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Algemene gegevens
Naam onderneming
Baak Invest B.V.

25-06-2018
2

Dit is het eindverslag.

25-05-2021
8

Gegevens onderneming
Adres:
Steenovensew eg 1B
5681 BA Best
KVK-nummer:
17177295
Handelsnamen:
Baak Invest B.V.
Partners in Real Estate
Datum van oprichting:
28-04-2005

Activiteiten onderneming

25-06-2018
2

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "projectontw ikkeling" en
"Verkrijgen,
beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten
en andere
w aardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al
dan niet
met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve
van
meest uitgebreide zin; het bemiddelen in registergoederen, alsmede in de
verkoop van
participaties in (register) goederen; het uitoefenen van remisie activiteiten,
consultancy."

25-06-2018
2

De onderneming ontplooide de volgende activiteiten: De aankoop en verkoop,
huur en
verhuur alsmede exploitatie van registergoederen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 180.963,00

€ 175.166,00

€ 1.117.506,00

2016

€ 176.688,00

€ 276.675,00

€ 1.410.512,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de administratie opgevraagd. Inmiddels zijn een viertal
ordners
afgegeven, alsmede enkele digitale bestanden ter beschikking gesteld. Hieruit
blijkt niet (eenvoudig) w elke omzet en w elk resultaat de afgelopen jaren is
gerealiseerd. De curator is in afw achting van aanvullende administratie,
w aaronder:
- de jaarrekeningen over 2010 tot en met 2016;
- aangiftes vennootschapsbelasting over 2010 tot en met 2016;
- de definitieve aanslagen over de jaren 2010 tot en met 2016;
- bescheiden m.b.t de onroerend goed transacties.

25-06-2018
2

De curator heeft inmiddels de administratie ontvangen van de voormalig
accountant, aandeelhouders en de belastingdienst. Uit de jaarrekening 2016
blijkt van voormelde omzet, resultaat en balanstotaal. In 2015 zijn tevens
overige bedrijfsopbrengsten verantw oord voor een bedrag ad € 529.982,--.

18-12-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

25-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 131,78

25-06-2018
2

Toelichting
rekeningnummer boedelrekening:
NL67 RABO 0325 2189 94
€ 131,93

18-12-2018
3

€ 132,08

17-06-2019
4

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 132,08. Voor een
toelichting w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
€ 255,29

12-12-2019
5

€ 780,17

09-06-2020
6

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 780,17. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 290,12

08-12-2020
7

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 290,12. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 185,27
Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 185,27. Een financieel
verslag is bijgevoegd.

Verslagperiode

25-05-2021
8

Verslagperiode
van
27-12-2017

25-06-2018
2

t/m
22-6-2018
van
23-6-2018

18-12-2018
3

t/m
17-12-2018
van
18-12-2018

17-06-2019
4

t/m
14-6-2019
van
15-6-2019

12-12-2019
5

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

09-06-2020
6

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020

08-12-2020
7

t/m
5-12-2020
van
6-12-2020
t/m
25-5-2021

Bestede uren

25-05-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

19 uur 30 min

3

19 uur 35 min

4

3 uur 55 min

5

2 uur 25 min

6

4 uur 30 min

7

2 uur 50 min

8

2 uur 50 min

totaal

55 uur 35 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 10,25 uren besteed.
In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 19,50 uren besteed.

25-06-2018
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In totaal zijn er aan het faillissement 29,75 uren besteed.

Toelichting
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren.
Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie,
w erknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige
belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er
onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden
ontleend.
In totaal zijn er aan het faillissement 49,33 uren besteed.

Toelichting
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan

18-12-2018
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ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren.
Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie,
w erknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige
belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er
onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden
ontleend.
In totaal zijn er aan het faillissement 53,25 uren besteed.

17-06-2019
4

In totaal zijn er aan het faillissement 60 uren en 10 minuten besteed.

09-06-2020
6

In totaal zijn er aan het faillissement 63 uren besteed.

