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Algemene gegevens
Naam onderneming
Summerrise B.V.

22-07-2020
1

Gegevens onderneming
Verslag 1:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMMERRISE B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10147403, statutair
gevestigd te Deest, vestigingsadres: 6653 KA Deest, Van Heemstraw eg 1-A,
h.o.d.n. AGIMPORTEXPORT

22-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen
import van nieuw e)
Handel in en reparatie van zw aardere bedrijfsauto's (geen import van nieuw e)

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

22-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-07-2020
1

Verslagperiode
van
23-6-2020

22-07-2020
1

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

21-10-2020
2

t/m
20-10-2020
van
21-2-2021

21-01-2021
3

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

21-04-2021
4

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021

21-07-2021
5

t/m
19-7-2021
van
20-7-2021

04-11-2021
6

t/m
3-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 54 min

2

4 uur 30 min

3

3 uur 18 min

4

2 uur 36 min

5

2 uur 6 min

6

5 uur 54 min

totaal

29 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Bestuurder van Summerrise B.V. is de heer H.T.M.F. Litjens.

22-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De bestuurder heeft als volgt verklaard:
De onderneming bestaat al sinds 1997 en w as opgericht om te fungeren als
een financiële holding voor een andere onderneming van de bestuurder. Hier is
het nooit van gekomen. De onderneming heeft vervolgens tot aan het jaar
2012 geen activiteiten ontplooid. In het jaar 2016 heeft bestuurder de
onderneming gebruikt om auto's te im- en exporteren. Dit heeft hij slechts
enkele malen gedaan. Het is dan ook dat vanaf die periode de schulden zijn
ontstaan (cargo, energie, telefonie, beveiliging). Boekhouding en administratie
is in zijn geheel niet aanw ezig. De boekhouding en administratie die er zou zijn
gew eest, is in het verleden in beslag genomen door een beslaglegger en zou
nooit zijn teruggegeven.
Het vorenstaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder. De
curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement en komt daar zo nodig in later verslag op terug.

22-07-2020
1

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

W eg
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Gefailleerde heeft een onroerende zaak op naam geregistreerd. De
omschrijving in het kadaster is: W egen. De historische koopsom van het
kadastrale object is € 3.500,-.

22-07-2020
1

Verslag 2:
De bestuurder van gefailleerde heeft een geïnteresseerde partij aangedragen
voor de koop/verkoop van de onroerende zaak. Curator zal in de volgende
verslagperiode trachten tot een verkoop te komen van de onroerende zaak.

21-10-2020
2

Verslag 3:
Curator is in overleg met een geïnteresseerde partij over de koop/verkoop van
de onroerende zaak. Curator verw acht in de volgende verslagperiode
duidelijkheid te hebben of het tot een koop/verkoop komt met deze partij.

21-01-2021
3

Verslag 4:
Curator is er niet in geslaagd om tot verkoop te komen van de onroerende
zaak. Inmiddels heeft curator het stuk grond aan andere partijen aangeboden.

21-04-2021
4

Verslag 5:
Curator is er niet in geslaagd om de onroerende zaak te verkopen. Curator zal
ten aanzien van dit punt in overleg treden met de rechter-commissaris.

21-07-2021
5

Verslag 6:
Curator voert thans overleg met de rechter-commissaris.

04-11-2021
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
Curator heeft geïnformeerd bij de bestuurder of hij bekend is met interesse in
het kadastrale object. De bestuurder heeft curator toegezegd te zullen
informeren bij mogelijk geïnteresseerde partijen. Curator zal zelf ook een
onderzoek instellen om te bezien of omw onenden van gefailleerde
geïnteresseerd zijn in de overname van het kadastrale object.

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

22-07-2020
1

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
Verslag 1:
De bestuurder van gefailleerde heeft niet voldaan aan de boekhoudverplichting
van art. 2:10 BW .

22-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekeningen zijn de afgelopen jaren niet gedeponeerd.

22-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Een eventuele vordering jegens de bestuurder voor het niet volstorten van de
aandelen is verjaard, zodat curator hier geen verder onderzoek naar verricht.

22-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

22-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
Het feit dat de volledige boekhouding en administratie ontbreekt en de
jaarrekeningen de afgelopen jaren niet meer zijn gedeponeerd, maakt dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator beschikt niet over gegevens om een rechtmatigheid onderzoek te
kunnen uitvoeren.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-07-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 148.245,00

22-07-2020
1

€ 150.202,00

21-10-2020
2

€ 148.245,00

21-01-2021
3

Toelichting
verslag 3:
Abusievelijk is in het vorig verslag een onjuiste vordering van de fiscus
vermeld. De juiste hoogte van de ingediende vorderingen bedraagt: €
148.245,00.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

22-07-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering bij curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

22-07-2020
1

9

21-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.382,07

22-07-2020
1

€ 33.856,17

21-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Vooralsnog niet bekend.

22-07-2020
1

Verslag 5:
Gelet op het ontbreken van enig actief zal het faillissement vermoedelijk
w orden afgew ikkeld op de voet van art. 16 Fw .

21-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet, w aaronder contact met crediteuren.

22-07-2020
1

Verslag 2:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet.

21-10-2020
2

Verslag 3:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet.

21-01-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Summerrise B.V. vs. gemeente Druten

21-10-2020
2

9.2 Aard procedures
Bestuursrecht; Summerrise B.V. heeft beroep ingesteld tegen een
invorderingsbesluit van de gemeente Druten.

21-10-2020
2

9.3 Stand procedures
De behandeling van het beroep staat gepland op 2 november 2020

21-10-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact leggen met rechtbank en gemeente Druten.

21-10-2020
2

Verslag 3:
Curator heeft de rechtbank geïnformeerd dat de procedure niet w ordt
overgenomen.

21-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren;

22-07-2020
1

Verslag 3:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren;

21-01-2021
3

Verslag 4:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

21-04-2021
4

Verslag 5:
- In overleg treden met de rechter-commissaris ten aanzien van de onroerende
zaak;

21-07-2021
5

Verslag 6:
- Afronden overleg met de rechter-commissaris en afw ikkelen faillissement.

04-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 2:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Contact leggen met de rechtbank en de gemeente Druten;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

21-10-2020
2

Verslag 3:
Vooralsnog onbekend maar curator streeft ernaar het faillissement binnen zes
maanden af te w ikkelen.

21-01-2021
3

Verslag 4:
Curator streeft er nog altijd naar om het faillissement binnen de termijn zoals
genoemd in het derde verslag af te w ikkelen.

21-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren;

22-07-2020
1

Verslag 2:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Contact leggen met de rechtbank en de gemeente Druten;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

21-10-2020
2

Verslag 3:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren;

21-01-2021
3

Verslag 4:
- Onroerende zaak trachten te gelde te maken;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

21-04-2021
4

Verslag 5:
- In overleg treden met de rechter-commissaris ten aanzien van de onroerende
zaak;

21-07-2021
5

Verslag 6:
- Afronden overleg met de rechter-commissaris en afw ikkelen faillissement.

04-11-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

