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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATTRESS GIANT XL
B.V.,

07-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATTRESS GIANT XL
B.V., statutair gevestigd te ’s-Heerenberg, kantoorhoudende te (5384 TA)
Heesch, aan de Nieuw e Erven 17, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 66483190.

07-05-2018
1

Activiteiten onderneming
W inkel in meubels en overige textiel

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

07-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies
Gezien de w ijze van vastlegging van de financiële administratie van de
vennootschappen beschikt de curator nog niet over de w inst- en verliescijfers.
Uiteraard w ordt hiernaar nader onderzoek uitgevoerd.

17-10-2018
2

Balanstotaal
Gezien de w ijze van vastlegging van de financiële administratie van de
vennootschappen beschikt de curator nog niet over cijfers met betrekking tot
het balanstotaal. Uiteraard w ordt hiernaar nader onderzoek uitgevoerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

07-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 17.968,50

07-05-2018
1

€ 22.921,08

17-10-2018
2

€ 24.823,66

09-04-2019
3

€ 24.865,78

10-10-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-4-2018

07-05-2018
1

t/m
4-5-2018
van
5-5-2018

17-10-2018
2

t/m
11-10-2018
van
12-10-2018

09-04-2019
3

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

10-10-2019
4

t/m
9-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

81 uur 25 min

2

85 uur 24 min

3

35 uur 12 min

4

10 uur 12 min

totaal

212 uur 13 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 218 uren en 12
minuten

09-04-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mattress Giant XL
B.V. (hierna: ‘Mattress Giant XL’ of ‘gefailleerde’) is opgericht per 15 juli 2016.
De heer T.M. Muskens is bestuurder, tevens enig aandeelhouder van de
vennootschap.

07-05-2018
1

Er is volgens de thans bestaande inzichten geen sprake van een fiscale
eenheid.

1.2 Lopende procedures
Er is volgens de thans bestaande inzichten geen sprake van lopende
procedures.

07-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
In de beperkte administratie is documentatie met betrekking tot een
autoverzekering voor enkele voertuigen en een inventaris- en
goederenverzekering aangetroffen. De verzekeringen zijn per verslagdatum
nog niet opgezegd.

1.4 Huur

07-05-2018
1

1.4 Huur
Per faillissementsdatum w as Mattress Giant XL huurder van bedrijfsruimten te
Tilburg (w inkelpand), Eindhoven (eveneens een w inkelpand en daarnaast een
separate opslagruimte) en Heesch (kantoorruimte). Bij verschillende
bedrijfsruimten bestond er ten tijde van het faillissement een
betalingsachterstand. Vanw ege de beperkte administratie is per verslagdatum
niet geheel duidelijk w at de hoogte is van de betalingsachterstanden.

07-05-2018
1

De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte in Tilburg is door de
verhuurder van het pand met inachtneming van art. 39 Fw opgezegd.
De bedrijfsruimte w ordt op 1 juli 2018 in onderling overleg met de verhuurder
aan de verhuurder opgeleverd.
Met betrekking tot het w inkelpand in Eindhoven heeft de verhuurder
aangegeven van de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement is
geëindigd vanw ege een betalingsachterstand. Het is niet bekend w ie
verhuurders van de opslagruimte te Eindhoven of van de kantoorruimte te
Heesch zijn, uiteraard w ordt hiernaar nader onderzoek uitgevoerd.
Tw eede verslag: De in Tilburg gehuurde bedrijfsruimte is in de verslagperiode
feitelijk opgeleverd aan de verhuurder.

