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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Hagilo B.V.

18-04-2019
1

Gegevens onderneming
1. De vennootschap is statutair gevestigd te Horst aan de Maas en
zaakdoende aan het adres Past. Debijestraat 64 5963 AG Hegelsom.
2. Aandeelhouder: de besloten vennootschap Vita Frui B.V., van w ie
bestuurder is de heer A. de Ponti.
3. Bestuurder: Vita Frui B.V.
4. OR: n.v.t.
5. RvC: n.v.t.

18-04-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap is eigenaar van een onroerende zaak van circa 4 ha met
daarop een aantal opstallen, kantoorgebouw en, vergaderruimten en een
horecapand, die w orden verhuurd.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

18-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 30 mei 2016. Er zijn geen
jaarrekeningen vervaardigd w aaruit de financiële gegevens gekend hadden
kunnen w orden. De boekhouding is (nog) niet aan de curator overhandigd en
w ordt door de bestuurder in orde gemaakt.
Bijgevolg bestaat (nog) geen inzicht in de financiële gegevens over de
boekjaren 2016, 2017 en 2018.

18-04-2019
1

Inmiddels w erd toegang gekregen tot de in Exact ingevoerde administratie.
Deze w ordt nader onderzocht.

22-07-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

18-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 11.779,32

18-04-2019
1

Toelichting
Inmiddels zijn huurpenningen ontvangen voor een bedrag ad € 16.034,63 en
energiekosten voldaan ad € 4.255,31.

€ 47.042,16

22-07-2019
2

Toelichting
Het huidig saldo bestaat uit geïnde pre-faillissementsdebiteuren en
boedeldebiteuren (huurpenningen) verminderd met de boedelkosten w egens
de levernatie van gas, elektriciteit en w ater.

€ 30.571,47

22-10-2019
3

€ 87.669,71

22-04-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van de gerealiseerde opbrengst
van het verkochte onroerend goed. Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg
van betaald salaris en verschotten curator en de kosten van gas, w ater en
elektriciteit.

€ 38.194,45

20-10-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van de afw ikkeling van de te hoge
vordering op de hypotheekhouder. Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg
van betaald salaris en verschotten curator.

€ 17.381,92

20-04-2021
6

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg van betaalde boedelkosten.

€ 16.407,64

20-10-2021
7

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg van betaalde boedelkosten en
toegenomen als gevolg van een geïncasseerde restitutie.

€ 14.957,21
Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg van betaalde boedelkosten.

Verslagperiode

20-04-2022
8

Verslagperiode
van
19-3-2019

18-04-2019
1

t/m
17-4-2019
van
18-4-2019

22-07-2019
2

t/m
21-7-2019
van
22-7-2019

22-10-2019
3

t/m
20-10-2019
van
21-10-2019

22-04-2020
4

t/m
19-4-2020
van
20-4-2020

20-10-2020
5

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

20-04-2021
6

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021

20-10-2021
7

t/m
18-7-2022
van
19-10-2021
t/m
18-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

76 uur 36 min

2

94 uur 0 min

3

34 uur 6 min

4

100 uur 6 min

5

51 uur 24 min

6

8 uur 6 min

7

7 uur 0 min

8

2 uur 48 min

totaal

374 uur 6 min

Toelichting bestede uren
1. Veel tijd moest w orden besteed aan huurdersperikelen en de positie van
Horeca Hegelsom B.V. w aarvan de failliet aandeelhouder en (middellijk)
bestuurder is.
2. Het blijkt dat in de eerste periode 77,3 uren zijn besteed, maar 0,7 uren
te w einig uren zijn ingevuld. Dit is gecorrigeerd in de tw eede
verslagperiode w aar feitelijk 93,3 uren zijn gew erkt, opdat het totaal het
juiste aantal uren w eergeeft.

1. De meeste tijd is besteed aan de verkoop van het onroerend goed en
aan de positie van de failliet als aandeelhouder van Horeca Hegelsom
B.V..

De meeste tijd is besteed aan de afw ikkeling van de te hoge vordering op de
hypotheekhouder en de positie van de failliet als aandeelhouder van Horeca
Hegelsom B.V..

