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Algemene gegevens
Naam onderneming
Oceansat B.V.

02-04-2020
1

Gegevens onderneming
Oceansat B.V., mede handelend onder de naam Mobitron, is gevestigd aan de
Ippelsew eg 15b te (4255 HW ) Nieuw endijk en is bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 17274348.

02-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde activiteiten op het gebied van geautomatiseerde
identificatiesystemen voor schepen. Gefailleerde leverde de benodigde
hardw are (satellietantennes) en verkocht daarbij internetcontracten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.034.663,00

€ -107.341,00

€ 524.399,00

2020

€ 30.600,57

€ 111.619,85

€ 411.599,73

2019

€ 808.527,07

€ -70.097,27

€ 325.660,58

Toelichting financiële gegevens

02-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens voor boekjaar 2018 zijn afkomstig uit de jaarrekening.
De financiële gegevens voor boekjaar 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de
kolommenbalans 2019 en 2020.

02-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

02-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn alle dienstverbanden reeds voor de
uitspraak van het faillissement beëindigd. Vlak vóór de uitspraak van het
faillissement zou de laatste w erknemer uit dienst zijn getreden. Aangezien de
curator dit zelf (vooralsnog) niet heeft kunnen vaststellen is de
arbeidsovereenkomst van de betreffende (oud-) w erknemer - voor zover nog
aanw ezig - zekerheidshalve met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

Boedelsaldo
€ 19.978,82

02-07-2020
2

€ 14.549,85

14-10-2020
3

€ 21.474,61

14-01-2021
4

Toelichting
In het boedelsaldo zit een bedrag van € 4.568,30 aan onverschuldigde
betalingen.

€ 17.388,62

Verslagperiode

22-10-2021
6

Verslagperiode
van
3-3-2020

02-04-2020
1

t/m
30-3-2020
van
31-3-2020

02-07-2020
2

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

14-10-2020
3

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

14-01-2021
4

t/m
13-6-2021
van
13-1-2021

22-04-2021
5

t/m
12-4-2021
van
13-5-2021

22-10-2021
6

t/m
22-10-2021
van
23-10-2021
t/m
22-4-2022

Bestede uren

22-04-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 54 min

2

51 uur 0 min

3

33 uur 42 min

4

17 uur 54 min

5

4 uur 30 min

6

13 uur 0 min

7

2 uur 48 min

totaal

182 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is Fantine Holding B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Fantine Holding B.V. is Fantine B.V. Bestuurder van Fantine
B.V. is de heer F. Maartens.

02-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w as er ten tijde van de faillissementsuitspraak geen sprake
van lopende procedures.

02-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikte volgens opgaaf van de bestuurder over een
Bedrijvencompactpolis en een zakenreisverzekering. De curator is nog in
afw achting van de berichten van de verzekeraar (Interpolis).

02-04-2020
1

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

02-07-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfpand gelegen aan de Ippelsew eg 15b te
Nieuw endijk. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

