Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

13
05-09-2022
F.01/16/534
NL:TZ:0000009074:F001
08-11-2016

mr. C.A.M. de Bruijn
mr D.D. Dielissen-Breukers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Adviesburo Main B.V.

15-05-2018
4

Gegevens onderneming
Adres: Boromir 13, 5663 SJ Geldrop

15-05-2018
4

KVK-nummer: 17145131
Datum van oprichting: 18 november 2002

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: organisatie-adviesburo's; het
uitvoeren van
adviesw erkzaamheden ten behoeve van diverse (technische) projecten en het
geven van
adviezen met betrekking tot competentie/personeelsmanagement alsmede
consultancy op
personeelsgebied.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: netw erkorganisatie. De
activiteiten zijn al
een paar jaar geleden gestaakt.

Financiële gegevens

15-05-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 31.415,00

€ -16.231,00

2013

€ 29.179,00

€ 2.324,00

2014

€ 36.633,00

€ 12.164,00

Balanstotaal

€ 244.399,00

Toelichting financiële gegevens
De activiteiten van gefailleerde w aren al enige tijd gestaakt. Omdat er
onvoldoende inkomsten w aren konden niet alle crediteuren betaald w orden
Eén crediteur w ilde niet langer w achten of er nog inkomsten zouden komen en
heeft het faillissement van Adviesburo Main B.V. aangevraagd.

15-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-05-2018
4

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 146,84

15-05-2018
4

€ 347,00

13-11-2018
5

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 1.747,88

09-05-2019
6

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 3.250,43

05-11-2019
7

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag. Er is rente
bijgeschreven en de bestuurder heeft afgelost op de rekeningcourantvordering.

€ 3.504,35
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag. Er is rente
bijgeschreven en de bestuurder heeft een aflossing gedaan op de rekeningcourantvordering.

28-04-2020
8

€ 3.507,91

08-10-2020
9

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 3.509,58

30-03-2021
10

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 3.712,88

27-09-2021
11

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 5.785,71

14-03-2022
12

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 6.291,19

05-09-2022
13

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode
van
21-11-2017

15-05-2018
4

t/m
14-5-2018
van
15-5-2018

13-11-2018
5

t/m
12-11-2018
van
13-11-2018

09-05-2019
6

t/m
8-5-2019
van
9-5-2019
t/m
4-11-2019

05-11-2019
7

van
5-11-2019

28-04-2020
8

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

08-10-2020
9

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020

30-03-2021
10

t/m
29-3-2021
van
30-3-2021

27-09-2021
11

t/m
24-9-2021
van
25-9-2021

14-03-2022
12

t/m
11-3-2022
van
12-3-2022

05-09-2022
13

t/m
2-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

2 uur 25 min

5

3 uur 10 min

6

1 uur 10 min

7

1 uur 55 min

8

1 uur 30 min

9

0 uur 45 min

10

1 uur 5 min

11

1 uur 35 min

12

1 uur 20 min

13

1 uur 55 min

totaal

16 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In
In
In
In
In

de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 6,66 uren besteed.
de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 8,75 uren besteed.
de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 3,17 uren besteed.
de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2,42 uren besteed.
totaal zijn er aan het faillissement 21 uren besteed.

15-05-2018
4

In totaal zijn er aan het faillissement 24 uren en 50 minuten besteed.

13-11-2018
5

In totaal zijn er aan het faillissement 25,66 uren besteed.

09-05-2019
6

In totaal zijn er aan het faillissement 27,35 uren besteed.

05-11-2019
7

In totaal zijn er aan het faillissement 29 uren en 5 minuten besteed.

28-04-2020
8

In totaal zijn er aan het faillissement 29 uren en 50 minuten besteed.

08-10-2020
9

In totaal zijn er aan het faillissement 30 uren en 55 minuten besteed.

30-03-2021
10

In totaal zijn er aan het faillissement 32 uren en 30 minuten besteed.

27-09-2021
11

In totaal zijn er aan het faillissement 33 uren en 50 minuten besteed.

14-03-2022
12

In totaal zijn er aan het faillissement 35 uren en 45 minuten besteed.

05-09-2022
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer J.J.A. W alhout.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J.J.A. W alhout.

15-05-2018
4

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

1.3 Verzekeringen

15-05-2018
4

1.3 Verzekeringen
Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa
zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te w orden.

15-05-2018
4

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
adres van haar bestuurder. Er is geen sprake van een formele
huurovereenkomst.

