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Algemene gegevens
Naam onderneming
Flow w International
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Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flow w International
BV, statutair
gevestigd te Herw ijnen, kantoorhoudende te (5391 LN) Nuland aan het adres
Rijksw eg-Zuid
16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27308836.
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Activiteiten onderneming
Het verbeteren van vitaliteit en w elzijn van mens, dier, natuur en milieu, door:
het verhandelen van goederen, verlenen van advies en het voeren van
onderzoek op dit gebied; zulks met name op het gebied van de preventie van
mogelijk schadelijke invloed van straling

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 931.798,00

€ -173.354,00

€ 768.897,00

2014

€ 649.323,00

€ -184.705,00

€ 768.902,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
cijfers 2015 zijn voorlopige cijfers
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Gemiddeld aantal personeelsleden
14
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Boedelsaldo
€ 23.031,48
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€ 15.771,96

18-12-2018
7

€ 15.773,56

23-07-2019
8

€ 16.041,10

20-02-2020
9

Verslagperiode
van
18-2-2018

08-06-2018
6

t/m
7-6-2018
van
8-6-2018

18-12-2018
7

t/m
17-12-2018
van
18-12-2018

23-07-2019
8

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

20-02-2020
9

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020
t/m
15-9-2020

16-09-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

8 uur 42 min

7

9 uur 36 min

9

13 uur 6 min

10

6 uur 0 min

totaal

37 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode: 8 uur en 42 minuten
Uren totaal: 202 uur en 54 minuten
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Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de
voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen
rechten w orden
ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens
in het verslag op te nemen, w aarvan de curator het opportuun acht dat deze
gegevens openbaar w orden
gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle
gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.
Uren verslagperiode: 9 uur en 36 minuten
Uren totaal: 212 uur en 30 minuten

18-12-2018
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VERSLAG 8:
Uren verslagperiode: 3 uur en 6 minuten
Uren totaal: 215 uur en 36 minuten

23-07-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 7 juli 2007. De besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid W W Health Technology B.V. (hierna: "W W Health
Technology") houdt alle aandelen in gefailleerde. De heer M.G. Schechtl
(hierna: "bestuurder") alsmede de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid The Flow w Holding B.V. zijn bestuurders van gefailleerde.
Bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is tevens de heer Schechtl
zodat hij feitelijk de enige bestuurder is.
Gefailleerde hield zich hoofdzakelijk bezig met het produceren en verhandelen
van goederen
ter preventie van (elektromagnetische) straling en het gebruiken van de
energie van deze
straling ten behoeve van de gezondheid en kw aliteit van het leven. Daarnaast
hield

08-06-2018
6

gefailleerde zich bezig met onderzoek en het verlenen van advies en diensten
op dit gebied.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is, zijn er op dit moment geen procedures aanhangig
w aarbij gefailleerde
eisende of gedaagde partij is.
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikte over de voor haar bedrijf gebruikelijke verzekeringen. In
verband met
een korte overbruggingsperiode tot verkoop van de activa zijn deze niet direct
tot een einde
geleid. Inmiddels zijn, voor zover curator bekend, alle verzekeringen op naam
van gefailleerde tot een einde gebracht.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde van Persoons Project B.V. diverse kamers in de
bedrijfsruimte aan het
adres Rijksw eg-Zuid 16 te Nuland. De maandelijkse huur bedroeg € 4.384,43.
Curator heeft de huurovereenkomst, met inachtneming van de daarvoor
krachtens de
Faillissementsw et geldende termijn, opgezegd. In overleg met de verhuurder is
er eerder,
namelijk reeds op 1 december 2016 ontruimd om deze voor w ederverhuur ter
beschikking te
w orden.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van gefailleerde
het volgende.
Begin 2016 kreeg gefailleerde te kampen met tegenslag, doordat een
producent onverw acht
de Flow w -producten w eigerde te leveren voor de overeengekomen prijs.
Gefailleerde w erd
hierdoor gedw ongen om de productie van de Flow w -producten in eigen
handen te nemen. Dit heeft op diverse w ijzen negatief doorgew erkt in de
onderneming en bovendien een enorme investering gevergd die nogal op de
liquiditeit heeft gedrukt.
Enige tijd later kreeg gefailleerde met een nog groter onheil te kampen toen
het
televisieprogramma Tros Radar voor enorme negatieve publiciteit zorgde. Als
gevolg van de
televisie-uitzending nam de vraag naar de Flow w -producten af, terw ijl reeds
bestaande
gevolgen die hierdoor ontstonden w aren dusdanig dat er voor bestuurder
niets anders restte dan eigen aangifte te doen van het faillissement.
Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder van
gefailleerde. Curator heeft uiteraard ook zelfstandig onderzoek verricht naar
de oorzaken van het faillissement. Hij acht het relaas aannemelijk en ziet geen
aanleiding hierover nog verdere op- en aanmerkingen te maken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