22-07-2019
2

22-04-2020
4

20-10-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap beheert en verhuurt de aan haar in eigendom toebehorende
opstallen. De beheerstaken w orden uitgeoefend door de indirect bestuurder
de heer A. de Ponti en de bij één van de huurders in dienst zijn w erknemer.

18-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Zie onder rubriek 9

18-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De opstalverzekering loopt via Vita Frui B.V. die verzekeringnemer is. Er is een
forse premieachterstand w aarvan w el vaststaat dat deze niet door Vita Frui
voldaan zal gaan w orden. De curator zal in overleg met de hypotheekhouder
onderzoeken of de opstallen elders verzekerd kunnen w orden.

18-04-2019
1

Na overleg met de hypotheekhouder heeft deze voor de verzekering van het
onroerend goed zorggedragen.

22-07-2019
2

Als gevolg van de verkoop van het onroerend goed zijn alle verzekeringen
geëindigd.

20-10-2020
5

1.4 Huur
Gefailleerde is geen huurder maar verhuurt kantoor- en horecaruimten.

18-04-2019
1

Als gevolg van de verkoop van het onroerend goed is per 1 januari 2020 de
positie als verhuurder geëindigd.

22-04-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
1. De vennootschap heeft terzake de aankoop van het onroerend goed in
2016 van de gemeente Horst aan de Maas een hypothecaire lenig
ontvangen van € 1.250.000,00. Omdat de vennootschap niet voldeed
aan haar renteverplichtingen is de in executoriale uitgegeven grosse van
de hypotheekakte bij exploit d.d. 26 maart 2018 aan haar betekend. De
achterstand in hoofdsom bedroeg toen blijkens het exploit € 69.270,83 in
hoofdsom. Door de gemeente is later beslag gelegd onder de huurders
w aardoor de vennootschap geen kasstroom meer had en in gebreke
bleef ook andere crediteuren te betalen. De gemeente heeft vervolgens
besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.
2. Er is nog geen inzicht verkregen kunnen w orden in de redenen w aarom
de vennootschap niet meer aan haar hypothecaire verplichtingen kon
voldoen, terw ijl zij w el substantiële huurinkomsten genoot.

18-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-04-2019
1

Toelichting
Er w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-04-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-9-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

18-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Het kantoorgebouw met erf,
cultuurgronden, ondergrond, erf, tuin
en overige opstallen en toebehoren
gelegen te 5963 AG Hegelsom aan de
Pastoor Debijestraat 62 en de
Stationsstraat, gezamenlijk groot 4
ha, 27 are en 80 ca.

€ 1.500.000,00

€ 1.451.655,39

€ 48.344,61

totaal

€ 1.500.000,00

Toelichting onroerende zaken

€ 48.344,61

Toelichting onroerende zaken
Het onroerend goed is in eigendom verkregen door inschrijving in de openbare
registers van de notariële akte d.d. 30 mei 2016 en belast met een hypotheek.

18-04-2019
1

Om na de verkoop een tijdige levering mogelijk te maken, heeft de curator
onder protest de gehele opgegeven vordering van de hypotheekhouder uit de
verkoopopbrengst voldaan. De curator is echter van mening dat het aan de
hypotheekhouder uitgekeerde bedrag € 23.969,04 te hoog is en vordert dit
van de hypotheekhouder terug.

22-04-2020
4

Uit nader onderzoek is gebleken dat de vordering van de hypotheekhouder
€ 35.000 te hoog w as. De hypotheekhouder heeft dit bedrag aan de
faillissementsboedel voldaan w aarmee deze kw estie is afgew ikkeld.

20-10-2020
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In overleg met de gemeente Horst aan de Maas zijn de inspanningen er op
gericht het onroerend goed als dan niet onderhands executoriaal te (doen)
verkopen.

18-04-2019
1

In overleg met de hypotheekhouder gemeente Horst aan de Maas zijn de
diverse opties van het verkoopproces in kaart gebracht. Na de zomer w ordt
door de hypotheekhouder na overleg met mij een beslissing genomen.

22-07-2019
2

Na uitvoerig overleg met de hypotheekhouder heeft haar advocaat laten
w eten dat begin november 2019 een besluit zal w orden genomen over het te
volgen verkooptraject.
De curator inventariseert de mogelijkheden bij geïnteresseerden voor het doen
van een onderhands bod.

