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Algemene gegevens
Naam onderneming
TAlbayrak B.V. (''TAlbayrak'')

11-05-2021
1

Gegevens onderneming
1. TAlbayrak is op 29 mei 2015 voor het eerst ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel. TAlbayrak is statutair gevestigd te
Apeldoorn en feitelijk gevestigd te (7315 AW ) Apeldoorn aan de Piet
Joubertstraat 50, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 63413655.

11-05-2021
1

Activiteiten onderneming
1. De activiteiten van TAlbayrak bestonden uit de ontw ikkeling en verkoop
van snack(s)(boxen) en andere logistieke w erkzaamheden.

Financiële gegevens

11-05-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 2,00

€ -40.746,00

€ 42.063,00

2017

€ 31.853,00

€ 2.011,00

€ 24.510,00

2021

€ -399,24

2019

€ 2.950,00

€ -161.837,00

€ 54.332,00

2018

€ 2.562,00

€ -48.671,00

€ 52.725,00

Toelichting financiële gegevens
1. Uit de aangeleverde financiële gegevens blijkt dat TAlbayrak sinds 2018
structureel verlies leed. De curator heeft de beschikking over de
(voorlopige) jaarrekening over 2017, 2018 en 2019. Over 2020 zijn door
de (indirect) bestuurder financiële gegevens aangeleverd. Over 2021 zijn
tot op heden geen financiële gegevens aangeleverd. Hoew el de
bovenstaande cijfers zijn overgenomen uit deze stukken, kan er niet met
zekerheid w orden gezegd of deze cijfers juist zijn. De curator heeft dit
nog in onderzoek.

1. Inmiddels heeft de curator ook de beschikking over een (voorlopige)
jaarrekening 2020. De jaarcijfers over 2020 sluiten echter niet aan bij de
(voorlopige) jaarrekening over 2019 en de aangeleverde tussentijdse
kolommenbalans over 2020.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-05-2021
1

Toelichting
1. Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van TAlbayrak zijn er geen
personeelsleden in dienst (gew eest).

Boedelsaldo
€ 0,00

11-05-2021
1

€ 1.725,00

11-08-2021
2

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator voorraden van TAlbayrak
verkocht. Zie hierover meer onder punt 3.6 van dit verslag.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-4-2021

11-05-2021
1

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

11-08-2021
2

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

11-11-2021
3

t/m
10-11-2021
van
11-11-2021

09-02-2022
4

t/m
8-2-2022
van
9-2-2022

09-05-2022
5

t/m
8-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 21 min

2

43 uur 39 min

3

18 uur 30 min

4

6 uur 15 min

5

1 uur 39 min

totaal

94 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
1. In de eerste verslagperiode zijn alle inventarisatiew erkzaamheden
verricht. De administratie van TAlbayrak is opgevraagd en er heeft een
eerste bespreking met de (indirect) bestuurder plaatsgehad.

1. De curator heeft de afgelopen verslagperiode getracht om de
administratie van TAlbayrak in zijn bezit te krijgen. Hierover is
gecorrespondeerd met de (indirect) bestuurder van failliet. Voorts
hebben de w erkzaamheden gezien op de verkoop van de voorraden die
in opslag stonden bij een crediteur van failliet en correspondentie met
crediteuren van TAlbayrak.

1. De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met een
verhuurder van TAlbayrak inzake handelsvoorraden van TAlbayrak die in
het pand van de verhuurder stonden opgeslagen en die voor datum
faillissement door de verhuurder zijn verkocht. Daarnaast hebben de
w erkzaamheden de afgelopen verslagperiode gezien op het contact met
de (indirect)bestuurder van TAlbayrak en het afronden van het oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek.

1. De afgelopen verslagperiode hebben de w erkzaamheden gezien op het
contact met de (indirect) bestuurder van TALbayrak inzake de
aansprakelijkstelling voor het tekort in het faillissement. Zie hierover
meer onder puny 7.5 van het verslag.

