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Algemene gegevens
Naam onderneming
Foodcomponist B.V.
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Gegevens onderneming
Oost Havendijk 8,
3247 LD Dirksland
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Postadres:
Gompenstraat 23B
5145 RM W AALW IJK

Activiteiten onderneming
Volgens KvK:
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks;
- groothandel in voedings- en genotmiddelen;
- groothandel in overige consumentenartikelen, productie van maaltijden en
maaltijdcomponenten, het importeren en exporteren van geregelde en
ongeregelde goederen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 1.512.778,00

Winst en verlies
€ -662.937,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 1.407.040,00

01-07-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2020.
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Aangezien de huidige vennootschap het resultaat vormt van drie
vennootschappen zal vergelijking van cijfers uit voorgaande jaren een
vertekend beeld geven. Om een correct beeld te geven, dat vergelijking van
cijfers mogelijk maakt, zouden de cijfers van de drie vennootschappen die zijn
gefuseerd moeten w orden geconsolideerd.
In 2019 bedroeg het resultaat van de vennootschap inclusief
groepsmaatschappijen -/- € 851.375.

Gemiddeld aantal personeelsleden
14
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Toelichting
De gefailleerde heeft 14 w erknemers in vaste dienst. Op faillissementsdatum is
een contract met een nieuw e w erknemer ingegaan.
De w erknemers is ontslag aangezegd.
Daarnaast w erkt de gefailleerde met ingeleend personeel, w aaronder koks.
In verband met Covid maatregelen binnen het UW V heeft er geen
gezamenlijke intake door het UW V plaatsgevonden om de w erknemers te
helpen bij het aanvragen van de vergoedingen op grond van de
loongarantieregeling.

Boedelsaldo
€ 6.183,50
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Toelichting
De belastingdienst heeft een bedrag terzake een teruggaaf naar de
boedelrekening overgemaakt.
€ 86.911,91
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Verslagperiode
van
1-6-2021

01-07-2021
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t/m
30-6-2021
van
4-10-2021
t/m
2-1-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

120 uur 0 min

2

104 uur 0 min

3

56 uur 12 min

totaal

280 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Verslag 2 betreft de periode 1 juli 2021 tot en met 3 oktober 2021.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder Novacura Holding B.V.
Novacura Holding B.V. heeft als bestuurders Jeki H.M. Holding II B.V. en Multi
Connect B.V.
Jeki H.M. Holding II B.V. heeft als bestuurder J.J.M. Cranen
Multi Connect B.V. heeft als bestuurder H. Verheij.
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Op 23 december 2020 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen drie
vennootschappen, te w eten Carte Blanche B.V., CoCuisine Faciliteiten B.V. en
Foodcomponist B.V.
Carte Blanche B.V. w as in die constructie de Holding maatschappij en bij de
fusie de verkrijgende vennootschap w aarbij de andere tw ee vennootschappen
verdw enen. Op 30 december 2020 heeft er een statutenw ijziging
plaatsgevonden w aarbij de naam Carte Blanche B.V. is gew ijzigd in
Foodcomponist B.V.
De huidige aandeelhouder heeft op 30 juni 2020 de aandelen van Carte
Blanche B.V. gekocht en w erd daarmee indirect ook aandeelhouder in de later
gefuseerde vennootschappen CoCuisine Faciliteiten B.V. en Foodcomponist B.V.

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde is, voor zover bekend, niet betrokken bij gerechtelijke
procedures.

01-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. Deze
zijn betaald.
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Na datum overdracht van activiteiten zijn de verzekeringen beëindigd. In totaal
heeft dat tot een premierestitutie geleid van € 6.179,20.
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1.4 Huur
De gefailleerde huurt het pand van w aaruit de onderneming in Dirksland w ordt
geëxploiteerd. Aan het gehuurde dient geïnvesteerd te w orden om aan de
hygiëne voorschriften te blijven voldoen.
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De huur bedraagt € 5.740,-- per maand.
Voorts w orden er 2 stoomovens en voedselkratten gehuurd. De
huurovereenkomsten zijn opgezegd. Er w ordt bezien of de goederen w orden
geretourneerd dan w el een doorstarter de contracten kan overnemen.
Met de verhuurder van het onroerend goed is overeengekomen dat de
boedelvordering w ordt beperkt tot tw ee maanden vanaf faillissementsdatum.
Op deze manier w as de verhuurder in staat een huurovereenkomst met de
doorstarter te sluiten.
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In de afgelopen verslagperiode is er veel gecommuniceerd over het gebruik
van voedselkratten door de gefailleerde. Deze kratten zijn beschikbaar gesteld
in een pool w aarbij uitgeleverde kratten in rekening w erden gebracht door
middel van het factureren van statiegeld. Het is gebleken dat dit geen sluitend
registratiesysteem is. De kratten die bij de gefailleerde aanw ezig w aren zijn
opgehaald. Er dient nog inzichtelijk te w orden gemaakt of er kratten zijn
verbruikt (en met statiegeld bij derden zijn gefactureerd) die anders
geretourneerd hadden kunnen w orden aan de poolbeheerder. De curator is
afhankelijk van informatie van derden die op zich laat w achten. De verw achting
bestaat dat discussie hierover in de komende verslagperiode kan w orden
opgelost.