22-10-2019
3

Na een door de curator gestart verkooptraject met meerdere
geïnteresseerden, kon een koper w orden gevonden voor het onroerend goed
voor € 1.500.000,- k.k..

22-04-2020
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige inventaris c.a. behoort volgens de (indirect) bestuurder in
eigendom toe aan Vita Frui B.V. of de bestuurder in privé.

18-04-2019
1

De komende verslagperiode w ordt de positie van de inventariszaken
afgew ikkeld.

20-04-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

18-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen

18-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

18-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen

18-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

alle aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt alle aandelen in Horeca Hegelsom B.V. en is tevens
bestuurder. Horeca Hegelsom (hierna ook: HH) huurt horecaruimte van
gefailleerde. Enerzijds huisvest HH Roemeense arbeidsmigranten en anderzijds
biedt zij gelegenheid voor feesten en partijen. De bestuurder van gefailleerde,
de heer A. de Ponti, geeft leiding aan de ondernemingsacitiviteiten.

18-04-2019
1

Met een geïnteresseerde w ordt gesproken over de mogelijkheid de aandelen
in Horeca Hegelsom BV over te nemen.

22-10-2019
3

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verkopen van de aandelen.
Het verkooptraject loopt nog.

22-04-2020
4

De aandelen zijn tot nu toe onverkoopbaar gebleken.

20-04-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Mede in verband met de verkoop van het onroerend goed zal w orden
onderzocht of de aandelen in HH verkocht kunnen w orden.

18-04-2019
1

Inmiddels zijn tw ee algemene vergaderingen van aandeelhouders gew eest,
w aarvoor de feitelijk bestuurder van Horeca Hegelsom, de heer A. de Ponti,
w as uitgenodigd. Doel van beide Ava's w as om een gefundeerd inzicht te
krijgen in het financiële reilen en zeilen van deze vennootschap. Naar
aanleiding van de tw eede ava d.d. 3 juli 2019 zijn nadere vragen gesteld aan
de feitelijk bestuurder.

22-07-2019
2

De gang van zaken binnen Horeca Hegelsom BV w ordt kritisch gevolgd. Er zijn
aan de feitelijk bestuurder nieuw e vragen gesteld over de gang van zaken
binnen Horeca Hegelsom BV.

22-10-2019
3

De gang van zaken binnen Horeca Hegelsom BV w ordt nog steeds kritisch
gevolgd. Periodiek w ordt aan de feitelijk bestuurder informatie opgevraagd om
de w aarde van de aandelen en het continuïteitsperspectief van de
onderneming te beoordelen.

22-04-2020
4

In overleg is besloten dat de exploitatie van Horeca Hegelsom B.V. tegen eind
2020 door de heer De Ponti zal w orden afgebouw d.

20-10-2020
5

De exploitatie van Horeca Hegelsom BV is recent beëindigd. komende
verslagperiode w ordt de afw ikkeling van die vennootschap ter hand genomen.

20-04-2021
6

In de komende verslagperiode zal de positie van Horeca Hegelsom BV
w orden afgew ikkeld.

20-04-2022
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Huurders (pre-faillissement)

€ 56.362,00

€ 33.195,41

Huurders (boedel)

€ 90.219,59

€ 90.219,59

Rekening-Courant vordering op Vita Frui
B.V.
Rekening-courant vordering op Horeca
Hegelsom B.V.
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 121.726,00
€ 22.382,00

€ 290.689,59

€ 123.415,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. Een aantal huurders hadden vanaf september 2018 nog geen
huurfactuur ontvangen. Inmiddels zijn de facturen verstuurd. Tot aan
faillissementsdatum is gefactureerd een bedrag ad € 56.362,00.
2. De vorderingen uit hoofde van rekening-courant blijken uit het grootboek
2019.

18-04-2019
1

De vorderingen in rekening-courant w orden geïncasseerd.

22-10-2019
3

De vorderingen in rekening-courant w erden nog niet betaald. Deels houdt dit
verband met het lopende verkooptraject van de aandelen in Horeca Hegelsom
B.V..

