inancieel verslag per 24-11-2021
Curator

Mike Post Horeca Exploitatie B.V.
mr. T.W. Konings

Rectïter-Commissaris

mr. E. Bwrwinkel

Insofventienummer

F. osavis

Naam

Hef openbaar verslag en het bijbehorendetussentijds financieelverslag zijn geen fvospectus o f jaarrekening. Hoewef de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curafonïiewincfvoerderniet in voor de volledigheid en juistheid daan/an. Mogefijkis immers dat o. a. bepaalde informatie nog niei
eschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of-achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingnjpendegevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
rspectievenvoor crediteuren. Aan dit verslag kunnen deriiahfegeen rechten worden ontleend.

A. I

Vrij actief
Immateriële vaste activa
- Goodwill
- Handelsnaam

- I. E. Rechten
Af: rechten van derden m. b.t. l. E, Rechten
Af: kosten

Materiele vaste activa
- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]
Af; rechten van derden

Af: kosten
- Inventans, machineneën
Af; rechten van derden

Af: kosten
- Ven/oermiddelen
Af: rechten van derden

Af: kosten

Financiële vaste activa
- Deelnemingen
Af; rechten van derden

Af: kosten
- Intercompanyvord eringen
Af: rechten van derden

Af: Kosten

VoorradenlOHW
- Voorraden
-OHW
Af: rechten van derden

Af: kosten

Debiteuren
- Boedeldebiteuren
- Pré-faillissement
Af: rechten van derden

Af: kosten

LI ulde middelen
-Kas
-Bank

Overiae baten
- Bankrente
- Afdrachten

van inkomen aan boedel

- Restituties
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen
e

- Boedelbijdragef-n)

e

1.081,14
Totaal vrij actief

1.081.14 €

187, 64
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A.2 Gebonden actief
On roerende

cederen ex 58 lid 1 Fw

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw
Af: kosten
Af: rechten van derden

Subtotaal

9.

Opbrengst retentierecht
- Retentlerecht 60 Fw
Af: kosten

10.

O brenst 3:287 BW
- Schadepenningen 3:287 BW
Af: kosten

11. Qpbranast 3:284 BW Odaotekenlnal

- Opbrengst 3:284 BW
Af: kosten

12.

O

bren

st onroerende

zaak bi vorderin

waterscha

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]
Af: kosten
Af: rechten van derden

13. O bren sten overi e

ebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa
Af: kosten
Af: rechten van derden

Totaal gebonden actief
A. 3 57 lid 3 Fw-Actief
14.

Bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
Af: kosten
Af: rechten van derden
Subtotaal

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Extracom tabele o bren st bodemzaken
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]
Extracomptabel
15.

O bren st 138Waterscha swat

- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet
Af: kosten

16.

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw
- Overige 57 lid 3 opbrengsten
Af: kosten

Totaal 57 lid 3 Fw^ctief

1. 081, 14 C

187, 64
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Reeds betaalde algemene faillissementskosten
Super-preTerent
Salaris en verschotten curator
Griffierecht deponering uitdeling slijst (reservering)
Overige super-preferente boedelverplichtingen
Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)
Overige hoog-prefe rente verplichtingen
UWV/Personeel, loon verplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)
Overige laag-preferente boedelverplichlingen
3.

Concurrent

a.

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement

b.

Huur

c.

Taxatiekosten

d.

Overige concurrente boedel verplichtingen

C.

Thans nog beschikbaar

TolaalA(incl. BTW)

1.081,14

Totaal B (Incl. BTW)
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangiHe (zie E.)
Op (tussentijdse) uitdelings lijst reeds gedane uitkering aan credrteuren
1.081.14

Saldo boedel reken ing

D.

Nog te betalen algemene Taillissementskosten

1.

Super-prefèrent

a.

Salaris en verschotten

b.

Griffierechl deponering uitdelingslijst (reseru'ehng)

c.

Overige super-preferente boedelverplichtingen

curator

2.

Preferent

a.

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

b.

Overige hoog-preferente verplichtingen

c.

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)

d.

Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)

e.

Overige laag-prefe rente boedelverplichtingen

3.

Concurrent

a.

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement

b.

Huur

c.

Taxatiekosten

d.

Overige concurrente boedelverplichtingen

1.008.735. 059, 20-

6.574.91- €

Omzetbelasting
A e

Af te dragen omzetbelasting over activa
Terug Ie ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten

-/-B e

Temg Ie ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten

-/-D e
e

Reeds ontvangen boedel-BTWna

187, 64

187.64

€

aangifte

e

Af te dragen omzetbelasting

187.64

Af te dragen Rentekas-BTW

F.

Berekening (voorlopig) tekort

1.

Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)

2.

Nagekomen baten (rente)

3.

Af te dragen omzetbelasting (E)
893. 50
Nog te betalen algemene faillissementskoslen

6.574.91-

(D)

5.681,41-

Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo
Af: ingediende preferente vorderingen
Af: ingediende concurrente vorderingen

100. 176, 28
78. 005, 26

Af: ingediende achtergestelde vorderingen
Voorlopig tekort

183. 862, 95-

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatievan het tekort. Deze voorlopige berekeninghoudt geen rekening met eventuele restanïvordenngenvan separatisten en
berekenin en ingevolge art. 57 lid 3 Fw
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