15-05-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Arbeidskundig
Expertisecentrum B.V.
Volgens de bestuurder van gefailleerde is de volgende gang van zaken
aanleiding voor het
faillissement.
Tot een paar jaar voor faillissement had Adviesburo Main B.V. een
samenw erkings-overeenkomst met de aanvrager van het faillissement,
Arbeidskundig
Expertisecentrum B.V., hierna te noemen AEB.
Vanuit AEB w erd een nieuw e samenw erkingsovereenkomst voorgesteld,
w aarin de
verdiensten voor gefailleerde lager uitvielen. Reden daarvoor w as dat AEB met
de oude
afspraken minder w instmarge overhield. Zij w ilde naar de toekomst toe een
grotere
w instmarge genereren. Gefailleerde is niet akkoord gegaan met het
verdienmodel. De
onderhandelingen zijn gestaakt en de acquisitie-activiteiten door gefailleerde
ten behoeve van AEB zijn beëindigd.
AEB had nog een aantal rekeningen openstaan die gefailleerde moest voldoen,
maar dat w as
niet langer mogelijk.
Omdat gefailleerde geen nieuw e projecten meer voor AEB acquireerde en de
afbetalingsregeling vanuit gefailleerde tijdelijk stokte, heeft AEB niet langer op
haar geld w illen w achten en het faillissement aangevraagd.
De door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken.

15-05-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-05-2018
4

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

15-05-2018
4

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

15-05-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.

15-05-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-05-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Oude computer en laptop zonder w aarde

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou beschikken over een oude computer en een laptop. De
verkoopw aarde is te verw aarlozen. Kosten van verkoop w egen niet op tegen
de te verw achten opbrengst.

15-05-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek.

15-05-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.
Er is ook geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren al geruime
tijd voor
faillissement beëindigd.

15-05-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

15-05-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Overname telefoonnummer

€ 60,50

€ 0,00

Premierestitutie inzake verzekeringen

€ 86,00

€ 0,00

€ 146,50

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt 50% van de aandelen in QRT B.V., 50% van de aandelen in
Polec Project Engineering B.V. en 50% van de aandelen in Polec Project
Administration B.V. Onderzocht w ordt of de aandelen te gelde gemaakt kunnen
w orden.
Per ultimo 2014 heeft gefailleerde een vordering in rekening-courant op de
heer J.A.A.
W alhout van € 227.216,00.
Bekeken w ordt in hoeverre invordering mogelijk is.
Een andere vennootschap van de bestuurder van gefailleerde heeft een
boedelbijdrage van € 60,50 voldaan voor overname van het telefoonnummer.
Er is een premierestitutie inzake verzekeringen ontvangen van € 86,00.
Overleg inzake de aandelen en de rekening-courantvordering loopt. Op dit
moment zijn er echter geen financiële middelen beschikbaar zodat er nog geen
concrete afspraken gemaakt kunnen w orden. Afgesproken is dat er medio
2018 alsnog concrete afspraken gemaakt gaan w orden.

15-05-2018
4

Polec Project Administration B.V. zal geliquideerd w orden. Er zijn geen
activiteiten, te verw achten omzet en activa.
Inzake QRT B.V. en Polec Project Engineering B.V. loopt er nog overleg.
De heer W alhout heeft tijdelijk een betalingsregeling inzake de rekeningcourantschuld getroffen. De eerste aflossing is ontvangen. Te zijner tijd moet
een definitieve regeling w orden getroffen.

13-11-2018
5

Polec Project Administration B.V. is geliquideerd.
Inzake QRT B.V. en Polec Project Engineering B.V. moeten nog beslissingen
w orden genomen. Periodiek vindt er overleg plaats.
De betalingsregeling inzake de rekening-courantschuld w ordt nageleefd. Er
moet nog een definitieve regeling w orden getroffen.

09-05-2019
6

QRT B.V. en Polec Project Engineering B.V. w orden w aarschijnlijk ook
binnenkort geliquideerd.
De betalingsregeling inzake de rekening-courantschuld w ordt nageleefd. Er
moet nog een definitieve regeling w orden getroffen, w aarbij bij voorkeur
afw ikkeling ineens plaatsvindt, zodra de andere kw esties zijn afgew ikkeld.

05-11-2019
7

QRT B.V. w ordt w aarschijnlijk binnenkort geliquideerd.
Polec Project Engineering B.V. is inmiddels geliquideerd.
De betalingsregeling inzake de rekening-courantschuld kan sinds december
2019 niet w orden nagekomen. De bestuurder heeft dit aangegeven en zal de
regeling medio 2020 opstarten. Er moet nog een definitieve regeling w orden
getroffen, w aarbij bij voorkeur afw ikkeling ineens plaatsvindt, zodra de andere
kw esties zijn afgew ikkeld.

