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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd: Tiel
Zaakdoende: Ruw ekampw eg 11, 5222 AT 's-Hertogenbosch
KvK nummer: 66863481
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het repareren en refurbishen van
elektronische apparatuur zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en andere
mobiele telecommunicatie-apparatuur voor zakelijke klanten en particulieren.
Gefailleerde w erkte hierbij nauw samen met ComServe Netw ork Netherlands
B.V. met als doel een volledige integratie van de ondernemingen van beide
genoemde vennootschappen. ComServe Netw ork Netherlands B.V. w erd door
de Rechtbank Oost-Brabant op 5 februari 2019 failliet verklaard met benoeming
van dezelfde curator en rechter-commissaris als in het onderhavige
faillissement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.063.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -832.000,00

€ 703.000,00
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Jaar

Omzet

2017

€ 5.844.555,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -519.590,00

€ 623.650,00

Toelichting financiële gegevens
Aan de curator w erden vooralsnog enkel de cijfers over 2017 overgelegd. De
cijfers over de jaren 2015, 2017, 2018 en 2019 (tot aan de
faillissementsdatum) volgen.

29-03-2019
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In het voorgaande verslag w erd gerept over cijfers over het jaar 2015 en
2016. Bedoeld w erd dat de cijfers over het jaar 2018 en 2019 (tot aan de
faillissementsdatum) nog volgen.

23-10-2019
2

De vraag om voornoemde cijfers is nogmaals bij de financiële bestuurder
neergelegd. De curator tekent aan dat uit de verstrekte cijfers de omzet,
w inst- en verliescijfers en het balanstotaal zijn te berekenen. Echter dat kost
de boedel relatief veel tijd en geld terw ijl de financiële bestuurder de cijfers
eenvoudig kan aanleveren.
De cijfers over het boekjaar 2018 komen uit de verslaglegging van de door
de curator ingeschakelde forensisch accountant. De cijfers over 2019 zijn niet
meer te produceren vanw ege het feit dat de onderneming van gefailleerde
geïntegreerd w erd in die van Comserve Netw ork Netherlands B.V.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
41

29-03-2019
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Boedelsaldo
€ 459,59

29-03-2019
1

€ 0,21

23-10-2019
2

€ 90.000,21

29-04-2020
3

€ 52.436,00

17-11-2020
4

€ 48.529,44

18-05-2021
5

€ 48.162,90

26-11-2021
6

€ 47.745,67
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-2-2019

29-03-2019
1

t/m
29-3-2019
van
29-3-2019

23-10-2019
2

t/m
21-10-2019
van
22-10-2019

29-04-2020
3

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

17-11-2020
4

t/m
13-11-2020
van
14-11-2020

18-05-2021
5

t/m
17-5-2021
van
18-5-2021

26-11-2021
6

t/m
26-9-2021
van
26-11-2021
t/m
20-6-2022

Bestede uren
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7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 54 min

2

47 uur 48 min

3

44 uur 0 min

4

43 uur 18 min

5

8 uur 12 min

6

15 uur 42 min

7

24 uur 36 min

totaal

236 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De verslagperiode in het vorige (6e) voortgangsverslag is per abuis foutief
genoteerd. De juiste verslagperiode betrof 18-05-2021 t/m 25-11-2021,
w aarin 15 uren en 42 minuten zijn besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd opgericht op 19 september 2016.
Aandelen:
Alle aandelen in gefailleerde w erden vanaf de oprichtingsdatum tot 14 oktober
2016 gehouden door Sw ex5 B.V.
Vanaf 14 oktober 2016 tot 5 oktober 2017 w erden de aandelen gehouden
door Sw ex5 B.V. (40%), Detron Investments II B.V. (51%) en Suez Partners
B.V. (9%)
Vanaf 5 oktober 2017 tot 17 augustus 2018 hield Sw ex5 B.V. w ederom alle
aandelen in gefailleerde.
Vanaf 17 augustus 2018 w orden alle aandelen in gefailleerde gehouden door
ComServe Group B.V.
Bestuurders:
Vanaf de oprichting tot 17 augustus 2018 w as Sw ex5 B.V. bestuurder van
gefailleerde.
Na overdracht van de aandelen in gefailleerde aan ComServe Group B.V. op 17
augustus 2018 is ComServe Group B.V. bestuurder van gefailleerde.
Bestuurder/enig aandeelhouder van ComServe Group B.V. is The Service Brand
B.V.
Bestuurder/enig aandeelhouder van The Service Brand B.V. is Kennedy,
Douglas & MacArthur B.V.
Bestuurders van Kennedy, Douglas & MacArthur B.V. zijn de heer E. Berkhof en
Sw ex5 B.V.
Enig bestuurder/enig aandeelhouder van Sw ex5 B.V. is de heer S. d'Anjou.
Ten tijde van het faillissement w aren de heren E. Berkhof (CFO) en d'Anjou
(CEO) bestuurders van gefailleerde. De bestuurders hebben verklaard
respectievelijk 10% (de heer Berkhof) en 90% (Sw ex5 B.V.) te houden in