1.5 Oorzaak faillissement
De omzet in de gefailleerde w as bij overname al te laag ten opzichte van de
schuldposities die reeds bestonden. Aanvankelijk w as de gedachte om deze
schulden te saneren. Dat w as niet meer mogelijk nadat tw ee grote klanten van
de gefailleerde hun opdrachten elders onderbrachten.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14
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Toelichting
De gefailleerde heeft 14 w erknemers in vaste dienst. Op faillissementsdatum is
een contract met een nieuw e w erknemer ingegaan.
De w erknemers is ontslag aangezegd.
Het UW V heeft nog geen standpunt ingenomen of het loon van deze
w erknemer onder de loongarantieregeling valt.

Toelichting
Er w ordt momenteel onderzocht of de gefailleerde nog recht heeft op een
aanvullende betaling in het kader van de NOW regeling.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Deze vennootschap betrof voorheen een Holding die geen personeel in dienst
had. Gedurende het jaar is daar door de fusie verandering in gekomen.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-6-2021

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging en divers contact met het UW V.
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In verband met Covid maatregelen binnen het UW V heeft er geen
gezamenlijke intake door het UW V plaatsgevonden om de w erknemers te
helpen bij het aanvragen van de vergoedingen op grond van de
loongarantieregeling.
Als gevolg hiervan zijn er meerdere vragen van personeelsleden en het
bestuur gekomen over de w erkw ijze van het UW V en de afw ikkeling van
(voorschotten op de) vergoedingen.
De activiteiten van de gefailleerde zijn gedurende enkele w eken na
faillissementsdatum voortgezet teneinde een doorstart te realiseren. Met het
personeel is gecommuniceerd over hun rechten en plichten en de termijn
w aarop zij vergoedingen tegemoet konden zien.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 84.750,00

totaal

€ 84.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit:
- een kantoorgedeelte met ingerichte w erkplekken en computerapparatuur,
een productiehal met diverse apparatuur voor het bereiden van maaltijden,
w aaronder (stoom)ovens, mixers, w erktafels, inpakmachines, vacuümmachines
en w eegschalen;
- een auto, Volksw agen Caddy;
- een w ebsite.
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De inventaris en een auto van de gefailleerde zijn getaxeerd door Troostw ijk.
De liquidatiew aarde is:
Inventaris € 84.750,-Auto € 2.250,--
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De w aarde van de voorraad is bepaald aan de hand van de inkoopw aarde.
Gelet op de hoogte van de vordering van de bank en het feit dat zij toch niet
volledig betaald w ordt, is het belang van een exacte w aardebepaling kleiner.
Gelet op de hoogte van de vordering van de bank zal de opbrengst van de
volgende verpande zaken aan de bank toekomen.
Voorraad € 46.809,02, betreft de inkoopw aarde. Deze voorraad bestaat uit
goederen in de koelcel, in het magazijn, verpakkingsmateriaal en
diepvriesvoorraad, inclusief de w aarde van goederen van derden.
Debiteuren € 37.082,73 betreft vorderingen op derden zonder rekening te
houden met verrekening.
Een aan de gefailleerde gelieerde vennootschap, die hiertoe is opgericht (Pure-