08-06-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement heeft het personeelsbestand van
gefailleerde niet veel veranderingen ondergaan

08-06-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-11-2016

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij brief van 9 november 2016 zijn de personeelsleden, met inachtneming van
de opzegtermijn op grond van de Faillissementsw et, ontslagen. Curator heeft
onderhavig faillissement ten behoeve van de overname van de
loonverplichtingen bij UW V aangemeld die op dinsdag 16 november 2016 een
intake heeft georganiseerd. De personeelsleden zijn tijdens deze intake
gew ezen op hun rechten en verplichtingen.
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Alles is ordentelijk verlopen en er behoeven thans geen w erkzaamheden meer
verricht te w orden in dit verband.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bescheiden inventaris

€ 4.000,00

€ 0,00

totaal

€ 4.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte te Nuland w erd een bescheiden inventaris aangetroffen,
onder meer bestaande uit bureaus, tafels, stoelen en kasten. Deze inventaris
had een boekw aarde van 12.000,=. Ter illustratie zij gemeld dat de hoogste
w aarde vermeld stond bij een tw eetal banners met de bedrijfsnaam van
gefailleerde. Curator kon in ieder geval na bezichtiging concluderen dat de
w erkelijke w aarde van de kantoorinventaris een fractie van de boekw aarde
w as en heeft er daarom voor gekozen voornoemde zaken niet te laten
taxeren.
De bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote (hierna: "pandhouders")
hadden
pandrechten bedongen op voornoemde activa (zie hierover meer in hoofdstuk
5).
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Curator heeft in het kader van een algehele activatransactie, met instemming
van
pandhouders, de inventaris voor een totaalbedrag van € 4.000,- overgedragen
aan W W Health Technology.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bedoelde inventariszaken vallen aan te merken als bodemzaken. Er zijn
belastingschulden
w aarvoor het bodemvoorrecht opgaat, zodat de fiscus bevoorrecht is (boven
de pandhouders) op de opbrengst van deze inventariszaken. De opbrengst is
in verband hiermee naar de boedel geleid.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
w erkzaamheden zijn afgerond
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

'Flow w '- producten

€ 28.000,00

totaal

€ 28.000,00

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte te Nuland alsmede bij een derde w as een aanzienlijke
voorraad aanw ezig, bestaande uit Flow w -producten. De inkoopw aarde van de
voorraad bedroeg
€ 36.000,-. Bestuurder heeft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de Flow w -producten ondergebracht in een externe vennootschap, w aarvan
bestuurder ook de aandelen bezit. Indien de voorraad niet verenigd zou
blijven met de intellectuele eigendomsrechten, dan zou de voorraad slechts
een zeer geringe w aarde vertegenw oordigen.
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Curator heeft de voorraad in het kader van een algehele activatransactie met
instemming van de pandhouders overgedragen aan W W Health Technology
voor een bedrag van
€ 28.000,-- w aarbij rekening is gehouden met het feit dat op een groot deel
van de voorraad retentierecht w erd uitgeoefend en koper dus ook nog moest
afrekenen met de retentor.
"Boedelbijdrage" volgt uit bij hoofdstuk Bank/Zekerheden