17-10-2018
2

De in Heesch gehuurde ruimte is door de bestuurder van Mattress Giant XL
aangehuurd. Ontruiming dan w el oplevering van deze ruimte heeft niet
plaatsgevonden.
Met betrekking tot de bedrijfsruimten te Eindhoven is zeer frequent overleg
gevoerd. Per surseance datum en aansluitend per faillissementsdatum is
geconstateerd dat deze ruimten door derden in gebruik zijn genomen. Met de
representant van de eigenaren heeft een aantal malen overleg
plaatsgevonden doch dit heeft niet geresulteerd in het verkrijgen van
duidelijkheid over de actuele status van de huurovereenkomsten.
Geconstateerd is dat de ruimten onder regie van de voormalig bedrijfsleider
van Mattress Giant XL in gebruik zijn genomen door een vennootschap
(volgens aangeven van de verhuurders). Dit geschiedde in de periode direct
voorafgaand aan de surseance van betaling. Eventuele vorderingen van de
verhuurders zijn niet bekend.
In de verslagperiode zijn ter zake de laatst resterende huurovereenkomst
geen nova naar voren gekomen. Er w ordt van uitgegaan dat dit onderdeel is
afgew ikkeld.

09-04-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het
faillissement gelegen in het volgende.
Vanaf 4 januari 2018 is de bestuurder van Mattress Giant XL een aantal
maanden in het ziekenhuis opgenomen gew eest. De bedrijfsleider van
gefailleerde – en voormalig rechterhand van de bestuurder - w as gedurende
deze periode verantw oordelijk voor de verkoop vanuit de w inkels van
gefailleerde. Volgens uitlatingen van de bestuurder (die bevestigd w orden
door personeelsleden van gefailleerde) heeft deze persoon echter de volledige
regie overgenomen, zonder op enkele w ijze rekening en verantw oording af te
leggen aan de vennootschap of haar stakeholders.
Na zijn ontslag uit het ziekenhuis is het de bestuurder gebleken dat er naast
bovengenoemde tevens toe-eigening van de bedrijfsruimten in Eindhoven

07-05-2018
1

heeft plaatsgevonden en in het geheel geen zorg is gedragen voor het
voldoen van de betalingsverplichtingen van gefailleerde. Vanw ege het
ontbreken van inzicht in de lopende verplichtingen is door de bestuurder
surseance van betaling aangevraagd. De voorlopige surseance van betaling is
op 9 april 2018 verleend.
Vanw ege het ontbreken van een (gedegen) administratie en het feit dat er
geen enkel inzicht in de lopende verplichtingen van de vennootschap kon
w orden geboden door de stakeholders van gefailleerde is op verzoek van de
bew indvoerder de surseance van betaling omgezet in faillissement bij vonnis
van 18 april 2018.
De bedrijfsactiviteiten zijn per surseancedatum stil gelegd en heeft er daags
na surseancedatum een inventarisatie plaatsgevonden. De bedrijfsruimten
(tw eemaal te Eindhoven en eenmaal te Tilburg) zijn voorzien van andere
sloten. Hierna is overigens gebleken, dat de hiervoor kort aangehaalde
bedrijfsleider door gebruikmaking van een nieuw e vennootschap blijkbaar
eigenmachtig de bedrijfsruimten te Eindhoven heeft voorzien van andere
sloten en – mogelijk – de bedrijfsactiva en voorraden van Mattress Giant XL
zich heeft/had toegeëigend. Voor surseancedatum is door en namens de
bestuurder strafrechtelijke aangifte gedaan van de gang van zaken in
Eindhoven. Deze aangifte is door/namens de bew indvoerder/curator
bevestigd.
In de komende verslaglegging kan/zal op de – mogelijk – nadere oorzaken van
het faillissement w orden ingegaan.
Tw eede verslag: Door enkele w aarnemingen ter plaatse (Eindhoven) kan
w orden geconstateerd, dat onder regie van de voormalig bedrijfsleider van
Mattress Giant XL activiteiten w orden uitgevoerd vanuit de voormalige
bedrijfsruimten te Eindhoven. In dit kader heeft enkele malen tussenkomst van
de politie plaatsgevonden. De curator overlegt nader met de rechtercommissaris over te nemen vervolgstappen.

17-10-2018
2

In de verslagperiode is aangifte van faillissementsfraude gedaan. Eveneens
heeft in de verslagperiode enkele malen overleg plaatsgevonden met de
opsporingsautoriteiten.

09-04-2019
3

In de afgelopen periode is een nieuw e aangifte faillissementsfraude gedaan.
Geconstateerd is, dat er geen administratie is gevoerd, althans dat geen correcte- administratie ter beschikking is gesteld w aarbij door de bestuurder
van Mattress Giant XL w ordt verw ezen naar de handelingen van diens
bedrijfsleider. Geconstateerd dient echter te w orden, dat deze “historie” zich
lijkt te herhalen.