Kitchen B.V.), heeft een bod uitgebracht op de activa van de gefailleerde w elk
bod, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de rechtercommissaris, is aanvaard.
De navolgende koopsom is gerealiseerd.
Inventaris 92.750
Auto 2.250
Voorraad 10.000
Debiteuren 5.000 w aarbij slechts met naam gespecificeerde vorderingen tot
een bedrag van € 10.916,91 zijn gekocht.
Goodw ill 43.500
------- +
Subtotaal 153,500 EURO
De bank is akkoord gegaan met de bieding ten aanzien van de debiteuren, de
voorraad en de auto, voor het gedeelte w aarvan de verpande opbrengst aan
haar toekomt.
Voor de verkoop van de voorraad, debiteuren en auto w ordt aan de bank een
boedelbijdrage in rekening gebracht van € 2.000,-- ex BTW . Per saldo w ordt er
van de koopsom derhalve € 14.830 aan de bank overgemaakt.
Deze transactie levert voor de boedel een bedrag op van € 138.250,--.
Ten aanzien van het restant van de debiteurenportefeuille (voor zover deze
niet door verrekening teniet zal gaan) heeft de bank een derde ingeschakeld
die voor de inning van debiteuren zal zorgdragen.
Dat heeft niet tot enige betaling geleid. De bank heeft haar incassoactiviteiten
inmiddels gestaakt.
Betaling van de koopsom vindt deels in termijnen plaats. Een bedrag van €
83.500,-- is direct betaald.
Het restant van de koopsom van € 70.000,-- dient te geschieden in 5
maandelijkse termijnen van
€ 14.000,-- te beginnen op 1 augustus 2021 en vervolgens uiterlijk op de
eerste van iedere daarop volgende maand. De eigendom van activa w ordt
voorbehouden totdat de gehele koopsom is voldaan. Voor de nakoming van de
betalingsregeling zijn naast koper, de aandeelhouders met hun gezamenlijke
holdings, de tw ee persoonlijke holdings, de aandeelhouders (natuurlijke
personen) én een natuurlijk persoon / investeerder hoofdelijk verbonden.

De koper van de activa heeft de deelbetalingen in eerste instantie
opgeschort aangezien aan koper gelieerde partijen ook recht hebben op
afdracht van een deel van de betalingen die op de rekening van gefailleerde
bij Rabobank zijn binnengekomen. Daarnaast hebben aan koper gelieerde
partijen tevens kosten voorgeschoten ten behoeve van de periode vanaf
faillissementsdatum tot de doorstart. De curator heeft zich op het standpunt
gesteld dat de afw ikkeling daarvan w ordt vertraagd door het uitblijven van
de juiste informatie en de kosten buiten begroting niet voor rekening van de
boedel dienen te komen. Daarnaast is verrekening van de betaling van de
koopsom in de koopovereenkomst uitgesloten. Inmiddels heeft de koper €
25.000,-- als deeltermijn overgemaakt en is toegezegd dat het restant van
de koopsom uiterlijk in de tw eede w eek van 2022 w ordt voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingschuld van de gefailleerde is groter dan de getaxeerde w aarde
van de bodemzaken. Nagenoeg alle activa betreffen bodemzaken, reden
w aarom de curator de belangen van de fiscus in deze zal behartigen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa laten taxeren. Er is overleg gew eest met de bank
terzake de uitw inning van zekerheden, ook voor w at betreft de bodemzaken.
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De curator heeft overeenstemming met de bank bereikt over de w ijze van
verkoop en de boedelbijdrage.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

diverse voorraad, zie toelichting

€ 10.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 10.000,00

€ 2.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraad is verpand aan Rabobank. De voorraad is na
overname zoveel mogelijk afgebouw d. Deze bestaat uit verpakkingsmateriaal,
diepvriesproducten en kruiden/specerijen.
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Verkoop heeft plaatsgevonden, hetgeen onder 3.3 van het verslag nader is
toegelicht.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk w ordt direct gefactureerd.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 43.500,00

totaal

€ 43.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden, reden w aarom er nog geen
opbrengst is gerealiseerd.

01-07-2021
1

De w aarde van de verschillende activa bestanddelen die zijn verkocht staan
vermeld onder 3.3. van het verslag inclusief vermelding van de post goodw ill.
Er is één boedelbijdrage in rekening gebracht van € 2.000,-- ex BTW .

04-10-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 37.082,73

€ 5.000,00

€ 37.082,73

€ 5.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het bedrag zoals vermeld is geen rekening gehouden met debiteuren die
tevens crediteur zijn.
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Het deel dat niet verkocht kan w orden zal w orden geïncasseerd door het
daartoe door Rabobank ingeschakelde bedrijf Alcore Asset Recovery.
Alcore Asset Recovery heeft geen bedragen namens de pandhouder kunnen
incasseren. De bank heeft bevestigd de incassoactiviteiten zelf te staken. De
curator zal bezien of er nog debiteuren tot betaling zijn te bew egen. In ieder
geval heeft één debiteur een beroep gedaan op het verpandingsverbod in
haar algemene voorw aarden. Deze debiteur zal in ieder geval door de boedel
w orden geïncasseerd.
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De opbrengst van € 5.000 terzake de debiteuren ziet op een deel van de
portefeuille, te w eten € 10.916,91.
De curator heeft de vorderingen op derden die niet door Alcore Asset
Recovery geïncasseerd konden w orden getracht alsnog te incasseren. Dat
heeft tot op heden een bedrag opgeleverd € 1.093,64. Er is nog één debiteur
die stelt schade te hebben geleden die verrekend kan w orden. Die kw estie
w ordt nog nader onderzocht.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft met een potentieel doorstarter onderhandeld over de verkoop
van een deel van de portefeuille. Verkoop van die portefeuille maakt onderdeel
uit van een totaal transactie.
Met de bank zijn, onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris voor het sluiten van een transactie, reeds afspraken gemaakt
over het deel van de portefeuille dat verkocht kan w orden.