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Naar verw achting geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

banksaldi
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ABN AMRO. Deze bankrekening
vertoonde op
faillissementsdatum een creditsaldo ter hoogte van € 23.375,83. Daarnaast
hield gefailleerde een rekening aan bij PayPal. Deze rekening vertoonde op
faillissementsdatum een creditsaldo ter hoogte van € 2.579,15.
Pandhouders hebben een pandrecht bedongen op voornoemde banksaldi (zie
hierover meer
onder Bank).
Gefailleerde beschikte tevens over immateriële activa, zoals klantenbestanden,
telefoonnummers e.d.
Curator heeft een creditsaldo op de creditcard van gefailleerde ter hoogte van
€ 2.946,64 naar de faillissementsrekening geleid.
Curator heeft het immaterieel actief verkocht aan W W Health Technology voor
€ 6.000,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
afgerond
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 77.274,35
totaal

€ 77.274,35

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bedroeg per faillissementsdatum een bedrag van €
77.274,35. De
daadw erkelijke w aarde zal w aarschijnlijk vele malen kleiner zijn, omdat
gefailleerde nog steeds te maken heeft met de negatieve gevolgen van de
televisie-uitzending van Tros Radar.
Pandhouders hebben ook pandrechten op de debiteurenvorderingen van
gefailleerde
verkregen. Zij zullen hun pandrechten op de debiteurenvorderingen uitoefenen
door deze
openbaar te maken en de vorderingen vervolgens te innen.
Pandhouders hebben hun pandrechten op de debiteurenvorderingen van
gefailleerde na 30
november 2016 openbaar gemaakt. Op grond van deze pandrechten zijn
pandhouders
bevoegd de incasso van de debiteurenvorderingen van gefailleerde zelf ter
hand te nemen.
Het voorgaande maakt dat openstaande factuurbedragen, die betrekking
hebben op
vorderingen van gefailleerde (die zijn ontstaan voor faillissementsdatum),
enkel bevrijdend kunnen w orden betaald op de door pandhouders
aangegeven bankrekening. Pandhouders hebben gemeld dat er diverse
debiteuren van gefailleerde na datum faillissement hun schulden voldaan
hebben op de bankrekening van gefailleerde.
Uit de bankafschriften van gefailleerde blijkt dat de bew ering van pandhouders
klopt. Voor
deze betalingen geldt dat zo lang de pandhouders hun pandrechten niet
openbaar hebben
gemaakt, gefailleerde als pandgever inningsbevoegd is gebleven. De
debiteuren konden tot en met 30 november 2016, het moment van
openbaarmaking van het pandrecht, bevrijdend
betalen aan gefailleerde. Deze " opbrengsten" blijven in de boedel, doch
pandhouders
behouden hierop een voorrecht.
Naast deze kw estie speelt nog dat een debiteur na de openbaarmaking van
het pandrecht op rekening van gefailleerde heeft betaald. Deze debiteur heeft
een concurrente boedelvordering tot terugbetaling gekregen, aangezien
gefailleerde niet meer inningsbevoegd w as. Over deze kw estie bestaat nog
discussie met pandhouders.
Zoals reeds gemeld, heeft een debiteur na de openbaarmaking van het
pandrecht door de pandhouders op de rekening van gefailleerde betaald. Over
deze kw estie bestond er een
discussie met pandhouders. Aan deze discussie is een einde gekomen. De
debiteur heeft een concurrente boedelvordering tot terugbetaling gekregen.
Voor boedelbijdrage zie hoofdstuk Bank/Zekerheden van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zal aan pandhouders de medew erking verlenen die zij redelijkerw ijs
kunnen verlangen om de debiteurenportefeuille te innen.
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Curator heeft de debiteuren schriftelijk medegedeeld dat zij hun schuld slechts
bevrijdend aan pandhouders kunnen betalen. Daarnaast verw acht curator aan