02-04-2020
1

Het bedrijfspand is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

02-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de activiteiten van gefailleerde en de achtergronden van
gefailleerde heeft de bestuurder het navolgende verklaard. Gefailleerde is
opgericht in 2010 en exploiteerde destijds activiteiten op het gebied van
automatische identificatiesystemen voor de scheepsvaart. Aanleiding voor de
oprichting van gefailleerde, w as volgens de bestuurder de van de EU
afkomstige verplichting voor binnenvaartschepen om een gestandaardiseerd
identificatie-systeem aan boord te hebben. De EU verstrekte subsidies (€
2.000 per schip) om deze identificatie-systemen aan te schaffen. Gefailleerde
heeft in de jaren 2010-2013 circa 4.000 identificatie-systemen verkocht. De
markt voor identificatie-systemen w as echter eindig. Gefailleerde heeft zich om
die reden omstreeks 2014 gericht op een nieuw e opkomende markt: satelliet
internetverbindingen aan boord van schepen. Gefailleerde verkocht satellietinternetcontracten en leverde en monteerde de benodigde hardw are
(ontvangstantennes). Er deed zich echter omstreeks 2016 een nieuw e trend
voor: de concurrentie bood (in de strijd om de internetcontracten) satellietinternetcontracten aan w aarbij de antennes voor kostprijs w erden verkocht.
Als gevolg hiervan liepen de marges voor gefailleerde terug. Gefailleerde heeft
vervolgens gekeken naar oplossingen.
Gefailleerde heeft enerzijds kritisch gekeken naar de kostenstructuur. Dit heeft
geleid tot het terugbrengen van het personeelsbestand. Anderzijds is gekeken
naar nieuw e kansen in de markt. In dat kader heeft gefailleerde de overstap
gemaakt naar het aanbieden van een hybride vorm van internet voor schepen:
4G in combinatie met satelliet-internet. Al snel bood ook de concurrentie de
hybridevorm van satelliet en 4G aan en kw am (ook) deze markt onder druk te
staan. Bovendien gold ook in deze markt dat de hardw are door de
concurrentie tegen kostprijs w ordt aangeboden. Op de hardw are is derhalve
geen marge te behalen. Daarnaast is gefailleerde omstreeks 2016/2017 een
antenneproject gestart voor de binnenvaart in het Donau-gebied. Gefailleerde
heeft circa € 100.000,- geïnvesteerd in goedkope(re) satelliet-antenne. Deze
antennes w erden geproduceerd in China. Bij het arriveren van de antennes in
Nederland bleek de markt echter alw eer achterhaald te zijn. Dit project heeft
een hoop geld gekost en niets opgeleverd. De betreffende antennes zouden
zijn vernietigd door een oud-ijzerboer.
De figuurlijke ‘nekslag’ van gefailleerde is volgens de bestuurder een
zogenaamde ‘billshock’ gew eest, die eind december door gefailleerde w erd
ontvangen. Gefailleerde koopt een bepaalde hoeveelheid data in. Indien deze
hoeveelheid w ordt overschreden, dan w ordt de extra verbruikte data aan
gefailleerde in rekening gebracht (de ‘billshock’). Een van de schepen die door
gefailleerde w erd beleverd had, gedurende een testfase w aar geen
overeenkomst aan ten grondslag lag, meer dan acht terabyte aan data
verbruikt door het streamen van video’s. De aanbieder van internetdata bracht
meer dan € 100.000,- in rekening bij gefailleerde. Het is mij nog niet geheel
duidelijk of dit bedrag enkel betrekking heeft op het gebruik door de testklant.
Gefailleerde heeft w el de hoogte van deze vordering betw ist, omdat de kosten
voor de extra data volgens de bestuurder onterecht w erden berekend met de
tarieven van 2017. In 2019 w as de kostprijs van data sterk gedaald en de
kosten voor het extra verbruik zouden volgens de bestuurder op basis van
deze (nieuw e) tarieven circa € 4.000,- bedragen. Gefailleerde heeft getracht
om de kosten te verhalen op het streamende schip. Gelet op het feit dat het
verbruik heeft plaatsgevonden tijdens de testfase en er in het geheel geen
sprake w as van een overeenkomst tussen partijen, heeft de betreffende partij
gew eigerd de kosten te voldoen.
Volgens de bestuurder hebben bovenstaande omstandigheden ertoe geleid
dat de marges van gefailleerde onder druk kw amen te staan en gefailleerde

02-04-2020
1

niet langer in staat w as om haar verplichtingen te voldoen. Uiteindelijk heeft
een van de leveranciers w egens het achterblijven van betalingen de
verbindingen eruit gegooid. Dit heeft geleid tot verlies van klanten. Er zijn
aanzienlijke schulden bij meerdere leveranciers van gefailleerde. Gefailleerde
zag geen andere mogelijkheid meer dan het aanvragen van haar eigen
faillissement.
De curator dient nog nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het
faillissement.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande.

14-10-2020
3

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

14-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

02-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn alle dienstverbanden reeds voor de
uitspraak van het faillissement beëindigd. Vlak vóór de uitspraak van het
faillissement zou de laatste w erknemer uit dienst zijn getreden. Aangezien de
curator dit zelf (vooralsnog) niet heeft kunnen vaststellen is de
arbeidsovereenkomst van de betreffende (oud-) w erknemer - voor zover nog
aanw ezig - zekerheidshalve met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

02-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder w aren er in 2019 nog vier personeelsleden
in loondienst van gefailleerde. In 2019 zijn drie van de vier dienstverbanden
beëindigd, aldus de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-3-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw achten eventuele vordering van UW V.