10-10-2019
4

Door de bestuurder van Mattress Giant XL -tevens bestuurder van een aantal
andere gelieerde en gefailleerde vennootschappen alsmede bestuurder van
een aantal nog niet gefailleerde vennootschappen-, is in de afgelopen
maanden eveneens strafrechtelijke aangifte gedaan van -vermeende- fraude
door een aantal w erknemers.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

07-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Gelet op de gebrekkige administratie van gefailleerde is de curator niet bekend
met het exacte aantal w erknemers in het jaar voor faillissement.

07-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2018

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn door de buitendienstmedew erker van het UW V
uitgenodigd op het kantoor van het UW V voor een intakegesprek ten behoeve
van de inschrijving voor de loongarantieregeling. Deze intake heeft op 2 mei jl.
plaatsgevonden.
De w erkzaamheden van de curator met betrekking tot het personeel zijn
hiermee afgerond.

07-05-2018
1

Een aantal personeelsleden van Mattress Giant XL B.V. is – mogelijk – bij een
nieuw e vennootschap onder regie van de voormalig bedrijfsleider van Mattress
Giant XL reeds voor surseancedatum in dienst getreden. Ook hiernaar w ordt
nader onderzoek uitgevoerd.
Tw eede verslag: In de verslagperiode is afgew ikkeld in financiële zin met de
voormalig w erknemers van Mattress Giant XL die zich hebben gemeld. Gezien
de enigszins chaotische situatie rond surseance- en faillissementsdatum gaan
UW V en de curator er vanuit, dat enkele mensen in dienst zijn getreden bij de
voormalig bedrijfsleider c.q. een door hem gecontroleerde vennootschap te
Eindhoven. Voor zover per verslagdatum bekend is in financiële zin afgerond
met de betrokken gew ezen w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

17-10-2018
2

Toelichting onroerende zaken
Mattress Giant XL heeft geen onroerende zaken in eigendom.

07-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen nadere w erkzaamheden vereist.

07-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris (incl. BTW )

€ 1.058,75

verkoop auto

€ 2.250,00

totaal

€ 3.308,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoop inventaris onderdeel van meerdere omvattende activatransactie.

07-05-2018
1

Per faillissementsdatum staan er een drietal auto’s op naam van Mattress
Giant XL. De voertuigen zijn c.q. w orden getaxeerd ten behoeve van de
verkoop.
Een personenauto w as per surseancedatum niet aanw ezig. Daags voor de
verslagdatum is gebleken dat deze reeds enige tijd geleden in strafrechtelijk
beslag w as genomen. Aan repatriëring van dit voertuig w ordt per
verslagdatum gew erkt.
Tw eede verslag: de auto’s zijn gerepatrieerd. Tijdens deze verslagperiode is
gebleken dat er zich nog 1 voertuig in de boedel bevond. Deze is inmiddels
verkocht. Enkele andere auto’s zouden slechts “op papier” hebben bestaan en
w aren niet meer aanw ezig.

17-10-2018
2

Tw eede verslag: Verw ezen w ordt naar de SFV.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

07-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt of de voertuigen vrij zijn van enig beperkt recht dan w el
of er sprake is van een financial lease. Mochten de voertuigen vrij in de boedel
vallen, dan zal de curator de voertuigen trachten (onderhands) te verkopen.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: een voertuig met een aanzienlijke w aarde w as per
surseancedatum, naar achteraf bleek, strafrechtelijk beslagen. In samenspraak
met de leasemaatschappij en het OM en de Belastingdienst is uiteindelijk
vrijgegeven de betrokken leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft een
boedelbijdrage voldaan. Het financial leasecontract vertegenw oordigde
onderw aarde.