pandhouders verdere
medew erking te moeten verlenen die zij redelijkerw ijs kunnen verlangen om
de
debiteurenportefeuille te innen.
Voor zover noodzakelijk zal curator aan pandhouders de medew erking
verlenen die zij
redelijkerw ijs kunnen verlangen om de debiteurenportefeuille te innen.
Curator zal de pandhouders verzoeken rekening en verantw oording af te
leggen over de reeds geinde debiteurenportefeuille.
De afgelopen verslagperiode hebben de pandhouders rekening en
verantw oording
afgelegd over de reeds geinde debiteurenportefeuille.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover curator bekend, is er geen sprake van een bancaire vordering op
gefailleerde.
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een operational leaseovereenkomst afgesloten met
betrekking tot tw ee
voertuigen. De leaseovereenkomst is mede aangegaan door W W Health
Technology. Gelet op het voorstaande heeft curator de leasemaatschappij
aangegeven dat zij de
leaseovereenkomst niet zal nakomen, omdat zij niet meer in staat is om aan
haar lopende
verplichtingen te voldoen en aangegeven dat de leasemaatschappij in contact
moet treden met W W Health Technology over de voortzetting, dan w el
beëindiging van de leaseovereenkomst.
Daarnaast heeft gefailleerde een leaseovereenkomst afgesloten met
betrekking tot een
koffiezetapparaat en diverse IT-apparatuur. Curator heeft ook aangegeven
deze
leaseovereenkomsten niet na te komen, w aarna de apparatuur uitgeleverd is
aan de
leasemaatschappijen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals al eerder gemeld hadden de bestuurder en zijn echtgenote pandrechten
gevestigd op de
inventaris, voorraden, banksaldi en debiteurenvorderingen en w el tot
zekerheid voor de
nakoming van de verplichtingen uit diverse aan de gefailleerde verstrekte
leningen. Zie
hierover ook hoofdstuk 7 van dit verslag.
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5.4 Separatistenpositie
Op grond van hun pandrechten konden de pandhouders een
separatistenpositie innemen.
Zoals hiervoor al min of meer gemeld is de verkoop van de activa in goed
onderling overleg
geschied en w ordt enkel ten aanzien van de debiteuren daadw erkelijk gebruik
gemaakt van de
separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud
binnengekomen. Curator is
druk doende met de juridische beoordeling van deze beroepen en het
vaststellen of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen nog bij
gefailleerde aanw ezig zijn.
Zodra curator zijn beoordeling van de binnengekomen beroepen op het recht
van
eigendomsvoorbehoud heeft afgerond, zal zij de onder (rechtsgeldig)
eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen, en nog bij gefailleerde aanw ezige goederen, uitleveren.
Curator heeft de diverse beroepen van leveranciers op het recht van
eigendomsvoorbehoud
behandeld. Deze zijn juridisch beoordeeld en in voorkomend geval
gehonoreerd.
Alle beroepen van leveranciers op het recht van eigendomsvoorbehoud zijn
inmiddels behandeld en afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Zoals hiervoor onder punt 3.11 is vermeld heeft een derde een gedeelte van
de voorraden
opgeslagen in een magazijn. Deze derde beroept zich op een retentierecht ten
aanzien van de voorraden die zij onder zich heeft. De voorraden zijn
overgedragen en de koper zal zelf een regeling treffen met de retentor.
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Zoals in het eerste faillissementsverslag vermeld, heeft een derde een
gedeelte van de
voorraden opgeslagen in een magazijn. Deze derde beriep zich op een
retentierecht. Curator heeft aan de retentor medegedeeld dat de voorraden
zijn overgedragen aan W W Health Technology. Inmiddels is een en ander
ordentelijk afgew ikkeld.