02-04-2020
1

UW V heeft de vordering ingediend.

14-01-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken in de boedel aangetroffen.

02-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

02-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldo

€ 150,85

Inventaris

€ 1.089,00

€ 0,00

totaal

€ 1.239,85

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfs- en kantoorinventaris aangetroffen in de boedel
van gefailleerde. De inventaris is verpand. De inventaris zal w orden verkocht.

02-04-2020
1

De inventaris is inmiddels verkocht.

02-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, er is sprake van een fiscale vordering ten aanzien w aarvan de fiscus haar
bodemvoorrecht kan doen gelden.

02-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zullen w orden verkocht.

02-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 605,00

€ 0,00

totaal

€ 605,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad ('grijpvoorraad') aangetroffen in de
boedel. De voorraad is verpand aan de verhuurder. De voorraad zal in overleg
met de pandhouder w aarschijnlijk onderhands w orden verkocht.

02-04-2020
1

De voorraad is verkocht. De pandhouder heeft afstand gedaan van haar
pandrecht. De opbrengst van de voorraad valt in de boedel.

02-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad zal w orden verkocht.

02-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 12.100,00

€ 0,00

Goodw ill/klantenbestand
Liquide middelen

€ 463,83

Restituties

€ 362,19

totaal

€ 12.926,02

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill en het klantenbestand van gefailleerde zijn verkocht voor een
totaalbedrag van € 12.100 inclusief btw . De koopsom is bijgeschreven op de
derdenrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag dient nog te
w orden overgemaakt naar de boedelrekening.

02-04-2020
1

De koopsom is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

02-07-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afronden verkoop overige activa;
Verkoop inventaris en voorraad.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

02-04-2020
1

14-10-2020
3

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteuren (pandhouder
maakt aanspraak op opbrengst)

€ 12.664,81

€ 5.834,30

€ 605,00

totaal

€ 12.664,81

€ 5.834,30

€ 605,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat per de faillissementsdatum nog
een bedrag van € 12.664,81 aan debiteuren open stond. Op de debiteuren
rust een pandrecht. De laatste vervolgpandakte is geregistreerd op 20 februari
2020.

02-04-2020
1

Het bedrag van € 5.428,97 is aan de pandhouder afgedragen. Inmiddels is
afstand gedaan van het pandrecht ten aanzien van de handelsdebiteuren (op
enkele vorderingen na die de pandhouder zelf nog tracht te incasseren). De
curator heeft de debiteuren ten aanzien w aarvan afstand is gedaan van het
pandrecht nogmaals aangeschreven.

14-10-2020
3

Rabobank heeft de betalingen die nog op de bankrekeningen van gefailleerde
hadden plaatsgevonden inmiddels doorgestort naar de boedelrekening. Een
bedrag van € 405,33 dient nog te w orden afgedragen aan de pandhouder.

14-01-2021
4

De curator heeft de debiteuren ten aanzien w aarvan de pandhouder afstand
heeft gedaan van het pandrecht nogmaals aangeschreven. Vooralsnog heeft
dit niet tot betaling geleid. Diverse debiteuren hebben inhoudelijk verw eer
gevoerd tegen de vorderingen. Dit heeft ertoe geleid dat in ieder geval een
bedrag van € 2.805,50 dient te w orden afgeboekt.
De curator heeft de incasso van de debiteuren voortgezet. Dit heeft ertoe
geleid dat een aantal debiteuren heeft betaald. Er staat nog een enkele
debiteurenpost open. De curator zorgt voor de verdere incasso van de
debiteurenportefeuille.

22-10-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator pleegt nog overleg met de pandhouder aangaande de
debiteureninning.

02-04-2020
1

De curator heeft een eerste mailing verzonden aan de debiteuren van
gefailleerde.

02-07-2020
2

De curator heeft de handelsdebiteuren van gefailleerde nogmaals
aangeschreven. Er is afstand gedaan van het pandrecht op deze debiteuren
(op enkele uitzonderingen na). Een eventueel nog te realiseren opbrengst
komt derhalve volledig toe aan de boedel.

