.V. 792,38€           -€               792,38€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
A&L Concept N.V. 2.228,10€        -€               2.228,10€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Romagnoli Rondinella Srl 6.488,09€        -€               6.488,09€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Imps & Elfs 175,45€           36,85€            212,30€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
PUMA Benelux B.V. 2.781,76€        584,17€          3.365,93€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
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Noppies - Task International BV 118,62€           24,91€            143,53€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Skofabriken Kavat AB 3.885,86€        -€               3.885,86€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen/diensten
Kidz-art 1.290,10€        270,92€          1.561,02€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Moodstreet 330,38€           69,38€            399,76€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Pro 4 B.V. 1.600,21€        141,38€          1.741,59€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Legero Schuhfabrik GesmbH 2.008,36€        -€               2.008,36€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen,
Sanita Footwear A/S 3.281,25€        -€               3.281,25€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
PostNL Marketing & Sales B.V. 1.493,24€        261,60€          1.754,84€              -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Barts B.V. 80,46€             -€               80,46€                   -€                         -€   -€                     geleverde goederen
De heer M. Erkamp, mevrouwJ. Zijdewind 70,00€             -€               70,00€                   -€                         -€   -€                     tegoedbon
Gemeente Amsterdam 245,46€           -€               245,46€                 -€                         -€   -€                     Combi aanslag 2014
Flavourites Portal B.V. 369,86€           51,45€            421,31€                 -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Mevrouw M.C.M. Stamsnijder 89,75€             -€               89,75€                   -€                         -€   -€                     tegoedbon
Vodafone Libertel B.V. 196,04€           -€               196,04€                 -€                         -€   -€                     geleverde diensten
JuroFoon B.V. 89,17€             8,67€              97,84€                   -€                         -€   -€                     geleverde goederen/diensten
Pensioenfonds Detailhandel 151,57€           -€               151,57€                 -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport Inretail 12,29€             -€               12,29€                   -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Falke KGaA 670,78€           -€               670,78€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Mertex 831,05€           174,52€          1.005,57€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
BIS Publishers B.V. 637,32€           92,46€            729,78€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
B. Meijer en H. Oosterhoff|Van Staveren Makelaardij 30.036,12€      -€               30.036,12€            -€                         -€   -€                     huur + kosten
De Volkskrant 151,16€           5,09€              156,25€                 -€                         -€   -€                     abonnement
La Marelle Editions 529,12€           -€               529,12€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen

-€                 -€               -€                       -€                         -€   -€                     
-€                 -€               -€                       -€                         -€   -€                     
-€                 -€               -€                       -€                         -€   -€                     

21.193,73€      1.834,08€       23.027,81€            -€                         -€   -€                     
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