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 28.000,00
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Toelichting
Voor de medew erking van curator aan de activa overeenkomst en het
inningsrecht van de
debiteuren aan de pandhouders te laten (zie verderop onder Rechtmatigheid),
is aan de
boedel door W W Health Technology en/of pandhouders een vergoeding
betaalt van €
28.000,=.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Volgt uit het voorgaande.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bestuurder van gefailleerde is heilig overtuigd van de heilzame w erking van de
voorheen door gefailleerde in de markt gebrachte producten. Tegenover de
uitzending van Tros Radar staan diverse onderzoeksrapporten die hem
steunen in zijn overtuiging. Hij w il hoe dan ook hiermee doorgaan en heeft in
verband daarmee alle activa uit dit faillissement laten kopen door een aan hem
toebehorende vennootschap die zo dadelijk de activiteiten die voorheen door
gefailleerde w erden ontplooid, w eer op gaat pakken. Deze bestuurder had
overigens alle middelen en w as ook de enige die dit kon, aangezien hij
pandrechten had op alle activa en bovendien kon beschikken over alle
intellectuele rechten om dit product te kunnen
verhandelen.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Bij de verschillende onderdelen is al gemeld w elke opbrengst er gegenereerd
is in het kader
van de activatransactie.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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Curator heeft de afgelopen verslagperiode haar medew erking verleend om
lopende
overeenkomsten tussen gefailleerde en derden over te dragen aan de
doorstartende partij. De
overige overeenkomsten heeft curator tot een einde geleid. Curator verw acht
ten aanzien van
dit onderdeel verder geen w erkzaamheden meer te hoeven verrichten.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bestuurder van gefailleerde heeft diverse stukken en gegevens overgedragen.
Deze stukken
zal curator in de komende verslagperiode nader onderzoeken. Op basis van
een eerste
globale beschouw ing lijkt de boekhouding en administratie ordentelijk.
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Curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek nog diverse vragen
overgehouden w aarover gecorrespondeerd is met bestuurder. In vervolg op
de correspondentie met de bestuurder is een meer diepgaand onderzoek
uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn w eer nieuw e vragen gerezen. Curator
zal hierover nader overleg voeren met de bestuurder van gefailleerde en
misschien zal nog enig nader onderzoek verricht moeten w orden w aarbij
curator de inschakeling van een accountant niet uitsluit. Mocht zulks nodig zijn
dan zal daarover ook nog overleg w orden gevoerd met de rechter commissaris.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en
gecorrespondeerd met de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder van
gefailleerde heeft nadere inlichtingen en verklaringen gegeven. Curator zal
deze informatie meenemen bij haar oordeelvorming over de vraag of de
boekhouding en administratie heeft voldaan aan de eisen die de w et daaraan
mag stellen. Curator streeft ernaar binnenkort hierover een standpunt in te
nemen.
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VERSLAG 8:
Curator heeft de afgelopen verslagperiode haar onderzoek voortgezet.
Momenteel resteren nog tw ee punten w aar curator duidelijkheid over w enst te
krijgen. Dit betreffen de posten "immateriële activa" en "liquide middelen" uit
de jaarrekening(en) van gefailleerde. Curator correspondeert hierover met de
bestuurder van gefailleerde en de voormalig accountant van gefailleerde.
Curator verw acht hier op zeer korte termijn duidelijkheid over te krijgen.
Vervolgens zal curator haar onderzoek afronden en een standpunt innemen.
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VERSLAG 9:
Curator heeft afgelopen verslagperiode de onderzoeken als bedoeld in dit
hoofdstuk voortgezet. Zoals eerder aangegeven richtte de aandacht zich met
name op de posten "immateriële activa" en "liquide middelen" uit de
jaarrekening(en) van gefailleerde.

20-02-2020
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Curator heeft over deze items gecorrespondeerd met de bestuurder van
gefailleerde en zijn voormalig accountant. De verkregen informatie bevredigt
niet en doet vermoeden dat er een onregelmatigheid is opgetreden, met name
op het punt van de immateriële activa. Alvorens definitieve conclusies te
trekken w il curator eerst nog nader onderzoek verrichten.
Daarnaast heeft de bestuurder van gefailleerde het restant kasgeld, zoals
gebleken uit de administratie van gefailleerde onder liquide middelen,
overgeboekt naar de faillissementsrekening.