17-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden (incl. BTW )

€ 20.116,25

totaal

€ 20.116,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden en inventaris in de bedrijfspanden te Eindhoven en Tilburg zijn in
opdracht van de curator door een onafhankelijke deskundige getaxeerd. In het
bedrijfspand in Heesch dat zou fungeren als kantoorruimte is geen voorraad
aangetroffen. De voorraad aanw ezig in de w inkelpanden is grotendeels te
kw alificeren als show roomvoorraad en vertegenw oordigt een beperkte
w aarde.

07-05-2018
1

Als onderdeel van een meeromvattende activatransactie is de voorraad en
inventaris in het w inkelpand in Tilburg – uiteraard met machtiging van de
rechter-commissaris – verkocht. Deze verkoop is per verslagdatum reeds
geeffectueerd.
Van onderhanden w erken (met uitzondering van enkele ongeordende en
onvolledige orderboeken) w as geen sprake. Vanw ege het grote aantal
aanbetalingen zullen deze orderboeken geen reële w aarde
vertegenw oordigen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden in de bedrijfspanden in Eindhoven zijn - zoals reeds onder het
kopje ‘Oorzaak faillissement’ toegelicht – door de voormalig bedrijfsleider
toegeëigend. Bovendien is toegang tot het w inkelpand niet langer mogelijk
aangezien het pand eigenmachtig is voorzien van nieuw e sloten. Deze kw estie
is onderw erp van nader onderzoek.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: In verband met de posities te Eindhoven w orden nadere
maatregelen overw ogen.

17-10-2018
2

De eerder gedane strafrechtelijke aangiften zijn in de verslagperiode
uitgebreid met een aangifte faillissementsfraude.

09-04-2019
3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
De curator is thans niet bekend met andere activa in eigendom van
gefailleerde. Dit is evenw el onderw erp van nader onderzoek.

07-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoeken of gefailleerde nog andere activa in eigendom
heeft.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: In de verslagperiode is niet van mogelijk andere activa
gebleken.

17-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Vanw ege de zeer gebrekkige administratie is onduidelijk of er sprake is van
een debiteurenportefeuille van enige omvang. Gezien de w ijze van
bedrijfsvoering is dit onaannemelijk. Alle bestellingen w erden direct bij levering
– na het in mindering brengen van een eventuele aanbetaling – afgerekend.

07-05-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen bijzondere w erkzaamheden.

07-05-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Naar thans bestaande inzichten is er geen sprake van enige vordering van een
bank.

5.2 Leasecontracten

07-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er is per faillissementsdatum w aarschijnlijk sprake van een financial
leasecontract ten behoeve van een personenauto. Dit is per verslagdatum
echter nog onderw erp van onderzoek.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: Conform vorengaande w as sprake van een geleasede
personenauto. Deze auto bleek per surseancedatum te zijn beslagen. De auto
is uiteindelijk vrijgegeven en geretourneerd aan de leasemaatschappij.

17-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Per verslagdatum is de curator niet bekend met zekerheden van derden.

07-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn tot op heden geen crediteuren die gebruik maken van een
separatistenpositie.

07-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud.

07-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een retentierecht.

07-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een reclamerecht.

07-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

07-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderzoekt of er sprake is van een financial lease en zal, indien
hiervan sprake blijkt te zijn, uiteraard rekening houden met de positie van de
lessor.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: In de verslagperiode niet gebleken van mogelijke
separistenposities, retentierechten etc.

17-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Reeds vanaf datum van voorlopige surseance van betaling zijn de activiteiten
gestaakt.

07-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De eerste SFV w ordt synchroon met de verslaglegging gedeponeerd.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: Het geactualiseerd SFV w ordt synchroon gedeponeerd.

17-10-2018
2

Het SFV w ordt tegelijkertijd met dit verslag gedeponeerd.

09-04-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

07-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: Reeds in de eerste verslagperiode heeft een beperkte
activatransactie plaatsgevonden w aarin de in Tilburg aanw ezige activa door
derden zijn overgenomen en de w inkelexploitatie (die de bew indvoerder per
surseancedatum reeds had gestaakt) voor korte tijd is voortgezet. Deze
transactie is per verslagdatum volledig afgew ikkeld.