08-12-2020
7

In de laatste verslagperiode zijn er 2 uren en 50 minuten aan het
faillissement besteed.

25-05-2021
8

In totaal zijn er aan het faillissement 65 uren en 50 minuten besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van gefailleerde zijn:
Conquistador B.V. bestuurder van deze vennootschap is de heer E.A. Plasa
Edralco Investments B.V. bestuurder van deze vennootschap is E. Dral
Cader Investments B.V. bestuurder van deze vennootschap is R. Dral

25-06-2018
2

Aandeelhouders van gefailleerde zijn:
Conquistador B.V. aandelen 1 tot en met 120
Edralco Investments B.V. aandelen 121 tot en met 240
Cader Investments B.V. aandelen 241 tot en met 360

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

25-06-2018
2

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

17-06-2019
4

1.3 Verzekeringen

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.

25-06-2018
2

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij w as gevestigd op het
adres
Steenovensew eg 1B te Best. Er is geen sprake van een formele
(onder)huurovereenkomst.

25-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

25-06-2018
2

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement. Door de kredietcrisis zijn de bedrijfsactiviteiten stil komen te
liggen, vorderingen oninbaar gew orden w aardoor aan de lopende
verplichtingen niet meer voldaan kon w orden.
De curator heeft onderzoek naar de oorzaken van het faillissement ingesteld.
Gefailleerde is omstreeks 2009 onderdeel gaan uitmaken van de Floreijn
groep. In dit kader heeft gefailleerde (via de Floreijn groep) gelden
geïnvesteerd in diverse beleggingsprojecten, teneinde deze
beleggingsprojecten te kunnen afronden. Door de kredietcrisis trokken banken
destijds offertes in, w aardoor meer eigen middelen nodig w aren. Ook w aren er
substantiële bedragen nodig om lopende projecten af te ronden vanw ege
tegenvallers in de ontw ikkeling. In dit kader speelde niet alleen het
concernbelang, maar ook een eigen belang van gefailleerde nu investeerders
en andere strategische partners zow el bij gefailleerde als bij de andere
Floreijn vennootschappen betrokken w aren. Destijds bestond bij het bestuur
nog de verw achting dat de leningen zouden w orden terugbetaald uit de
opbrengsten van deze projecten, maar door tegenvallers en de aanhoudende
kredietcrisis is dit niet gelukt en zijn deze later als oninbaar aangemerkt. Het
continuïteitsbelang van de gehele groep heeft steeds voorop gestaan bij de
beslissingen die destijds zijn genomen (met name in 2010 en 2011).
Er is getracht een faillissement te voorkomen. In dit kader zijn de onroerende
zaken binnen gefailleerde in overleg met de financiers verkocht, w aarbij steeds
is afgesproken dat de restschuld na verkoop w erd kw ijtgescholden. Het betreft
derhalve kw ijtscheldingen van schuldeisers aan gefailleerde die in het belang
van gefailleerde zijn gew eest en die de schuldenlast binnen gefailleerde
aanzienlijk hebben beperkt.
Tevens is getracht met de andere crediteuren tot een crediteurenakkoord te
komen, maar dit is niet gelukt.

18-12-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-06-2018
2

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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

25-06-2018
2

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

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet aan de orde.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

25-06-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken. De onroerende zaken w aren reeds
voor
datum faillissement verkocht en geleverd. De curator heeft naar de verkoop
onderzoek
ingesteld.

25-06-2018
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Er zijn geen onroerende zaken meer in eigendom. De onroerende zaken zijn in
overleg met de financiers verkocht.

18-12-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsmiddelen.

25-06-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden / onderhanden w erk.

25-06-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

ABN AMRO Bank NV
ING Bank NV
totaal

Boedelbijdrage

€ 116,30
€ 15,40
€ 131,70

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een beperkte vordering op ING Bank N.V. (€15,40) en ABN AMRO Bank N.V.
(€116,30). De creditsaldi zijn op de boedelrekening overgemaakt.

25-06-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Aanschrijven banken.