14-10-2020
3

De curator heeft de incasso van de openstaande debiteuren voortgezet. De
curator zal zorgdragen voor de verdere incasso van de openstaande
debiteuren.

22-10-2021
6

De curator heeft de incasso voortgezet. Nog niet alle debiteuren hebben
(volledig) betaald. De curator beraadt zich over het vervolg van de incasso.

22-04-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

02-04-2020
1

Vooralsnog zijn er geen bancaire vorderingen ingediend. Voor zover tot op
heden bekend beschikte gefailleerde over tw ee bankrekeningen bij Rabobank.
Per de faillissementsdatum vertoonde een van deze bankrekeningen van
gefailleerde een roodstand van € 3.599,92. Het (positieve) saldo van de
andere bankrekening bedroeg 2.005,27 USD. De curator is nog in afw achting
van de indiening van de vordering van Rabobank.

Toelichting vordering van bank(en)

02-07-2020
2

Rabobank heeft (vooralsnog) geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er is volgens opgaaf van de bestuurder sprake van een leasecontract
aangaande een printer. De curator heeft dit nog in onderzoek.

02-04-2020
1

Voorts heeft zich bij de curator een leverancier gemeld van (onder andere)
hardw are. Er zouden drie satelliet-antennes door gefailleerde w orden
geleased. Deze antennes zouden door gefailleerde zijn geplaatst aan boord
van drie verschillende schepen. De curator heeft dit nog in onderzoek.
De leasecontracten zijn afgew ikkeld.

02-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De verhuurder van gefailleerde, zijnde tevens mede-aandeelhouder van
gefailleerde - heeft een vordering op gefailleerde uit hoofde van een verstrekte
lening. Per de faillissementsdatum bedroeg het openstaande saldo van deze
lening € 10.000 (in hoofdsom). Gefailleerde heeft als zekerheid een pandrecht
verstrekt op inventaris, voorraad en debiteuren.

02-04-2020
1

De verhuurder heeft afstand gedaan van het pandrecht op de voorraad.
Inmiddels heeft de verhuurder eveneens afstand gedaan van het pandrecht op
de handelsdebiteuren (op enkele uitzonderingen na, zie onderdeel 4 van dit
verslag).

14-10-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Ja.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

02-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud.

02-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep
op het retentierecht.

02-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep
op reclamerechten.

02-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-04-2020
1

De curator is nog met de pandhouder in gesprek over een boedelbijdrage voor
de verkoop van de voorraad en de inning van de debiteuren.

Toelichting

02-07-2020
2

De pandhouder heeft afstand gedaan van het pandrecht op de voorraad.

€ 605,00

14-10-2020
3

Toelichting
De boedel heeft voor het verzenden van de eerste debiteurenmailing een
boedelbijdrage van € 605 ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
afw achten vordering Rabobank;
afw ikkelen vordering en pandrecht pandhouder.
De w erkzaamheden met betrekking tot de bank en de pandhouder zijn
inmiddels afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

02-04-2020
1

22-10-2021
6

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

02-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft het klantenbestand van gefailleerde verkocht voor een
koopsom van € 12.100 incl. btw .

02-04-2020
1

6.5 Verantwoording
De koopsom is bijgeschreven op de derdenrekening van het kantoor van de
curator en dient nog te w orden doorgestort naar de boedelrekening.

02-04-2020
1

De koopsom is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

02-07-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 12.100,00

02-04-2020
1

Toelichting
Dit betreft de koopsom incl. btw .

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

02-04-2020
1

De opbrengst komt volledig toe aan de boedel.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkelen verkoop klantenbestand.

02-04-2020
1

De verkoop is afgew ikkeld.

02-07-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-04-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 14 november 2019.

02-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator dient nog te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

02-04-2020
1

Failliet is in 2010 opgericht. Een eventuele vordering ter zake de
stortingsverplichting is ruimschoots verjaard.

22-10-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-04-2020
1

De curator dient nog te onderzoeken of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Uit het onderzoek van de curator blijkt vooralsnog niet dat er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek van de curator is evenw el
nog niet afgerond. cursieve tekst

7.6 Paulianeus handelen

22-04-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-04-2020
1

Toelichting
De curator dient nog te onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Nee

22-04-2022
7

Toelichting
Uit het onderzoek van de curator volgt niet dat er sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de volgende verslagperiode zijn onderzoek naar de
rechtmatigheid afronden.

