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

4
04-11-2021
F.01/20/134
NL:TZ:0000140352:F001
06-05-2020

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Funke Antennen B.V.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
Funke Antennen B.V. is statutair gevestigd te Boxtel en kantoorhoudende
aldaar aan het Boseind 14 (5281 RM).

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Funke Antennen B.V. is gespecialiseerd in het ontw ikkelen en vaardigen van
antennes voor voornamelijk ontvangst van digitale televisie en radio.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 3.308.318,00

€ 83.043,00

€ 1.599.019,00

2016

€ 4.218.498,00

€ 233.299,00

€ 1.401.390,00

2015

€ 3.249.112,00

€ -365.936,00

€ 1.089.274,00

2017

€ 4.805.545,00

€ 489.383,00

€ 1.440.583,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2016, 2017 en
2018.

05-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

05-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 154.786,09

05-06-2020
1

€ 795.652,25

10-12-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit de koopsom voor de verkochte activa, de
opbrengst van de debiteureninning en de banksaldi (inclusief vrijgevallen
bankgarantie).
€ 799.329,76

29-06-2021
3

€ 800.091,38

04-11-2021
4

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

10-12-2020
2

t/m
8-12-2020
van
9-12-2020

29-06-2021
3

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021
t/m
3-11-2021

Bestede uren

04-11-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

118 uur 6 min

2

129 uur 48 min

3

54 uur 24 min

4

23 uur 42 min

totaal

326 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Algemene inventarisatie: met verschillende partijen is overleg gevoerd over
een doorstart dan w el overname van (een gedeelte van) de activa van de
gefailleerde vennootschap w aarover verder in dit verslag meer.

05-06-2020
1

Afgelopen verslagperiode is de doorstart dan w el overname van (een gedeelte
van) de activa van de gefailleerde vennootschap afgew ikkeld. Ook is de
debiteureninning afgerond. Verder is met Baaijens Holding B.V. en de
voormalige verhuurder een regeling gesloten over de door de gefailleerde
vennootschap gebruikte inventaris, w aarover meer onder onderdeel 3.3 van
dit verslag. Tot slot is ook een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de beoordeling van door de crediteuren
ingediende vorderingen.

10-12-2020
2

Afgelopen verslagperiode zijn de door de crediteuren ingediende vorderingen
beoordeeld en is met enkele crediteuren over de betreffende vorderingen
gecorrespondeerd. Daarnaast is met de bestuurder, zijn accountant en het
UW V gecorrespondeerd over de definitieve berekening van de door
gefailleerde vennootschap voor het faillissement aangevraagde NOW -regeling.
Verder is getracht om de voorraad DAB+ artikelen te verkopen, w aarover
onder onderdeel 3.6 van dit verslag meer. Tot slot is het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

29-06-2021
3

Afgelopen verslagperiode is met enkele crediteuren gecorrespondeerd over
de betreffende vorderingen van deze crediteuren. Voorts is met de
bestuurder, zijn accountant en het UW V gecorrespondeerd over de
definitieve berekening van de door gefailleerde vennootschap voor het
faillissement aangevraagde NOW -regeling, op grond w aarvan het UW V
uiteindelijk een vordering ter verificatie heeft ingediend.

04-11-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Funke Antennen B.V. is Baaijens Holding B.V. Van
deze laatstgenoemde vennootschap is Staba B.V. enig aandeelhouder.
Stichting Administratiekantoor Emlo is op haar beurt w eer enig aandeelhouder
van Staba B.V. Van al deze vier entiteiten is de heer S.A.C.M. Baaijens
zelfstandig bevoegd bestuurder.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

05-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen. Alle
lopende verzekeringsovereenkomsten, w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zullen w orden beëindigd. W aar mogelijk zal de curator
aanspraak maken op premierestitutie. De curator inventariseert de lopende
verzekeringen en zal zo mogelijk voor opzegging zorg dragen.

05-06-2020
1

Van een verzekeraar is een uitkering ten bedrage van € 2.528,83 ontvangen.

10-12-2020
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurt de bedrijfsruimte aan het Boseind 14 te
(5281 RM) Boxtel. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is
deze huurovereenkomst ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd. Tenzij een
eerdere datum van beëindiging w ordt overeengekomen eindigt de
huurovereenkomst op 11 augustus 2020.

05-06-2020
1

Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden is beëindigd per 1 juli 2020.