29-03-2019
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Kennedy, Douglas & MacArthur B.V. en daarmee indirect de aandelen van
gefailleerde.
Een korte periode, te w eten van 14 augustus tot 20 oktober 2017 w as
mevrouw P.L. Rozema bestuurder bij gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft diverse verzekeringen door laten lopen in het kader van de
doorstart van de onderneming van gefailleerde. Overbodige verzekeringen
w erden beëindigd met het verzoek om eventuele premierestituties te storten
op de faillissementsrekening.

29-03-2019
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde in het verleden bedrijfsruimte in Tiel. De onderneming van
gefailleerde is in de loop van 2018 verhuisd naar het bedrijfspand van haar
zustervennootschap ComServe Netw ork Netherlands B.V. te 's-Hertogenbosch.
Er bestaat ter zake geen huurovereenkomst. De bestuurders van gefailleerde
hebben aangegeven dat de huurovereenkomst met betrekking tot het
bedrijfspand te Tiel beëindigd is en dat de opzegtermijn eindigt per 1 april
2019.

29-03-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde betreft een doorstart van diverse ondernemingen van in
september en oktober 2016 gefailleerde vennootschappen uit het ProAssist
concern. De bestuurders van gefailleerde hebben gemeld dat het met name te
doen w as om het fijnmazige logistieke netw erk dat ProAssist had. Dit netw erk
w ilde men combineren met de refurbishment-, reparatie- en
onderhoudsdiensten van ComServe Netw ork Netherlands B.V. in het kader van
after sales, zodanig dat de klanten van gefailleerde, bestaande uit
consumenten, retailbedrijven en producenten van elektronica optimaal bediend
konden w orden.
Volgens de bestuurder is het faillissement van gefailleerde veroorzaakt door
problemen binnen het gehele concern w aarbij ComServe Netw ork Netherlands
B.V. gefailleerde meesleepte en vice versa. De ondernemingen w aren inmiddels
dermate geïntegreerd dat redding van één van de tw ee vennootschappen
geen optie meer w as en men in moest zetten op een integrale doorstart van
de ondernemingen van zow el gefailleerde als van ComServe Netw ork
Netherlands B.V. Het faillissement van beide vennootschappen w erd, aldus de
bestuurders, veroorzaakt door onder meer:
het sterk tegenvallen van de gerealiseerde marges op een aantal lopende
projecten;
het mislopen van een omvangrijke klantorder w aarvoor ruim drie maanden
voorbereidingsw erkzaamheden zijn verricht;
de tegenvallende vraag naar nieuw e projecten vanuit de markt;
het failleren van Sw oop w aarop een vordering van ComServe Netw ork
Netherlands B.V. zou bestaan van € 300.000.

29-03-2019
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Men heeft nog getracht de onderneming te herstructureren maar uiteindelijk
haakte private equity partijen, particuliere investeerders en een partij uit
dezelfde branche die het saneringsplan (deels) zou financieren af. Ook de
oorspronkelijke aandeelhouders van ComServe Netw ork Netherlands B.V.
w ilden niet verder investeren. In augustus 2018 droegen deze
aandeelhouders de aandelen in ComServe Netw ork Netherlands B.V. over aan
ComServe Group B.V., een vennootschap met als bestuurders de heren d'Anjou
en Berkhof.
De aandeelhouders van gefailleerde hebben uiteindelijk het bestuur de
opdracht gegeven om het eigen faillissement aan te vragen. Het faillissement
w erd op 6 februari 2019 uitgesproken door de Rechtbank Gelderland,
zittingsplaats Zutphen.
De curator zal een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement starten.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt nog.

23-10-2019
2

Het onderzoek loopt. De curator heeft een forensische accountant
ingeschakeld om de administratie van gefailleerde te beoordelen. Dit heeft de
afgelopen verslagperiode geleid tot een rapport, additionele vragen aan het
bestuur naar aanleiding daarvan, het verw erken van de antw oorden op die
vragen in een vervolgrapport en op basis daarvan stellen van meer vragen.
Het bestuur is coöperatief.

17-11-2020
4

De accountant heeft een aangepast rapport aan de curator gestuurd. Dat
rapport w ordt in de komende verslagperiode besproken met het bestuur van
gefailleerde.