22-04-2020
4

De aandelen in Horeca Hegelsom B.V. bleken onverkoopbaar. De vorderingen
in rekening-courant zullen daarom thans separaat w orden afgew ikkeld.

20-10-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Incasso huurfacturen over de periode tot aan faillissementsdatum en
versturen huurfacturen over de periode vanaf faillissementsdatum.
2. Incasso rekening-courant vorderingen.

1. Terzake pre-faillissementsdebiteuren kon € 33.195,41 w orden geïnd.
Terzake boedeldebiteuren kon € 30.777,46 w orden geïnd. De
huurpenningen zijn niet verpand zodat ze volledig aan de boedel
toekomen.
2. Aan de bestuurder is verzocht om het verloop van de rekening-courant
verhoudingen nader te preciseren.

18-04-2019
1

22-07-2019
2

W egens de vanaf de faillissementsdatum lopende huurverplichtingen w erd €
90.219,59 geïncasseerd.
Eén huurder w as al voorafgaand aan het faillissement nalatig met betaling van
de huurpenningen. De incasso van de vordering op die ene huurder ad €
47.933,94 is gestart.

22-04-2020
4

De huurder heeft de vordering gemotiveerd betw ist. De incasso van deze
vordering is afgew ikkeld middels de onder 5.1 omschreven betaling van €
35.000,- aan de boedel.

20-10-2020
5

De komende verslagperiode w ordt de vordering in rekening-courant op Vita
Frui BV afgew ikkeld.

20-04-2021
6

Vita Frui B.V. is gefailleerd. Met de curator is overleg gaande over de vordering
in rekening-courant.

20-10-2021
7

De komende verslagperiode zal het overleg met de curator van Vita Frui BV
w orden afgerond.

20-04-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.373.000,00

18-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
1. De gemeente Horst aan de Maas heeft een hypothecaire lening verstrekt
van € 1.250.000,00. Aflossing vindt plaats op het einde van de looptijd van 10
jaar. De renteverplichting bedraagt 3,5% per jaar over de hoofdsom.
2. De achterstand bedraagt met kosten circa € 123.000,00.

€ 1.451.655,39

22-04-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
Om na de verkoop een tijdige levering mogelijk te maken, heeft de curator
onder protest de gehele opgegeven vordering van de hypotheekhouder uit de
verkoopopbrengst voldaan. De curator is echter van mening dat het aan de
hypotheekhouder uitgekeerde bedrag € 23.969,04 te hoog is en vordert dit
van de hypotheekhouder terug.

Toelichting vordering van bank(en)

20-10-2020
5

Uit nader onderzoek is gebleken dat de vordering van de hypotheekhouder €
35.000,- te hoog w as. De hypotheekhouder heeft dit bedrag aan de
faillissementsboedel voldaan w aarmee deze kw estie is afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

18-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hypotheek op het aan de vennootschap in eigendom toebehorende onroerend
goed.

18-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De gemeente Horst aan de Maas.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van zes airco's heeft w egens de onbetaalde factuur
eigendomsvoorbehoud geclaimd. In onderzoek is of de claim juist is.

18-04-2019
1

Met de advocaat van de leverancier w erd een praktische afspraak gemaakt
totdat het onroerend goed is verkocht.

22-07-2019
2

5.6 Retentierechten
n.v.t

18-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

18-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-04-2019
1

PM

€ 48.344,61

22-04-2020
4

Toelichting
De gehele gerealiseerde overw aarde komt aan de boedel toe, zodat er geen
boedelbijdrage is betaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Verkoop onroerend goed.
2. Onderzoek naar het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud.

1. Na de zomer w ordt een beslissing verw acht van de gemeente Horst aan
de Maas over de w ijze van verkoop van het onroerend goed.
2. De discussie over het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud is opgelost
middels een praktische regeling.

18-04-2019
1

22-07-2019
2

Begin november 2019 w ordt een besluit van de hypotheekhouder verw acht
over de w ijze van verkoop.

22-10-2019
3

Het onroerend goed is verkocht en de gehele vordering die de
hypotheekhouder stelde te hebben, is voldaan.