VERSLAG 10:
Curator heeft de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
voormalig accountant van gefailleerde. Daarnaast heeft curator onderzoek
gedaan naar de post "immateriële activa". Naar aanleiding hiervan is curator
van mening dat deze post geactiveerd had mogen w orden. Bij de hoogte en
w aardering van deze post kunnen vraagtekens w orden gezet. Curator acht
het echter niet opportuun om haar w erkzaamheden op dit punt voort te
zetten.

16-09-2020
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Nu de onderzoeken voor het overige zijn afgerond, zal curator het
faillissement gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag voordragen voor
opheffing op de voet van artikel 16 Fw (gebrek aan baten).

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: nog niet gedeponeerd
2014: 29 januari 2016
2013: 30 januari 2015
2012: 3 februari 2014
Uit bovenstaande volgt dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

08-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-06-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht bij akte van 7 juli 2007. Gelet hierop zou een
eventuele vordering tot
volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen nader onderzoek naar
doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op dit onderdeel spitst het laatste gedeelte van het onderzoek zich toe.
Verw ezen zij hierboven naar 7.1. Curator hoopt in de komende verslagperiode
zijn onderzoek te kunnen afronden en conclusies te kunnen delen.

Toelichting
Mede op dit onderdeel spitst het laatste gedeelte van het onderzoek zich toe.
Verw ezen zij hierboven naar 7.1. Curator hoopt binnenkort zijn onderzoek te
kunnen afronden en conclusies te kunnen delen.

08-06-2018
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18-12-2018
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Direct na de uitzending van Tros Radar zijn er pandaktes opgesteld tussen
pandhouders
enerzijds en gefailleerde anderzijds om hen zekerheid te geven voor de
nakoming van de
verplichtingen van gefailleerde uit hoofde van verstrekte leningen. De
oorspronkelijke
leningsovereenkomst hield in dat er op eerste afroep zekerheid moest w orden
verstrekt.
Curator heeft hierover vragen gesteld aan bestuurder en alle feiten en
omstandigheden
onderzocht. Uiteindelijk heeft curator moeten oordelen dat vernietiging van
deze
rechtshandeling(en) een moeilijke zaak zou w orden en bovendien niet erg
opportuun zou zijn. Om die reden is er voor gekozen in het kader van de
activatransactie een meer dan
gebruikelijke boedelbijdrage te bedingen en daar tegenover de pandhouders
toe te zeggen
dan niet de nietigheid w ordt ingeroepen van de verpanding(en).

08-06-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal de aankomende verslagperiode nader overleg voeren over de in de
boekhouding en administratie geconstateerde feiten en dienaangaande nog
enig nader onderzoek doen, mogelijk met inschakeling van een accountant.

08-06-2018
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Curator zal de aankomende verslagperiode haar onderzoek afronden en
conclusies trekken.

18-12-2018
7

VERSLAG 8:
Curator zal de aankomende verslagperiode (nogmaals) corresponderen met de
bestuurder van gefailleerde en de voormalig accountant van gefailleerde.
Vervolgens zal curator haar onderzoek afronden en conclusies trekken.

23-07-2019
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VERSLAG 9:
Zie paragraaf 7.1.