18-05-2021
5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w erd afgerond. De
curator heeft geconstateerd dat de integratie van de onderneming van
gefailleerde in die van Comserve Netw ork Netherlands B.V. niet de voordelen
opleverde die men had gehoopt te realiseren. Dat sluit aan bij hetgeen het
bestuur van gefailleerde al verklaard heeft. Gefailleerde w as al een aantal
jaren verlieslatend en er w aren in het jaar voorafgaand aan het faillissement
aanzienlijke tegenvallers. Er konden geen externe partijen gevonden w orden
die bereid w aren om de geleden en te lijden verliezen te financieren. Ook de
aandeelhouders van gefailleerde w aren hiertoe niet meer bereid. Er zijn door
de curator geen andere oorzaken van het faillissement ontdekt.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
41

29-03-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
53

29-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-2-2019

41

met machtiging van de rechter commissaris

totaal

41

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met UW V, HR afdeling van gefailleerde, toespreken medew erkers,
besprekingen met medew erkers, etc.

29-03-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

29-03-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-03-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

w ordt onderzocht
bedrijfsmiddelen en immateriële activa

€ 90.000,00

totaal

€ 90.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft eventuele activa van gefailleerde in het kader van een
doorstart van de ondernemingen van gefailleerde en haar zustervennootschap
ComServe Netw ork Netherlands B.V. verkocht. De curator zal uitzoeken w elke
activa van gefailleerde w erden meeverkocht. Het gaat ten beste om een kleine
hoeveelheid inventaris.
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Het bleek niet mogelijk om te achterhalen w elke inventariszaken van
gefailleerde w aren en w elke van ComServe Netw ork Netherlands B.V.
Hetzelfde geldt voor de immateriële activa die verkocht w erden bij de
doorstart. Op basis van een samenstel van w erknemersaantallen,
balanstotalen en omzetten is een indicatie gemaakt die geleid heeft tot een
betaling aan gefailleerde van € 90.000 terzake de opbrengst van
bedrijfsmiddelen en immateriële activa.

29-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft de opbrengst van de bodemzaken opgeëist. Voor zover er
bodemzaken van gefailleerde verkocht w erden zal de daarmee gepaard
gaande koopsom aan de boedel w orden toegevoegd ten behoeve van de
fiscus.

29-03-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderhandelingen met de doorstarter, overleg met de bestuurders van
gefailleerde, laten uitvoeren van een taxatie van activa, etc.

29-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk

€ 9.428,44

totaal

€ 9.428,44

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft het onderhanden w erd van gefailleerde verkocht aan de
doorstarter. Het onderhanden w erk bracht € 9.428,44 incl. BTW op (€ 7.792,10
excl. BTW ).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

29-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderhandelingen met de doorstarter, overleg met de bestuurders van
gefailleerde, etc.

29-03-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

immateriële activa
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft immateriële activa verkocht aan de doorstarter voor een
bedrag van € 75.000. Een deel van dit bedrag zal toegerekend w orden aan de
boedel van gefailleerde.

29-03-2019
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Zie hiervoor onder de toelichting van de verkochte bedrijfsmiddelen.

29-04-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren tot circa:

€ 525.000,00

totaal

€ 525.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de Alfa Commercial Finance B.V.
Daarnaast w erden de debiteurenvorderingen verpand aan Sw ex5 B.V. Kort
voorafgaand aan en vlak na het faillissement hebben zow el Alfa Commercial
Finance B.V. als Sw ex5 B.V. brieven naar debiteuren gestuurd met de
mededeling dat enkel nog bevrijdend betaald kon w orden aan hen. Uiteraard
bracht een en ander consternatie mee voor de debiteuren die zich vervolgens
meldden bij de curator. Getracht w ordt om zo snel mogelijk de debiteuren te
incasseren. Over de precieze verdeling van geïncasseerde bedragen kunnen
de gerechtigden afspraken maken.

29-03-2019
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Er w erden afspraken gemaakt tussen partijen die erop neerkw amen dat uit de
opbrengst van de debiteurenvorderingen allereerst Alfa Commercial Finance
voldaan zou w orden. Dat is gebeurd. Een surplus w erd door Alfa Commercial
Finance voldaan op een rekening van FDR. FDR is door Sw ex5 met
toestemming van de boedel ingeschakeld om de debiteurenvorderingen te
incasseren. Tussen Sw ex5 en de boedel is de afspraak gemaakt dat FDR de
gelden onder zich zal houden totdat Sw ex5 en de boedel overeenstemming
hebben bereikt over de verdeling van de bij debiteuren geïncasseerde gelden,
dan w el totdat een rechter heeft beslist over de vraag aan w ie de gelden
toekomen. Door de curator is namelijk de verpanding van vorderingen aan
Sw ex5 buitengerechtelijk vernietigd met een beroep op de Pauliana.