22-04-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De opstallen w orden verhuurd aan een 9-tal huurders w aarvan één particulier.
De huur-huurovereenkomsten eindigen niet door het faillissement. Artikel 39
Fw , dat aan verhuurder en de curator de bevoegdheid geeft om de huur op te
zeggen, is niet van toepassing omdat gefailleerde verhuurder is.

18-04-2019
1

Als gevolg van de verkoop van het onroerend goed is de positie van de failliet
als verhuurder geëindigd.

22-04-2020
4

6.2 Financiële verslaglegging
De huurinkomsten vloeien in de boedel. Uit de inkomsten w orden de directe
kosten te w eten de energielasten plus PM voldaan.

18-04-2019
1

De huurinkomsten w orden maandelijks geïncasseerd.

22-07-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Beheer van de huurovereenkomsten.

18-04-2019
1

Het incasseren van de huurpenningen en het contact met de diverse huurders
is bij tijd en w ijle bew erkelijk.

22-10-2019
3

Nagenoeg alle huurpenningen -op de vordering op één huurder na- zijn
geïncasseerd. Thans w ordt nog gew erkt aan het verzorgen van de
eindafrekening voor nutsvoorzieningen aan de gew ezen huurders.

22-04-2020
4

De posities van de gew ezen huurders zijn volledig afgew ikkeld.

20-04-2021
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

18-04-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst

18-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-04-2019
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-04-2019
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen

18-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is (nog) niet volledig aan de curator overhandigd.

18-04-2019
1

De bestuurder is doende met het op orde brengen van de boekhouding.

22-07-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

18-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

18-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Bij de oprichting zijn 100 gew one aandelen geplaatst vertegenw oordigende
een geplaatst kapitaal van € 100,00. De aandelen zijn volgestort door inbreng
van de aandelen in PETC+ B.V. en Horeca Hegelsom B.V.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-04-2019
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

18-04-2019
1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bij gebreke van de volledige boekhouding en inzicht in de intercompany
verhoudingen kan nog geen verantw oord beeld w orden verkregen over het
beleid en de gang van zaken bij gefailleerde.

18-04-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verkrijgen van de boekhouding.

18-04-2019
1

De administratie is overhandigd. Onderzocht w ordt in hoeverre de
boekhouding aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

22-10-2019
3

De curator streeft ernaar de rechtmatigheidsonderw erpen de komende
verslagperiode in kaart te brengen.

22-04-2020
4

De komende verslagperiode w orden de rechtmatigheidsaspecten afgew ikkeld.

20-04-2021
6

De komende verslagperiode w orden de rechtmatigheidsaspecten afgew ikkeld.

20-10-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-04-2019
1

1. Faillissementskosten: PM
2. Energielasten: PM

€ 356,07
Toelichting

22-07-2019
2

1. Faillissementskosten PM
2. W aterschapsbelasting € 356,07
3. PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

18-04-2019
1

PM

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-04-2019
1

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 92.606,00

18-04-2019
1

Toelichting
1. Een zevental w erknemers hebben o.a. gefailleerde op grond van
onrechtmatige daad aangesproken w egens een onbetaalde vordering uit een
ander faillissement w aarvan gefailleerde bestuurder w as. Vooralsnog w ordt
zow el de vordering als de geclaimde preferentie betw ist.
2. BsGW claimt een bedrag ad € 305,77.

€ 305,77
Toelichting
Doordat vooralsnog de vordering en de geclaimde preferentie van de zeven
w erknemers w ordt betw ist, is de genoteerde preferente vordering afgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-10-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

18-04-2019
1

Toelichting
Tot heden hebben een veertiental cerditeuren een vordering ter verificatie
ingediend.

22

22-07-2019
2

Toelichting
Tot heden hebben 22 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

31

22-04-2020
4

22

20-10-2020
5

Toelichting
Doordat vooralsnog de vordering van de zeven w erknemers w ordt betw ist en
in het kader van de gesloten regeling met de hypotheekhouder door deze
finale kw ijting aan de boedel is verleend w aardoor diens ingediende
vorderingen zijn vervallen, is het aantal genoteerde vorderingen afgenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 208.060,03

18-04-2019
1

€ 230.216,81

22-07-2019
2

Toelichting
Dit bedrag kan lager w orden indien de crediteuren met een zekerheidspositie
(de gemeente en de leverancier van airco's) hun vordering geheel of deels
kunnen voldoen uit de uitw inning der zekerheden.