10-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap is gespecialiseerd in het ontw ikkelen en
vervaardigen van antennes. De bestuurder heeft verklaard dat ten gevolge
van de coronacrisis het aantal opdrachten is afgenomen. Enkele bestaande
opdrachten zijn door de betreffende opdrachtgevers on hold zijn gezet. De
bestuurder zag hier in de nabije toekomst geen verandering in komen en heeft
vervolgens besloten zelf het faillissement aan te vragen.

05-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

05-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

05-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-5-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle personeelsleden zijn met inachtneming van artikel 40 Faillissementsw et
ontslag aangezegd.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-06-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft verklaard dat de door de gefailleerde vennootschap
gebruikte inventaris eigendom zijn van Baaijens Holding B.V. en van deze
vennootschap w erden gehuurd. Dit zal komende verslagperiode nader w orden
bezien en beoordeeld. Met de bestuurder en Baaijens Holding B.V. is de
afspraak gemaakt dat de inventaris gezamenlijk zal w orden verkocht w aarna
partijen met elkaar in overleg zullen treden over de verdeling.

05-06-2020
1

Voorts is de gefailleerde vennootschap eigenaar van een personenvoertuig. Dit
voertuig zal de komende verslagperiode w orden verkocht.
Op grond van een eerste bestudering lijkt het standpunt van Baaijens Holding
B.V. aangaande het eigendom van de inventaris juist te zijn. Afgelopen
verslagperiode is met Baaijens Holding B.V. en de verhuurder een regeling
getroffen op grond w aarvan de boedel een bedrag van € 21.500,- (exclusief
BTW ) heeft betaald aan Baaijens Holding B.V. voor de inventaris w aarna de
boedel de inventaris in de voormalige gehuurde bedrijfsruimte heeft
achtergelaten. Daarbij is afgesproken dat Baaijens Holding B.V. afstand doet
van haar vermeende vorderingen voor de huur van die inventaris en de
verhuurder geen vorderingen in het faillissement zal indienen. Eveneens heeft
de verhuurder op grond van de gemaakte afspraken de door gefailleerde
verstrekte bankgarantie ongebruikt geretourneerd. Ten gevolge van de met
Baaijens Holding B.V. en verhuurder getroffen regeling is afstand gedaan van
in totaal € 65.188,50 (exclusief BTW ) aan (boedel)vorderingen van die partijen,
en is er een bedrag van € 30.250,- aan geblokkeerd saldo vrij komen te vallen.
In het kader van deze regeling is de eigendom van Baaijens Holding B.V. op de
inventaris voorw aardelijk erkend. Mocht achteraf blijken dat de inventaris toch
eigendom is van gefailleerde dan heeft de boedel alle rechten voorbehouden.

10-12-2020
2

Gebleken is dat het personenvoertuig eveneens eigendom w as van Baaijens
Holding B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft dit in onderzoek en komt hier in een volgend verslag op terug.

05-06-2020
1

De fiscus kan hoogstw aarschijnlijk w orden voldaan uit het vrij actief.

10-12-2020
2

De fiscus kan w orden voldaan uit het vrij actief.

04-11-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Beoordelen eigendom en verkoop inventaris en verkoop personenvoertuig.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad DAB+

Boedelbijdrage

€ 1.165,50

Voorraad (ex DAB+)

€ 400.000,00

totaal

€ 401.165,50

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap beschikt over een aanzienlijke voorraad
antennen en aanverw ante artikelen. De gehele voorraad, met uitzondering
van de voorraad die betrekking heeft op DAB+ (digitale radio), is verkocht voor
een bedrag van € 400.000,00.

05-06-2020
1

Met enkele geïnteresseerden is contact gew eest over de voorraad die
betrekking heeft op DAB+. Tot een verkoop heeft dit alsnog niet geleid.

10-12-2020
2

Ondanks alle verkoopinspanningen is het niet tot een verkoop van de voorraad
DAB+ artikelen gekomen. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend
om op grond van artikel 176 lid 2 Fw af te zien van verdere maatregelen voor
de vereffening van de DAB+ voorraad. Een schroothandelaar heeft de DAB+
voorraad afgevoerd en een vergoeding van € 1.165,50 betaald voor het in
deze voorraad aanw ezige koper.

29-06-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal de voorraad aangaande DAB+ w orden
verkocht.

05-06-2020
1

Bezien zal w orden of de voorraad aangaande DAB+ alsnog in de komende
verslagperiode kan w orden verkocht.

10-12-2020
2

Niet van toepassing.