23-10-2019
2

De debiteurenlijst d.d. 29 januari 2019 die gefailleerde indiende bij de
faillissementsaanvrage sloot op € 395.581,69 (na eliminatie negatieve
vorderingen).
De curator ontving een debiteurenlijst van Alfa Commercial Finance d.d. 11
februari 2019 w elke sloot op € 626.685,29 (na eliminatie negatieve
vorderingen).
Het verschil in hoogte van beide lijsten w erd veroorzaakt doordat nieuw e
debiteuren van na 29 januari 2019 w erden opgegeven aan Alfa Commercial
Finance.
Over de incasso van debiteurenvorderingen w ordt in volgende verslagen
verder bericht.
Vrijw el alle debiteuren w erden geïncasseerd. Door Alfa Commercial Finance
w erd tot een bedrag van € 185.128,31 geïnde, terw ijl FDR € 338.449,07
incasseerde. In totaal w erd er tot dusver € 523.577,07 geïncasseerd.

29-04-2020
3

De CFO van gefailleerde zal de verdere incasso van debiteuren ter hand
nemen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

17-11-2020
4

Het is niet gekomen tot een verdere incasso van debiteuren. De incasso w erd
afgerond. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met
Sw ex5 om de verdeling van de geïncasseerde debiteurenvorderingen te
bespreken.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met zekerheidsgerechtigden, etc.

29-03-2019
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Overleg met zekerheidsgerechtigden en FDR, etc.

23-10-2019
2

Overleg met incasserende partijen en Sw ex5. Contacten met debiteuren,
bestuderen van de administratie van gefailleerde, etc.

29-04-2020
3

Overleg met Sw ex 5 en de CFO van gefailleerde.

17-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 165.499,82

29-03-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Alfa Commercial Finance B.V. heeft een vordering kenbaar gemaakt aan de
curator van € 165.499,82.
Sw ex B.V. heeft nog geen vordering op gefailleerde kenbaar gemaakt.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

29-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Beide financiers stellen pandrechten op debiteurenvorderingen te hebben.

29-03-2019
1

De financier Alfa Commercial Finance w erd volledig voldaan. Met financier
Sw ex5 is overeenstemming bereikt over de incasso van debiteurenvorderingen
en het separeren van geïncasseerde bedragen onder de incasserende partij,
FDR.

23-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Beide financiers zijn overgegaan tot het aanschrijven van debiteuren.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-03-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

29-03-2019
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

29-03-2019
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

29-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

29-03-2019
1

N.v.t

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met financiers van gefailleerde, onderzoek naar ingeroepen rechten,
etc.

29-03-2019
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Overleg met zekerheidsgerechtigden en FDR, etc.

23-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

29-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

29-03-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de ondernemingen van gefailleerde en haar
zustervennootschap ComServe Netw ork Netherlands B.V. verkocht aan een
doorstarter. Aan gefailleerde komt mogelijk een deel van de opbrengst van de
inventariszaken toe. Aan gefailleerde komt een deel van de opbrengst van
immateriële activa toe.

29-03-2019
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In totaal w erd aan gefailleerde een bedrag van € 90.000 toebedeeld terzake
de bedrijfsmiddelen en immateriële activa die verkocht w erden aan de
doorstarter.

29-04-2020
3

6.5 Verantwoording
De curator dient nog te bepalen w elk gedeelte van de opbrengst van
inventariszaken en immateriële activa toegew ezen w ordt van gefailleerde.

23-10-2019
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Deze toew ijzing w erd afgerond.

17-11-2020
4

6.6 Opbrengst
€ 90.000,00

29-04-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen met de doorstarter, laten uitvoeren van een taxatie,
overleg met de bestuurders en medew erkers van gefailleerde, etc.

29-03-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vormt onderw erp van onderzoek.

29-03-2019
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De administratie van gefailleerde lijkt te voldoen aan de eisen die de w et
daaraan stelt.

23-10-2019
2

Gefailleerde is opgericht op 19 september 2016 en heeft gekozen voor een
verlengd boekjaar. De jaarrekening van 2017 omvatte daarom ook de laatste
drie maanden van 2016 en een deel van september van dat jaar alsook het
hele kalenderjaar 2017. Per 14 augustus 2018 is gefailleerde overgegaan op
een nieuw administratiesysteem in verband met het samengaan in augustus
2018 met ComServe Netw ork Netherlands B.V. Er is daardoor een hiaat in de
administratie gekomen. De door de curator ingeschakelde forensische
accountant onderzoekt een en ander. Het bestuur is coöperatief.

