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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stijl Men BV

08-04-2019
5

Faillissementsverslag 6: Stijl Men BV

17-02-2021
6

Gegevens onderneming
Voor de eerdere verslaglegging verw ijzen w ij naar de verslagen die
gepubliceerd staan op w w w .rechtspraak.nl

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

08-04-2019
5

Boedelsaldo
€ 0,00

08-04-2019
5

€ -26,25
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Verslagperiode
van
5-4-2018

08-04-2019
5

t/m
4-12-2018
van
5-4-2019

17-02-2021
6

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

5 uur 24 min

6

2 uur 0 min

totaal

7 uur 24 min

Toelichting bestede uren
5,4 uur in de afgelopen periode. Totaal bestede uren is 104,20 uur (8 februari
2017 t/m 4 april 2019). De bestede uren in de afgelopen verslagperiode zijn
voornamelijk gespendeerd aan een nader onderzoek naar de administratie en
het treffen van een minnelijke regeling met de (getrapt) bestuurder.

08-04-2019
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De bestede uren in de afgelopen periode zijn voornamelijk gespendeerd aan
het incasseren van een minnelijke regeling van de (getrapt) bestuurder.

17-02-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is in de afgelopen
verslagperiode afgerond. De resultaten hiervan zijn met de rechtercommissaris afgestemd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

08-04-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De resultaten
hiervan zijn met de rechter-commissaris afgestemd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De resultaten
hiervan zijn met de rechter-commissaris afgestemd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-04-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft – met goedkeuring van de rechter-commissaris ex artikel 68
lid 2 jo. 104 Fw – een minnelijke regeling getroffen met de (getrapt)
bestuurder. Na het verstrijken van de in dat kader overeengekomen
betalingstermijnen ontvangen de boedels van Stijl Fashion Group BV, Stijl Men
BV, Stijl W yck BV en Stijl Maastricht BV een totaalbedrag van EUR 12.000,-. Na
ontvangst van het totaalbedrag zal tot afw ikkeling w orden overgegaan.

Toelichting
Het incasseren van de minnelijke regeling. Na het verstrijken van de in dat
kader overeengekomen betalingstermijnen ontvangen de boedels van Stijl
Fashion Group BV, Stijl Men BV, Stijl W yck BV en Stijl Maastricht BV een
totaalbedrag van EUR 12.000,-. Na ontvangst van het totaalbedrag zal tot
afw ikkeling w orden overgegaan.

08-04-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Geen sprake van paulianeus handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg en correspondentie met (getrapt) bestuurder.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal w orden gemonitord of de met de (getrapt)
bestuurder overeengekomen betalingsregeling w ordt nagekomen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Na ontvangst van het totale schikkingsbedrag zal tot afw ikkeling w orden
overgegaan. Dit is naar verw achting in november 2019. Het faillissement zal
voorts w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten ex
artikel 16 Fw .
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Na ontvangst van het totale schikkingsbedrag zal tot afw ikkeling w orden
overgegaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-8-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
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Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.
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Bijlagen
Bijlagen