29-06-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving
IE-rechten/goodw ill

Verkoopopbrengst
€ 75.000,00

Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 505,60
€ 75.505,60

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa van de gefailleerde vennootschap zijn verkocht aan KPN
B.V. voor een bedrag van € 75.000,-. Hiervan zijn uitgezonderd de immateriële
activa die betrekking hebben op de voorraad DAB+.

05-06-2020
1

Er is sprake van kasgeld w aarvan een aanzienlijk deel vreemde valuta betreft.
Volgens opgave zou de w aarde in totaal € 1.461,04 bedragen.
Aangaande de immateriële activa aangaande DAB+ w ordt verw ezen naar
onderdeel 3.6 van dit verslag.

29-06-2021
3

Het kasgeld vreemde valuta is ingew isseld en gestort op de boedelrekening.
Een drietal valuta w aren niet inw isselbaar bij het grensw isselkantoor. In totaal
is een bedrag van € 505,60 ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De immateriële activa aangaande DAB+ zullen de komende verslagperiode
w orden verkocht. Voorts zullen de vreemde valuta w orden ingew isseld in
Euro's en w orden gestort op de boedelrekening zodra de w isselkantoren w eer
open zijn.

05-06-2020
1

Bezien zal w orden of de voorraad en immateriële activa aangaande DAB+
alsnog in de komende verslagperiode kan w orden verkocht. Ook zullen de
vreemde valuta de komende verslagperiode w orden ingew isseld in Euro's en
w orden gestort op de boedelrekening.

10-12-2020
2

Niet van toepassing.

29-06-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 158.914,96

€ 158.835,96

totaal

€ 158.914,96

€ 158.835,96

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Na de faillissementsdatum is door de debiteuren in totaal €16.399,99 betaald,
zodat per saldo nog een bedrag van € 142.514,97 resteert. Met de grootste
debiteur is overeengekomen dat zij het totaal verschuldigde bedrag van €
130.941,36 uiterlijk voor 1 augustus 2020 volledig w ordt betaald.

05-06-2020
1

Alle debiteuren zijn tot betaling overgegaan op tw ee debiteuren na. In totaal
is € 158.835,96 betaald. Gelet op de hoogte van de vorderingen (€ 20,respectievelijk € 59,-) en het gegeven dat het tw ee buitenlandse partijen
betreffen acht de curator het niet opportuun om de incasso voort te zetten. De
debiteureninning is dan ook afgerond.

10-12-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zal de debiteureninning w orden voortgezet en
mogelijk kunnen w orden afgerond.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Van enige vordering van een bank is vooralsnog geen sprake. Rabobank heeft
de creditsaldi op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap
overgeboekt tot € 30.250,-. Dit laatste onder voorbehoud van verrekening van
een mogelijke claim van een afgegeven bankgarantie van € 30.250,-. In totaal
is een creditsaldo van € 154.786,09 ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Vanw ege het vrijgeven van de bankgarantie gelet op de onderdeel 3.3 van dit
verslag gemaakte afspraken heeft de bank alsnog het bedrag van € 30.250,overgemaakt naar de boedelrekening.
ING Commercial Finance B.V. heeft een vordering ten bedrage van € 5.324,35
ingediend uit hoofde van door een crediteur van de gefailleerde vennootschap
aan deze bank verpande vorderingen.

05-06-2020
1

10-12-2020
2

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft een leaseovereenkomst gesloten met
Leaseplan Nederland N.V. aangaande de lease van één personenvoertuig. De
berijder heeft te kennen gegeven de leaseovereenkomst te w illen overnemen.
Voor zover geen sprake van een overname zal de leasemaatschappij in de
gelegenheid w orden gesteld om het voertuig op te halen.

05-06-2020
1

Het voertuig is door de leasemaatschappij opgehaald.

10-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daar w aar sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen
eigendomsvoorbehoud zullen de nog aanw ezige zaken w orden uitgeleverd.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten die moeten w orden afgew ikkeld.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet met reclamerechten bekend die moeten w orden afgew ikkeld.

05-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Mogelijke afw ikkeling van beroepen op eigendomsvoorbehoud.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met de koper van de voorraad is afgesproken dat een voor het faillissement
geplaatste order voor rekening van de boedel zal w orden afgerond. Volgens
de bestuurder is deze order reeds voor circa 75% gereed.

05-06-2020
1

De voor het faillissement geplaatste order van de koper is afgelopen
verslagperiode voor rekening van de boedel afgerond.

10-12-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Volgens de bestuurder dient voor het afronden van de order nog voor een
bedrag van circa € 4.000,- aan goederen te w orden ingekocht.