17-11-2020
4

Het onderzoek bevindt zich in de fase van vraag- en antw oord en w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.
Het onderzoek is zo goed als afgerond. Uit het onderzoek is een aantal
additionele onderzoeksvragen naar voren gekomen dat nu onderzocht w ordt.

26-11-2021
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De additionele onderzoeksvragen w erden verder onderzocht en deels
beantw oord. De materiële consequenties van de onderzoeksvragen, althans
de onregelmatigheden w aarop de onderzoeksvragen zien, zijn zodanig
gering dat de curator het onderzoek afgesloten heeft.
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De curator concludeert dat de integratie van de onderneming van gefailleerde
in Comserve Netw ork Netherlands B.V. administratief niet vlekkeloos gegaan
is. Men is bij de integratie overgestapt op een nieuw administratiesysteem en
heeft het oude systeem gestaakt. De aansluiting tussen de cijfers uit het
oude systeem en het nieuw e is niet goed op orde. Het heeft de curator en
een door hem ingeschakelde forensisch accountant veel tijd en moeite gekost
om de verschillen in de aansluiting zodanig inzichtelijk te maken dat
geconcludeerd kon w orden dat er geen onregelmatigheden zijn die leiden tot
de conclusie dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Conclusie is
dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de eisen die de w et
daaraan stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening w erd tijdig gedeponeerd.

29-03-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vormt onderw erp van onderzoek.

29-03-2019
1

De jaarrekeningen van gefailleerde w aren niet voorzien van een
accountantsverklaring. Conclusie is dat gefailleerde gebruik maakte van de
vrijstellingen die de w et haar biedt.

22-06-2022
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in gefailleerde w erden volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-03-2019
1

Vormt onderw erp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

29-03-2019
1

Vormt onderw erp van onderzoek.

Ja

23-10-2019
2

Toelichting
De curator is overgegaan tot de buitengerechtelijke vernietiging van het
vestigen van pandrechten ten gunste van Sw ex5. Met Sw ex5 zal overleg
gevoerd w orden om tot een oplossing buiten rechte te komen. Tot die tijd
w orden de debiteurenvorderingen geïncasseerd door FDR, w elke partij de
geïncasseerde bedragen onder zich zal houden.

Toelichting

29-04-2020
3

FDR houdt ten tijde van dit verslag (3) € 394.602,85 onder zich.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Uitgebreid (forensisch) onderzoek heeft geen termen opgeleverd die leiden
tot de conclusie dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Het
onderzoek w erd afgerond.

22-06-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met bestuurders van
gefailleerde en derden, etc.

29-03-2019
1

Discussies en overleg met Sw ex5, Alfa Commercial Finance, FDR, etc.

23-10-2019
2

Overleg met forensisch accountant, verder onderzoek.

26-11-2021
6

Verder onderzoek in de administratie van gefailleerde, contacten met de
forensisch accountant, etc.

22-06-2022
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 163.739,85

23-10-2019
2

€ 195.659,24

29-04-2020
3

€ 192.769,18

17-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 319.267,00

29-03-2019
1

€ 370.535,00

23-10-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 179.118,00

23-10-2019
2

€ 209.712,60

29-04-2020
3

€ 205.147,79

17-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

29-03-2019
1

29

23-10-2019
2

33

29-04-2020
3

32

18-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.158,39

29-03-2019
1

€ 212.733,55

23-10-2019
2

€ 227.534,79

29-04-2020
3

€ 224.397,28

18-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.

29-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, correspondentie UW V, etc.

23-10-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

29-03-2019
1

9.2 Aard procedures
nvt

29-03-2019
1

9.3 Stand procedures
nvt

29-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

29-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verdeling opbrengsten activa
incasso koopprijs onderhanden w erk
incasso debiteuren
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
onderzoek naar paulianeuze transacties

verdeling opbrengsten activa
incasso debiteuren
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
onderzoek naar paulianeuze transacties en afw ikkeling van de
geconstateerde paulianeuze transactie(s)

verder incasso van debiteuren
verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
onderzoek naar paulianeuze transacties en afw ikkeling van de
geconstateerde paulianeuze transactie(s)
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met Sw ex5 om
de verdeling van de geïncasseerde debiteurenvorderingen te bespreken.

29-03-2019
1

23-10-2019
2

17-11-2020
4

22-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

29-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-12-2022

22-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

29-04-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