25-06-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren (huur)

€ 11.717,23

€ 3.593,62

€ 0,00

totaal

€ 11.717,23

€ 3.593,62

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er bestaan nog vorderingen op een drietal vennootschappen, w elke zijn
gefailleerd. De betreffende vorderingen zijn oninbaar.

25-06-2018
2

Inmiddels is de curator gebleken dat er nog enkele incassodossiers liepen bij
de deurw aarder in verband met achterstallige huur. In dit kader zou nog €
11.717,23 voldoen moeten w orden.

18-12-2018
3

Inmiddels zijn een tw eetal dossiers volledig geïncasseerd. In tw ee andere
dossiers loopt een betalingsregeling. In het laatste dossier liep een
betalingsregeling, w elke niet w erd nagekomen. Recent is een nieuw e regeling
voorgesteld. De deurw aarder zal tussentijds na verrekening van de gemaakte
kosten €1.951,37 afdragen.

17-06-2019
4

De dossiers bij de deurw aarder zijn gesloten. De deurw aarder heeft de aan de
boedel toekomende bedragen afgedragen onder inhouding van de gemaakte
kosten. Nadien zijn de regelingen voortgezet. De regelingen w orden moeizaam
nagekomen. Inmiddels is door debiteuren in totaliteit € 2.383,62 voldaan.

12-12-2019
5

Inmiddels is door debiteuren in totaliteit € 2.553,62 voldaan.

09-06-2020
6

Inmiddels is door debiteuren in totaliteit € 3.593,62 voldaan.

08-12-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

De incasso van deze vorderingen via de deurw aarder is gecontinueerd.

18-12-2018
3

De betalingsregelingen w orden gecontinueerd.

17-06-2019
4

De betalingsregelingen w orden gecontinueerd en er w ordt controle gehouden
op de nakoming van de regeling.

12-12-2019
5

De betalingsregelingen w orden daar w aar mogelijk gecontinueerd. Tevens
w ordt er controle gehouden op de nakoming van de regelingen.

09-06-2020
6

De betalingsregelingen w orden daar w aar mogelijk gecontinueerd. Tevens
w ordt er controle gehouden op de nakoming van de regelingen.

08-12-2020
7

De incasso van de vorderingen is gestaakt. Aan de regeling is, ondanks
sommaties, geen gehoor gegeven. Incasso via de deurw aarder w as reeds
eerder gestaakt. Derhalve is besloten de incasso te staken.

25-05-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 284.886,26

25-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering op gefailleerde van € 284.886,26.
ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V. hebben geen vordering op gefailleerde.
Er is
sprake van een (beperkt) creditsaldo.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

25-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

25-06-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.

25-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

25-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

25-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

25-06-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven / contact banken.

25-06-2018
2

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.

25-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

25-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet mogelijk gebleken.

25-06-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

25-06-2018
2

Toelichting
Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

25-06-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

25-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd. Inmiddels zijn een viertal
ordners
afgegeven, alsmede enkele digitale bestanden ter beschikking gesteld. Hieruit
blijkt niet (eenvoudig) w elke omzet en w elk resultaat de afgelopen jaren is
gerealiseerd. De curator is in afw achting van aanvullende administratie,
w aaronder:
- de jaarrekeningen over 2010 tot en met 2016;
- aangiftes vennootschapsbelasting over 2010 tot en met 2016;
- de definitieve aanslagen over de jaren 2010 tot en met 2016;
- bescheiden m.b.t de onroerend goed transacties.

25-06-2018
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De administratie van gefailleerde zal door een externe accountant w orden
onderzocht.
De curator heeft inmiddels de administratie ontvangen van de voormalig
accountant, aandeelhouders en de belastingdienst. De administratie is
onderzocht door een externe accountant. In dit kader zijn vragen aan de
(voormalig) bestuurders gesteld, w aarna een bespreking met de (voormalig)
bestuurder heeft plaatsgevonden.

18-12-2018
3

Het onderzoek geeft (vooralsnog) geen aanleiding tot opmerkingen.