28-04-2020
8

QRT B.V. moet nog steeds geliquideerd w orden.
De betalingsregeling inzake de rekening-courantschuld zou medio 2020 w eer
hervat w orden. Vanw ege financiële problemen door de coronamaatregelen is
dat niet gelukt. Hierover vindt periodiek overleg plaats.

08-10-2020
9

Beide kw esties lopen nog. Streven is dat de aflossingen binnenkort hervat
w orden en dat QRT B.V. binnenkort w ordt afgew ikkeld.

30-03-2021
10

De maandelijkse aflossingen zijn sinds augustus 2021 hervat.
Inzake QRT B.V. vindt nog overleg plaats.

27-09-2021
11

Er w orden nog steeds maandelijkse aflossingen gedaan. Binnenkort vindt
overleg met de bestuurder plaats om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot
afw ikkeling te komen.

14-03-2022
12

Datzelfde geldt voor de afw ikkeling van de aandelen in QRT B.V.
Er w orden nog steeds maandelijkse aflossingen gedaan. Met de bestuurder
van gefailleerde is besproken dat er meer/sneller afgelost moet w orden. Hij
gaat de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.
Verder is besproken dat het streven is dat QRT B.V. dit jaar geliquideerd
w ordr.

05-09-2022
13

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie.

15-05-2018
4

Overleg en correspondentie.

13-11-2018
5

Overleg en correspondentie.

09-05-2019
6

Correspondentie.

05-11-2019
7

Correspondentie.

28-04-2020
8

Telefonisch overleg en correspondentie.

08-10-2020
9

Telefonisch overleg en correspondentie bestuurder.

30-03-2021
10

Telefonisch overleg en correspondentie bestuurder.

27-09-2021
11

Telefonisch overleg en correspondentie bestuurder.

14-03-2022
12

Bespreking bestuurder en correspondentie.

05-09-2022
13

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit is onderzocht.
Er is inderdaad niet gebleken van vorderingen op derden, anders dan de onder
"Activa" genoemde rekening-courantvordering op de bestuurder van
gefailleerde.

15-05-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek.

15-05-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.942,47

15-05-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering op gefailleerde van € 14.942,47.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

15-05-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt. Er is ook niet gebleken van activa
w aarop zekerheidsrechten kunnen rusten.

15-05-2018
4

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

15-05-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen.

15-05-2018
4

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

15-05-2018
4

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

15-05-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

15-05-2018
4

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank.

15-05-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement w aren gestaakt en er geen sprake is van
onderhanden w erk.

15-05-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-05-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de activiteiten al gestaakt w aren en er geen sprake is van onderhanden
w erk is een doorstart niet aan de orde.

15-05-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

6.6 Opbrengst
€ 0,00

15-05-2018
4

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

15-05-2018
4

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

15-05-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is onderzocht. Dit onderzoek geeft
vooralsnog geen aanleiding tot opmerkingen.

15-05-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2014: 30-01-2016;
2013: 30-01-2015;
2012: 28-02-2014 (te laat).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

15-05-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

15-05-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op dit punt moet nog onderzoek w orden ingesteld. De verplichting tot
volstorting is verjaard. Er is sprake van een geplaatst kapitaal van €
18.000,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,00.
De aandelen blijken te zijn volgestort.

15-05-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

15-05-2018
4

Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld. Dit onderzoek
is gecombineerd met het onderzoek naar de administratie. Het onderzoek
geeft vooralsnog geen aanleiding tot opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

15-05-2018
4

Toelichting
Op dit moment zijn geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld. Als
daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

15-05-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

15-05-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-05-2018
4

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

€ 8.527,02

05-09-2022
13

Toelichting
Dit betreft een voorschot op het salaris van de curator dat is toegekend. Dit
bedrag is nog niet betaald vanw ege het ontoereikende saldo op de
boedelrekening.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.463,00

15-05-2018
4

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 42.463,00 aan preferente vorderingen
ingediend.
Het betreft omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-05-2018
4

Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.869,80

15-05-2018
4

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van €
1.869,80 inzake de aanvraagkosten ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er ongeveer 4 concurrente
crediteuren.
Er zijn op dit moment 5 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-05-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 82.797,85

15-05-2018
4

Toelichting
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat er leningen zijn verstrekt door
Creative Discovery B.V. (€ 9.250,00 per ultimo 2014) en L.J.C. van Heuven
Holding B.V. (€ 24.000,00 per ultimo 2014).
L.J.C. van Heuven Holding B.V. heeft een vordering ingediend.
Verder heeft QRT B.V. per ultimo 2014 een vordering in rekening-courant van €
68.210,00.
Deze vordering is nog niet ingediend.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 82.797,85 aan concurrente
vorderingen
ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten zijn afhankelijk van de mogelijkheden inzake de aandelen en
de invordering van de rekening-courantvordering.