5. Bank/Zekerheden
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 227.736,70
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Toelichting vordering van bank(en)
De verdw ijnende vennootschappen (na de fusie) hielden allemaal een of
meerdere rekeningen bij Rabobank aan, reden w aarom de gefailleerde
verschillende rekeningen bij Rabobank aanhoudt. Per saldo heeft Rabobank
per faillissementsdatum een vordering van € 227.736,70.
Er zijn verschillende (rechts)personen die geld aan de gefailleerde hebben
geleend en daarvoor zekerheden hebben bedongen. Aangezien het niet de
verw achting is dat de vordering van Rabobank kan w orden voldaan w ordt
geen rekening gehouden met pandrechten van andere financiers met
zekerheden van een lagere rang.

5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten die als huurovereenkomsten dienen te w orden
aangemerkt en zijn beschreven onder huur.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten zijn gevestigd op alle activa.
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5.4 Separatistenpositie
De voorraad, de auto en de debiteurenportefeuille vallen buiten het
bodemrecht van de fiscus. De curator heeft reeds afspraken gemaakt over de
mogelijke verkoop daarvan en ook overeenstemming bereikt met de bank
(pandhouder) over de boedelbijdrage.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Met deze partijen is overleg gew eest w aarbij zij op de
hoogte zijn gebracht over een doorstart die mogelijk kan w orden bereikt. In
afw achting daarvan zijn nog geen goederen geretourneerd.
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De curator beschouw t dit onderdeel als afgew erkt. Van één van de partijen is
de curator nog in afw achting van een reactie.
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De curator is nog in afw achting van een overzicht van de doorstarter w aarin
staat opgenomen dat de boedel is gevrijw aard van verdere aanspraken.
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5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelbijdragen geïncasseerd.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank en de instantie die namens de bank een deel van de
debiteurenportefeuille incasseert is er contact gew eest. Voorts zijn alle andere
zekerheidsgerechtigden aangeschreven en zijn hun rechten beoordeeld.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris en met toestemming van de bank
w orden de activiteiten van de gefailleerde voortgezet.
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De verkoopopbrengsten tot en met 18 juli 2021 komen toe aan de boedel. De
doorstarter heeft de meeste kosten van voortzetting voorgeschoten. De
eindafrekening dient nog plaats te vinden. In het volgende verslag zal melding
w orden gemaakt van de kosten en de opbrengsten.
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De kosten zijn door de doorstarter inzichtelijk gemaakt maar zijn hoger dan
in eerste instantie begroot. De kosten zijn door de curator op detailniveau
beoordeeld en van commentaar voorzien. Er is nagenoeg overeenstemming
over de hoogte van de kosten die voor rekening van de boedel komen. Deze
w orden deels verrekend met de openstaande nota's die zijn ontstaan voor
leveringen na faillissementsdatum aan de koper van de activa, althans aan
haar gelieerde partijen. De curator is in afw achting van een nadere reactie
van de controller van koper.
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6.2 Financiële verslaglegging
De gefailleerde w as verlieslatend. Teneinde een doorstart te realiseren
w orden de w erkzaamheden vooralsnog voortgezet. Uit de opgestelde
prognoses blijkt dat het voortzetten van de activiteiten in een
faillissementssituatie per saldo een positief resultaat zal opleveren, rekening
houdende met kosten die hoe dan ook als boedelvordering zullen w orden
ingediend.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Met diverse partijen is contact gelegd om de w erkzaamheden te kunnen
voortzetten, w aaronder energieleveranciers, toeleveranciers van mensen en
voorraad, leverancier van computerapparatuur en softw are. De financiële
prognoses zijn besproken en beoordeeld.