17-10-2018
2

6.5 Verantwoording
n.v.t.

07-05-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

07-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

07-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

07-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gezien de zeer beperkte en slechte staat van de administratie is de vraag of er
is voldaan aan de boekhoudplicht onderw erp van nader onderzoek.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: Mattress Giant XL is in juli 2016 opgericht. In eerste aanleg is
de administratie gevoerd door een administratiekantoor te Ede. Ultimo 2016 is
de administratie ondergebracht bij een administratiekantoor te Rheden. De
administratie van Mattress Giant XL, voor zover aanw ezig, is in mei 2018 in
ontvangst genomen namens de boedel.
Na de w isseling van de administratiekantoren heeft een w ijziging van het
stelsel plaatsgevonden. In de verslagperiode zijn onder regie van de boedel
onderzoeken uitgevoerd.

17-10-2018
2

Uit de onderzoeken is een aantal zaken naar voren gekomen, deels in het
verlengde van de fiscale onderzoeken die in maart 2018 zijn afgerond.
In verband met de gezondheidstoestand van de bestuurder van Mattress
Giant XL zou de administratie vanaf 1 januari 2018 tot ongeveer
surseancedatum onder regie van de bedrijfsleider van de gefailleerde
vennootschap zijn gevoerd. Inzage hierin is niet verkregen. In de komende
periode w ordt naar de verplichtingen nader onderzoek uitgevoerd en zal dit
onderzoek hoogstw aarschijnlijk kunnen w orden afgerond.
In samenspraak met de curator zijn en w orden fiscale onderzoeken
uitgevoerd.

09-04-2019
3

De onderzoeken zijdens de Belastingdienst (alsmede door het OM) zijn in de
verslagperiode voortgezet.

10-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is tijdig (op 9 augustus 2017)
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

07-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

07-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperiode onderzoekt de curator of de enig
aandeelhouder aan diens stortingsverplichting heeft voldaan.

07-05-2018
1

Afgew ikkeld.

09-04-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit is onderw erp van nader onderzoek.

Toelichting
Binnen het faillissement van Mattress Giant XL is zoveel mogelijk onderzoek
gedaan naar de zeer beperkte ter beschikking gestelde administratie.
De administratie alsmede de overige ter beschikking gestelde data voldoen
niet aan de hieraan te stellen eisen.
In het -gelieerde- faillissement van de besloten vennootschap Henschoten
B.V. is aangifte faillissementsfraude gedaan. Bij vonnis van de Rechtbank
Overijssel d.d. 6 juni 2019 is aan de bestuurder van de besloten
vennootschap Henschoten B.V. een gevangenisstraf opgelegd voor de duur
van 10 maanden (w aarvan 4 maanden voorw aardelijk). Hiernaast is een
bestuursverbod opgelegd voor de duur van 5 jaar.
De bestuurder heeft appel aangetekend tegen dit vonnis.
Bij vonnis van de rechtbank Zutphen d.d. 8 oktober 2019 is de bestuurder
van Mattress Giant XL in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is
aangevraagd door Dingemans qq in diens hoedanigheid van curator in het
faillissement van de besloten vennootschap Theo Muskens B.V.
In de komende periode w ordt op het privé-faillissement, w aar relevant voor
de afw ikkeling van het faillissement Mattress Giant XL, nader ingegaan.

7.6 Paulianeus handelen

07-05-2018
1

10-10-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit is tevens onderw erp van nader onderzoek.

Toelichting
Tw eede verslag: Conform hetgeen hiervoor kort aangegeven zijn de voorraden
van Mattress Giant XL recent voor surseancedatum “verdw enen”. Naar de
verdere gang van zaken is en w ordt verder onderzoek gedaan.

Toelichting
Vide hiervoor onder 7.5

07-05-2018
1

17-10-2018
2

10-10-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek
w orden uitgevoerd.

07-05-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.

07-05-2018
1

€ 23.479,21

17-10-2018
2

€ 65.827,16

09-04-2019
3

Toelichting
Er zijn 3 boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 65.827,16
€ 68.115,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-10-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.

07-05-2018
1

€ 73.865,00

17-10-2018
2

€ 74.962,00

09-04-2019
3

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ad in totaal € 74.962,00.
€ 96.228,00

10-10-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.