€ 338.204,40

22-04-2020
4

€ 173.336,39

20-10-2020
5

Toelichting
Doordat vooralsnog de vordering van de zeven w erknemers w ordt betw ist en
in het kader van de gesloten regeling met de hypotheekhouder door deze
finale kw ijting aan de boedel is verleend w aardoor diens ingediende
vorderingen zijn vervallen, is het bedrag van de genoteerde concurrente
vorderingen afgenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Kan in dit stadium nog niet w orden gezegd.

18-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administratie

18-04-2019
1

Naar verw achting hebben thans alle crediteuren hun vordering ingediend.

22-04-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een zevental w erknemers die in dienst w aren bij de besloten vennootschap
Agri Education B.V. w elke vennootschap op 28 februari in staat van
faillissement is verklaard.

18-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Vordering op grond van onrechtmatige daad van gefailleerde als bestuurder
van Agri Education B.V. Gefailleerde zou als bestuurder hebben toegelaten dat
de gefailleerde vennootschap niet aan haar pensioenverplichtingen jegens de
w erknemers zou hebben voldaan. Naast gefailleerde Hagilo zijn ook Vita Frui
B.V. en de heer De Ponti pro se aansprakelijk gesteld en gedagvaard.

18-04-2019
1

De rechtbank heeft bij vonnis d.d. 17 juli 2019 geoordeeld dat de bestuurders
van de failliete vennootschap Agri Education B.V. persoonlijk aansprakelijk zijn
voor de door de vennootschap niet afgedragen pensioenpremies. Omdat de
procedure tegen Hagilo is geschorst heeft de raadsman de vordering ter
verificatie ingediend.

22-07-2019
2

9.3 Stand procedures
Geschorst ten aanzien van gefailleerde Hagilo.

18-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Indien het komt tot een verificatievergadering en de vordering van het
zevental w erknemers definitief w ordt betw ist kan dat leiden tot een
voorzetting van de geschorste procedure.

18-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boedelbeheer terzake de huurcontracten.
Incasso rekening-courant vorderingen.
Boekhouding verkrijgen.
Onderzoek claim eigendomsvoorbehoud airco's.
Verkoop onroerend goed.
Verkoop aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
Gang van zaken bij Horeca Hegelsom volgen.
Rechtmatigheidsonderzoek.
Crediteurenadministratie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Boedelbeheer terzake de huurcontracten.
Onderzoek en incasso rekening-courant vorderingen.
Boekhouding verkrijgen.
Verkoop onroerend goed.
Verkoop aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
Gang van zaken bij Horeca Hegelsom volgen.
Rechtmatigheidsonderzoek.
Crediteurenadministratie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boedelbeheer terzake de huurcontracten.
Onderzoek en incasso rekening-courant vorderingen.
Verkoop onroerend goed.
Verkoop aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
Gang van zaken bij Horeca Hegelsom volgen.
Rechtmatigheidsonderzoek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incasso laatste huurpenningen.
Incasso vorderingen uit hoofde van nutsvoorzieningen.
Incasso rekening-courant vorderingen.
Verkoop aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
Gang van zaken bij Horeca Hegelsom volgen.
Rechtmatigheidsonderzoek.

1.
2.
3.
4.

Incasso rekening-courant vorderingen.
Verkoop aandelen in Horeca Hegelsom B.V.
Gang van zaken bij Horeca Hegelsom volgen.
Rechtmatigheidsonderzoek.

1.
2.
3.
4.

Incasso rekening-courant vordering Vita Frui B.V.
Afw ikkeling Horeca Hegelsom B.V.
Afw ikkeling inventariszaken
Rechtmatigheidsonderzoek.

Idem

18-04-2019
1

22-07-2019
2

22-10-2019
3

22-04-2020
4

20-10-2020
5

20-04-2021
6

20-04-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
PM

18-04-2019
1

6 maanden

22-10-2019
3

6-12 maanden

22-04-2020
4

6 maanden

20-10-2020
5

6 maanden

20-10-2021
7

6 maanden

20-04-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2022

20-04-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

18-04-2019
1