05-06-2020
1

De kosten voor het afronden van de order bedragen in totaal € 4.383,40
(exclusief BTW ).

10-12-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afronden van de onder 6.1 genoemde order.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

10-12-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek van de administratie zal in de komende verslagperiode een
aanvang nemen.

05-06-2020
1

De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de administratie aan een
eerste onderzoek onderw orpen. De curator streeft er naar dit onderzoek de
komende verslagperiode af te ronden.

10-12-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

29-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal vooralsnog niet nader w orden onderzocht. Een eventuele verplichting
tot volstorting van de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.
Nee

05-06-2020
1

29-06-2021
3

Toelichting
Op basis van de thans bekende feiten is niet gebleken van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-06-2020
1

Toelichting
Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.
Nee

29-06-2021
3

Toelichting
Op basis van de thans bekende feiten is niet gebleken van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

05-06-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

29-06-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de administratie nader w orden bestudeerd en
zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd.

05-06-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

10-12-2020
2

Niet van toepassing.

29-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

€ 154.211,01

10-12-2020
2

Toelichting
De totale boedelvorderingen bedragen € 154.211,01. Het betreffen
boedelvorderingen aangaande loon over de opzegperiode van het UW V
alsmede de bestuurder. Voorts is sprake van een boedelvordering van een
leverancier van € 3.366,22 voor de levering van producten ten behoeve van
het afmaken van de order voor de koper van de onder onderdeel 3.6 van dit
verslag genoemde voorraad.
€ 160.925,57

29-06-2021
3

Toelichting
De totale boedelvorderingen bedragen € 154.211,01. Het betreffen
boedelvorderingen aangaande loon over de opzegperiode van het UW V.
Voorts heeft de bestuurder een boedelvordering ingediend van € 35.894,55.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

05-06-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 19.622,00

10-12-2020
2

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus bedraagt tot dusver € 19.622,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-06-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 44.845,04

10-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 44.845,04.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-06-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 3.589,45
Toelichting
Het betreft een loonvordering van de bestuurder.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

05-06-2020
1

24

10-12-2020
2

28

29-06-2021
3

30

04-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.264,87

05-06-2020
1

€ 332.352,33

10-12-2020
2

€ 344.361,92

29-06-2021
3

Toelichting
Het totale bedrag van de door de concurrente crediteuren ingediende
vorderingen bedraagt € 344.361,92. Hiervan w ordt een bedrag van €
99.282,58 betw ist.
€ 301.169,07

04-11-2021
4

Toelichting
Het totale bedrag van de door de concurrente crediteuren ingediende
vorderingen bedraagt € 301.169,07. Van betw iste vorderingen is geen
sprake meer.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Deze valt nog niet aan te geven.

05-06-2020
1

Naar verw achting zal het in dit faillissement tot een (gedeeltelijke) uitkering
aan de concurrente crediteuren kunnen komen.

10-12-2020
2

De concurrente crediteuren kunnen een uitkering verw achten. De rechtercommissaris zal w orden verzocht op korte termijn een verificatievergadering
te bepalen.

04-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen en plaatsen van vorderingen.

05-06-2020
1

Beoordelen van vorderingen.

10-12-2020
2

Beoordelen en plaatsen van vorderingen.

29-06-2021
3

Niet van toepassing.

04-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a) verkoop voorraad DAB+ en bijbehorende immateriële activa;
b) verkoop personenvoertuig;
c) beoordelen eigendom inventaris;
d) omw isselen vreemde valuta en afstorten kasgeld;
e) voortzetten inning debiteuren;

05-06-2020
1

f) afmaken order ten behoeve van de koper van de voorkoper;
g) beoordelen en plaatsen vorderingen crediteuren;
h) rechtmatigheidsonderzoek;
i) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.
a) verkoop voorraad DAB+ en bijbehorende immateriële activa;
b) omw isselen vreemde valuta en afstorten kasgeld;
c) beoordelen vorderingen crediteuren;
d) afronden rechtmatigheidsonderzoek;
e) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

10-12-2020
2

a) beoordelen vorderingen crediteuren;
b) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

29-06-2021
3

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

04-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

Naar verw achting zal het volgende verslag een eindverslag kunnen w orden.

10-12-2020
2

Afhankelijk van de vraag of er ten aanzien van betw iste crediteuren nog een
renvooiprocedure dient te w orden doorlopen, kan het faillissement in de
komende verslagperiode mogelijk w orden afgew ikkeld.

29-06-2021
3

Het faillissement zal op korte termijn w orden afgew ikkeld.

04-11-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2020
1