07-05-2018
1

€ 0,00

17-10-2018
2

€ 44.424,91

09-04-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ad in totaal € 44.424,91

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-05-2018
1

17-10-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.

07-05-2018
1

49

17-10-2018
2

52

09-04-2019
3

Toelichting
Er zijn 52 concurrente crediteuren bekend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Aan dit verslag zijn financiële verslagen toegevoegd w aar kortheidshalve naar
w ordt verw ezen.

07-05-2018
1

€ 148.450,12

17-10-2018
2

€ 164.671,33

09-04-2019
3

Toelichting
43 crediteuren hebben hun vordering ingediend ad in totaal € 164.671,33.
€ 173.132,34

10-10-2019
4

Toelichting
44 crediteuren hebben hun vordering ingediend ad in totaal € 171.773,98

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Per verslagdatum is het te vroeg om reeds uitspraken te doen over een
verw achte w ijze van afw ikkeling.

07-05-2018
1

Hoogstw aarschijnlijk zal dit faillissement op termijn op de voet van artikel 16
Fw w orden afgerond.

09-04-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden ten
behoeve van de crediteuren voortgezet w orden.

07-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Naar thans bestaande inzichten is er geen sprake van enige procedure tegen
of namens gefailleerde.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: In de verslagperiode is niet gebleken van lopende
procedures.

17-10-2018
2

9.2 Aard procedures
n.v.t.

07-05-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

07-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen bijzondere w erkzaamheden.

07-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal onder andere onderzocht w orden of er aan
de boekhoudplicht is voldaan en zal een rechtmatigheidsonderzoek
plaatsvinden.
De situatie rond de mogelijke bedrijfsactiviteiten te Eindhoven w ordt nader
onderzocht. De repatriëring van het voertuig en overige activa w ordt eveneens
verder onderzocht. De administratieve vastlegging tot ultimo 2017 en vanaf 1
januari 2018 w ordt w aar mogelijk eveneens verder onderzocht.
Daarnaast vindt de reguliere faillissementsafw ikkeling plaats.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: Conform hetgeen hiervoor beknopt is w eergegeven w ordt in
de komende periode het rechtsmatigheidsonderzoek afgew ikkeld (w aar
mogelijk). De gang van zaken rond een overname in Eindhoven van een deel
van de bedrijfsactiviteiten w ordt onderzocht en w aar nodig w orden in dit kader
de nodige stappen genomen. De crediteurencommunicatie krijgt de verdere
aandacht. Voor het overige vindt de reguliere afw ikkeling plaats.

17-10-2018
2

De afloop van de nadere onderzoeken dient te w orden afgew acht. In gelieerde
faillissementen vindt, onder andere met de bestuurder, nader overleg plaats.
Voor het overige vindt de reguliere afw ikkeling plaats.

09-04-2019
3

Ten deze dient de voortgang van de afw ikkeling van de strafrechtelijke
procedure versus de bestuurder alsmede de afw ikkeling van diens
faillissement naar de mening van de curator te w orden afgew acht alvorens
tot definitieve afw ikkeling van het faillissement Mattress Giant XL kan w orden
gekomen.

10-10-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraken doen
over de termijn en w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

07-05-2018
1

Tw eede verslag: In de komende periode dient het rechtmatigheidsonderzoek
te w orden afgerond. Tevens zal w orden getracht nadere duidelijkheid te
verkrijgen over de “overname” van een deel van de bedrijfsactiviteiten van
Mattress Giant XL recent voor surseancedatum. Er w ordt naar gestreefd dit
faillissement in de loop van 2019 definitief af te w ikkelen.

17-10-2018
2

Het streven is er op gericht om in de loop van 2019 tot een definitieve
afw ikkeling te komen.

09-04-2019
3

Ondanks de geschetste verw achting, dat het faillissement in de loop van
2019 zou kunnen plaatsvinden kan de definitieve afw ikkeling nog niet
plaatsvinden gezien de status van onder andere de gelieerde
faillissementen.

10-10-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10-4-2020

10-10-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie in dit verslag onder de kopjes ‘w erkzaamheden’.

Bijlagen
Bijlagen

07-05-2018
1