22-04-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek

boekhoudplicht;
stortingsplicht aandelen;
bestuurdersaansprakelijkheid;
paulianeus handelen

02-04-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

14-10-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

14-01-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te w orden afgerond. Dit zal in de
komende verslagperiode plaatsvinden.

22-04-2021
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afrondende fase. De curator verw acht
het onderzoek spoedig te kunnen afronden.

22-10-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 60,50
Toelichting
Het betreft de vordering van ClaimsAgent (online crediteurenlijst).

02-04-2020
1

€ 84,70

02-07-2020
2

Toelichting
Het betreft de vordering van ClaimsAgent (online crediteurenlijst).

€ 96,80

14-01-2021
4

€ 99,83

22-10-2021
6

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 6 heeft ClaimsAgent een boedelvordering ter
hoogte van € 99,83 ingediend. Het salaris van de curator is eveneens een
boedelvordering, maar de hoogte daarvan staat nog niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.291,00

02-04-2020
1

Toelichting
De tot op heden ingediende vordering van de fiscus heeft betrekking op de
verschuldigde loonheffing over de maanden juli, augustus, september,
november en december 2019.

€ 30.150,00

02-07-2020
2

Toelichting
De tot op heden ingediende vordering van de fiscus heeft betrekking op de
verschuldigde loonheffing over de maanden juli, augustus, september,
november en december 2019, loonheffing januari en februari 2020 en
omzetbelasting Q1 2020.

€ 35.454,00

14-10-2020
3

Toelichting
De tot op heden ingediende vordering van de fiscus heeft betrekking op de
verschuldigde loonheffing over de maanden juli, augustus, september,
november en december 2019, loonheffing januari en februari 2020,
omzetbelasting Q1 2020 en de claim artikel 29 lid 7 OB.

€ 38.211,00

8.3 Pref. vord. UWV

22-04-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-04-2020
1

De curator is nog in afw achting van de mogelijke vordering van UW V.

€ 7.624,53

14-01-2021
4

Toelichting
De vordering van UW V is inmiddels ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

02-04-2020
1

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

02-04-2020
1

20

02-07-2020
2

21

14-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 386.875,49

02-04-2020
1

€ 900.772,90

02-07-2020
2

€ 901.002,80

14-01-2021
4

€ 936.620,55

22-10-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement naar verw achting
zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteuren.

02-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

14-01-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van het aanvangsverslag is geen sprake van procedures.

02-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek oorzaak faillissement;
onderzoek en afw ikkeling leasecontracten;
afw ikkelen doorstart;
verkoop overige activa;
debiteurenincasso i.o.m. pandhouder;
verdere inventarisatie crediteuren;
afw ikkelen huurovereenkomst;
onderzoek rechtmatigheid.

onderzoek oorzaak faillissement;

02-04-2020
1

02-07-2020
2

debiteurenincasso/pandhouder;
verdere inventarisatie crediteuren;
onderzoek rechtmatigheid.

voortzetting oorzakenonderzoek;
debiteurenincasso niet verpande vorderingen;
afw ikkeling pandhouder;
verdere inventarisatie crediteuren;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

afw ikkelen debiteurenincasso;
afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek;
afw ikkeling pandhouder.

afw ikkelen debiteurenincasso;
afronden rechtmatigheidsonderzoek;
gebruikelijke w erkzaamheden.

afw ikkelen debiteurenincasso;
afronden rechtmatigheidsonderzoek;
gebruikelijke w erkzaamheden.

14-10-2020
3

14-01-2021
4

22-10-2021
6

22-04-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

02-04-2020
1

De curator verw acht dit faillissement in de komende verslagperiode af te
kunnen lossen.

14-01-2021
4

De curator verw acht dit faillissement in de komende verslagperiode af te
kunnen w ikkelen.

22-04-2021
5

De afw ikkeling van het faillissement is in de afrondende fase. De curator
verw acht het faillissement op korte termijn op te heffen.

22-10-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2022

22-04-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onderdeel 10.1 van dit verslag.

02-04-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