01-07-2021
1

Het voortzetten van de activiteiten voor de boedel is gestaakt. Per 19 juli 2021
w ordt de onderneming van de gefailleerde voor rekening en risico van de
doorstarter gedreven.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft doorstart onderhandelingen gevoerd en heeft, onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, overeenstemming
bereikt over de w ijze w aarop een doorstart plaats kan vinden. De potentieel
doorstarter heeft het voorbehoud gemaakt een nieuw e huurovereenkomst met
de verhuurder te kunnen sluiten. Aangezien aan het gehuurde
verbouw ingsw erkzaamheden moeten plaatsvinden dient financiering te
w orden aangetrokken. De verw achting is dat in de komende tw ee w eken
duidelijk zal zijn of de benodigde financiering er is en de doorstart kan
plaatsvinden.
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Goedkeuring op de financiering heeft langer dan gebruikelijk op zich laten
w achten. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over de doorstart.
Hierdoor heeft een groot deel van het personeel hun baan behouden.
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6.5 Verantwoording
Op de rekening van de gefailleerde bij Rabobank is ruim € 16.000,-- betaald
die betrekking heeft op de facturen die vanaf faillissementsdatum zijn
verzonden. Een bedrag van ca. € 10.000,-- is bestemd voor de doorstarter.
Dat tot het moment van de doorstart. Laatstgenoemd bedrag zal in
mindering strekken op hetgeen de doorstarter nog moet betalen als
resterende koopsom.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De verw achting is dat het beperkte resultaat aan de boedel kan w orden
toegevoegd.

Toelichting
In het volgende verslag zal verantw oording over de kosten en opbrengsten
w orden gedaan. Enkele debiteuren zijn nog niet tot betaling overgegaan en er
bestaat nog geen overeenstemming over de verrekening met de gemaakte
kosten.

Toelichting
De laatste facturen dienen nog overgelegd te w orden, periodes van
doorbelasting van kosten dienen nog in overeenstemming te w orden
gebracht met de periode w aarin de activiteiten van de gefailleerde door de
boedel w erden voortgezet. Daarna kan overeenstemming w orden bereikt
over de eindafrekening. De communicatie hierover verloopt echter stroef.

01-07-2021
1

04-10-2021
2

03-01-2022
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De financiële afw ikkeling dient nog plaats te vinden.

01-07-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen met de bank en potentieel doorstarters

01-07-2021
1

De curator heeft veelvuldig contact gehad met de bestuurder van
gefailleerde, tevens in hoedanigheid van koper van de activa. Daarnaast is er
veel contact gew eest over de kosten die gemaakt zijn in de periode dat de
activiteiten van de gefailleerde tijdelijk zijn voortgezet. De curator verw acht
op korte termijn de financiële afw ikkeling daarvan te kunnen maken.

03-01-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding gevoerd die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

01-07-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is op 30-12-2020 gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 31-12-2019 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 24-09-2018 gedeponeerd.

01-07-2021
1

De jaarrekeningen van deze vennootschap zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2012 opgericht. Een eventuele vordering uit hoofde van
volstorting op aandelen is verjaard, reden w aarom er geen verder onderzoek
zal w orden gedaan.

01-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderdeel van nader onderzoek.

01-07-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderdeel van nader onderzoek.

01-07-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is bezig met het onderzoek.

03-01-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.480,00

04-10-2021
2

€ 73.272,77

03-01-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 134,00

01-07-2021
1

€ 870,00

04-10-2021
2

€ 82.927,00

03-01-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 50.424,31

03-01-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.853,19

03-01-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
60

01-07-2021
1

73

04-10-2021
2

80

03-01-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.714.743,72

01-07-2021
1

€ 1.832.798,78

04-10-2021
2

€ 1.989.370,49

03-01-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze dit faillissement zal eindigen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

01-07-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

01-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Voorzetten verkoop activa, zo mogelijk via een doorstart;
- Incasso van vorderingen vanaf faillissementsdatum;
- Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud / goederen derden;
- Onderzoek administratie.

01-07-2021
1

Voorzetten verkoop activa, zo mogelijk via een doorstart; afgerond
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud / goederen derden; afgerond
- Incasso van vorderingen vanaf faillissementsdatum; w ordt voortgezet
- Incasso verpande vorderingen van vóór faillissementsdatum
- Incasso uitgestelde deel koopsom
- Afrekening voorgeschoten kosten doorstarter
- Onderzoek administratie.

04-10-2021
2

De w erkzaamheden als vermeld in het laatste verslag zullen w orden
voortgezet. De verw achting bestaat dat de afrekening in januari 2022 kan
w orden afgerond.

03-01-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan eindigen.

01-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-01-2022
3