20-02-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 87.079,68

08-06-2018
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Toelichting
Vooralsnog heeft curator geen boedelvorderingen genoteerd. Curator
verw acht in ieder geval
een boedelvordering van UW V in verband met de over te nemen
loonverplichtingen.
Daarnaast zal het salaris van de curator een belangrijke boedelvordering gaan
vormen.
Inmiddels heeft de verhuurder een boedelvordering ter zake huur ingediend
van € 3.890,45.
UW V heeft haar boedelvorderingen ingediend, te w eten € 72.188,25
(loonvordering) en €
11.000,98 (premie w g-deel)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 101.014,00

08-06-2018
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Toelichting
De Belastingdienst heeft in de loop van dit faillissement diverse vorderingen
ingediend. In totaal is tot op heden voor een bedrag van € 101.014,-- aan
vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 74.953,02

08-06-2018
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Toelichting
De preferente vordering van UW V bestaat uit € 66.017,46 (loonvordering) en €
8.935,56
(premie w g-deel)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.299,53
Toelichting
Er heeft zich nog een preferente crediteur bij curator gemeld. De vordering ziet
op een pandakte/lening. De vordering bedraagt € 5.299,53

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-06-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
53

08-06-2018
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Toelichting
In totaal hebben 53 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 864.617,69

08-06-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien het boedelactief dat niet sterk meer zal aangroeien en rekening
houdend met de
ingediende boedelvorderingen kan al w el gesteld w orden dat er geen
uitkeringen zullen
kunnen w orden gedaan aan concurrente crediteuren. In het meest gunstige
geval zouden er
uitkeringen kunnen w orden gedaan aan de preferente crediteuren. Een
vereenvoudigde
afw ikkeling lijkt dan ook voor de hand te liggen.

08-06-2018
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Indien er nu zou moeten w orden afgew ikkeld zou dit betekenen dat dit
faillissement dient te w orden opgeheven w egens gebrek aan baten. Enkel de
boedelvordering van UW V zou gedeeltelijk kunnen w orden voldaan. Er kunnen
echter nog geen definitieve conclusies w orden getrokken omdat niet
uitgesloten is dat er nog aansprakelijkheden w orden gevestigd.

20-02-2020
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VERSLAG 10:
In dit faillissement is een eindsituatie bereikt. Er kunnen geen opbrengsten
meer w orden gerealiseerd. Aangezien niet voldoende baten beschikbaar zijn
voor de voldoening van de boedelschulden, zal curator - gelijktijdig met de
indiening van dit faillissementsverslag - de rechter-commissaris verzoeken
het ertoe te leiden dat het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan
baten.

16-09-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er zal nog w orden gecorrespondeerd met crediteuren.

08-06-2018
6

Indien nodig zal nog w orden gecorrespondeerd met crediteuren.

18-12-2018
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Verslag 8:
Indien nodig, zal nog w orden gecorrespondeerd met crediteuren.

23-07-2019
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VERSLAG 10:
De crediteuren ontvangen nog bericht terzake de opheffing.

16-09-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van toepassing.

08-06-2018
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9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

08-06-2018
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9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

08-06-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

08-06-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er zal nog nadere rekening en verantw oording w orden gevraagd aan
pandhouders als het gaat om de inning van de debiteuren.
Er zal nader overleg w orden gevoerd met het bestuur als het gaat om de
laatste vragen die open staan naar aanleiding van het onderzoek in
boekhouding en administratie. Zo nodig en zo mogelijk zal later nog een
accountant ingeschakeld w orden.

08-06-2018
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Curator zet de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag voort.

18-12-2018
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Curator zal de onderzoeken als bedoeld in hoofstuk 7 van dit verslag afronden.

23-07-2019
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VERSLAG 9:
Er zal nog nader onderzoek w orden verricht in w elk kader nadere vragen aan
derden zullen w orden gesteld en voorts nog nadere gesprekken zullen w orden
gevoerd.

20-02-2020
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VERSLAG 10:
Curator streeft ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te w ikkelen.

16-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover valt nog geen zekerheid te geven maar curator streeft er naar in de
komende verslagperiode tot een afw ikkeling te geraken. De uitkomsten van
het rechtmatigheidsonderzoek zijn hier doorslaggevend.

08-06-2018
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VERSLAG 9:
Vooralsnog is er geen einddatum in zicht in verband met voortgezet
onderzoek.

20-02-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

Bijlagen
Bijlagen

08-06-2018
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