17-06-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De voorlopige jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2016: 26-10-2017
2015: 31-01-2017
2014: 27-10-2017

25-06-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . In dat geval is er uitsluitend
sprake
van een samenstellingsverklaring. Dit w ordt nog onderzocht.

25-06-2018
2

Er is uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring.

18-12-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1
BW reeds
voor faillissementsdatum verjaard. De storting is derhalve niet meer opeisbaar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid vindt thans onderzoek plaats.

Toelichting
Dit onderzoek vindt plaats in combinatie met het onderzoek naar de
administratie. Het onderzoek moet nog w orden afgerond.
Nee

25-06-2018
2

18-12-2018
3

17-06-2019
4

Toelichting
Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement
gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geeft vooralsnog
geen aanleiding tot opmerkingen.

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

25-06-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de gebruikelijke onderzoeken ingesteld.

25-06-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, innemen en opvragen administratie, eerste onderzoek
ontvangen stukken en overleg externe accountant.

25-06-2018
2

Inventarisatie, innemen en opvragen administratie, onderzoek administratie,
oorzaken en bestuurdersaansprakelijkheid. Extern onderzoek van de
administratie.

18-12-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen
salaris curator).

25-06-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.894,00

25-06-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een tw eetal fiscale vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van €1.894,--.

Toelichting

€ 1.894,00

17-06-2019
4

12-12-2019
5

Toelichting
De fiscus heeft een tw eetal preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-06-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-06-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

25-06-2018
2

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 10 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 6 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 959.870,19
Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van
gefailleerde een totaalbedrag van € 333.978,17. Er is op dit moment voor een
totaalbedrag van € 959.870,19 aan concurrente vorderingen ingediend. Het
verschil zit met name in een ingediende vordering ter zake een verstrekte
geldlening van € 650.000,--. De juistheid van de vorderingen is nog niet
beoordeeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

25-06-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. W aarschijnlijk kunnen er geen
uitkeringen w orden gedaan en zal het faillissement bij gebrek aan baten
w orden opgeheven.

25-06-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie en correspondentie

25-06-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

25-06-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

25-06-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek verkoop onroerend goed;
b. onderzoek oorzaken faillissement;
c. onderzoek administratie en bestuurdersaansprakelijkheid;
d. afw ikkeling positie fiscus;
e. inventarisatie crediteuren.

25-06-2018
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De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden onderzoek administratie en bestuurdersaansprakelijkheid;
b. afronden incasso vorderingen;
c. reguliere faillissementsafw ikkeling.

18-12-2018
3

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden incasso vorderingen;
b. reguliere faillissementsafw ikkeling.

17-06-2019
4

Afw ikkeling faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Indien er geen bijzonderheden blijken, kan het faillissement w aarschijnlijk in
de
komende verslagtermijn w orden afgew ikkeld.

25-06-2018
2

Indien er geen bijzonderheden blijken en de vorderingen snel kunnen w orden
geïncasseerd, kan het faillissement w aarschijnlijk in de komende verslagtermijn
w orden afgew ikkeld.

18-12-2018
3

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld, zodra de vorderingen zijn
geïncasseerd.

09-06-2020
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Het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, overleg curator Floreijn Capital Group B.V., inventarisatie,
correspondentie
banken en crediteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

25-06-2018
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In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg oud
bestuurder, inventarisatie, correspondentie banken en crediteuren, eerste
onderzoek administratie en overleg externe accountant, gebruikelijk toezicht
en beheer.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
oud
bestuurder, incasso debiteuren, reguliere onderzoeken, overleg externe
accountant, gebruikelijk toezicht en beheer.

18-12-2018
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: incasso
debiteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

17-06-2019
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: incasso
debiteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

12-12-2019
5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: incasso
debiteuren, afw ikkelen garantstellingsregeling, gebruikelijk toezicht en beheer.

09-06-2020
6

In de zevende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
incasso debiteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

08-12-2020
7

In de achtste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
afronden incasso debiteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

25-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