15-05-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie.

15-05-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

15-05-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

15-05-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek mogelijkheden verkoop aandelen die gefailleerde in andere
vennootschappen
houdt;
b. onderzoek mogelijkheden invordering rekening-courantvordering.

15-05-2018
4

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. bekijken of de tw ee vennootschappen w aarin gefailleerde aandelen houdt
inderdaad geliquideerd w orden;
b. invordering rekening-courantvordering.

05-11-2019
7

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. bekijken of QRT B.V., w aarin gefailleerde aandelen houdt, inderdaad
geliquideerd w ordt;
b. invordering rekening-courantvordering.

28-04-2020
8

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. bekijken of QRT B.V., w aarin gefailleerde aandelen houdt, inderdaad
geliquideerd w ordt;
b. invordering rekening-courantvordering.

30-03-2021
10

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. bekijken of QRT B.V., w aarin gefailleerde aandelen houdt, inderdaad
geliquideerd w ordt;
b. invordering rekening-courantvordering.

14-03-2022
12

Binnenkort is er een bespreking met de bestuurder van gefailleerde over deze
kw esties.
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. bekijken of QRT B.V., w aarin gefailleerde aandelen houdt, inderdaad
geliquideerd w ordt;
b. invordering rekening-courantvordering.
De bestuurder streeft naar liquidatie van QRT B.V. in 2022. De bestuurder
onderzoekt de mogelijkheden om sneller af te lossen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

05-09-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Medio 2018 zal w orden bezien of het mogelijk is om dan concrete afspraken te
gaan maken inzake de af te w ikkelen kw esties.

15-05-2018
4

Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. W el is er inmiddels een
beperkte betalingsregeling getroffen en is besloten dat Polec Project
Administration B.V. geliquideerd w ordt.

13-11-2018
5

Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt inzake de tw ee overige
vennootschappen. Dit is mede veroorzaakt door de mede-aandeelhouders en
door de beperkte financiële mogelijkheden. Er vindt periodiek overleg plaats.
Streven is om deze kw esties dit kalenderjaar af te w ikkelen.
Dat geldt ook voor de rekening-courantschuld. Ook daar zijn de financiële
mogelijkheden echter beperkt.

09-05-2019
6

Er vindt nog steeds periodiek overleg plaats (per mail en zo nodig bespreking).
Prioriteit heeft het afw ikkelen van de tw ee andere vennootschappen. als dat
gebeurd is, w ordt gekeken w elke definitieve afspraken er gemaakt kunnen
w orden inzake de rekening-courantvordering.

05-11-2019
7

Er vindt nog steeds periodiek overleg plaats (per mail en telefonisch). Prioriteit
heeft het afw ikkelen van QRT B.V. Als dat gebeurd is, w ordt gekeken w elke
definitieve afspraken er gemaakt kunnen w orden inzake de rekeningcourantvordering.

28-04-2020
8

Beide zaken hebben vertraging opgelopen, mede vanw ege de
coronamaatregelen.

08-10-2020
9

Dat is nog steeds zo. Streven is om beide kw esties w eer op korte termijn op te
(laten) pakken.

30-03-2021
10

Aan beide kw esties w ordt gew erkt.

27-09-2021
11

Getracht w ordt om beide kw esties te gaan afw ikkelen.

14-03-2022
12

Dit traject loopt.

05-09-2022
13

10.3 Indiening volgend verslag
5-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, correspondentie
divers.
In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek administratie, overleg bestuurder, inventariseren activa,
inventariseren schulden, correspondentie divers.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek informatie, overleg bestuurder, correspondentie divers.
In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, correspondentie.

15-05-2018
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, correspondentie.

13-11-2018
5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, correspondentie.

09-05-2019
6

In de zevende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, correspondentie.

05-11-2019
7

In de achtste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, correspondentie.

28-04-2020
8

In de negende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, correspondentie.

08-10-2020
9

In de tiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
en correspondentie bestuurder.

30-03-2021
10

In de elfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
en correspondentie bestuurder.

27-09-2021
11

In de tw aalfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg en correspondentie bestuurder.

14-03-2022
12

In de dertiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg en correspondentie bestuurder.

05-09-2022
13

Bijlagen
Bijlagen