1. De afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan
verslaglegging en contact met de (indirect) bestuurder van TAlbayrak
inzake de aansprakelijkstelling.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

11-11-2021
3

09-02-2022
4

09-05-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Bestuurder van TAlbayrak is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TAlbayrak Holding B.V., w elke op haar beurt w ordt
bestuurd door een natuurlijk persoon, die eveneens enig aandeelhouder
is. Deze natuurlijke persoon w ordt in dit verslag aangeduid met ''de
(indirect) bestuurder''.

1.2 Lopende procedures

11-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
1. De curator is niet bekend met lopende procedures w aarbij TAlbayrak
partij is.

11-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
1. Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van TAlbayrak zijn er geen
lopende verzekeringen.

11-05-2021
1

1.4 Huur
1. TAlbayrak huurde een drietal opslagloodsen. Volgens opgaaf van de
(indirect) bestuurder van TAlbayrak zijn alle huurovereenkomsten reeds
voor datum faillissement beëindigd.

1. TAlbayrak huurde in totaal een vijftal bedrijfsruimten/opslagloodsen. Alle
huurovereenkomsten zijn volgende de opgaaf van de (indirect)
bestuurder reeds voor datum faillissement beëindigd.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
1. De (indirect) bestuurder heeft aangegeven dat er op enig moment in
2019 is besloten om de verkoop van de snacks door TAlbayrak onder te
brengen in een andere vennootschap, zodat TAlbayrak zich kon richten
op haar logistieke w erkzaamheden. Dat laatste bleek echter niet mogelijk
omdat een potentiële (grote) opdrachtgever van TAlbayrak haar opdracht
uiteindelijk heeft ingetrokken. TAlbayrak is nadien een vennootschap
gew eest w aarin nauw elijks tot geen activiteiten (meer) in w erden
verricht. Volgens de (indirect) bestuurder zijn (andere) activiteiten niet
van de grond gekomen, dit mede vanw ege de sluiting van de horeca
vanw ege de maatregelen rondom het Coronavirus. Uiteindelijk heeft een
verhuurder van TAlbayrak het faillissement aangevraagd w egens
openstaande huurpenningen.

11-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-05-2021
1

Toelichting
1. Volgens opgaaf van de (direct) bestuurder van failliet zijn er geen
personeelsleden in dienst (gew eest).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

11-05-2021
1

Toelichting
1. Volgens opgaaf van de (direct) bestuurder van failliet zijn er geen
personeelsleden in dienst (gew eest).

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
11-05-2021
1

1. Niet van toepassing.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. TAlbayrak heeft geen onroerende zaken
in eigendom
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1. Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
11-05-2021
1

1. Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Volgens de (indirect) bestuurder van TAlbayrak zouden er geen
bedrijfsmiddelen (meer) aanw ezig zijn. De inventaris in eigendom van
TAlbayrak zou voor datum faillissement zijn overgedragen aan een van
de verhuurders (ter verrekening van openstaande huurvorderingen van
de verhuurder op failliet). De curator heeft om onderliggende stukken
gevraagd.

1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met deze
verhuurder en nadere informatie opgevraagd inzake de overdracht en
verkoop van de inventaris van TAlbayrak. De curator heeft dit nog in
onderzoek.

1. TAlbayrak heeft voor datum faillissement diverse partijvoorraden
ingekocht en deze gestald in een gehuurde bedrijfsruimte. Er is voor
datum faillissement tussen de verhuurder van deze bedrijfsruimte en
TAlbayrak een beëindigingsovereenkomst gesloten w aarin afspraken zijn
gemaakt over de verkoop van deze partijvoorraden. De afgelopen
verslagperiode heeft de verhuurder een toelichting gegeven op de w ijze
w aarop de verkoop van de partijvoorraden heeft plaatsgehad. De
restantvordering die de verhuurder in het faillissement van TAlbayrak
heeft ingediend, is in overeenstemming met de gemaakte afspraken
aangepast. Dit punt is daarmee afgew ikkeld.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

11-11-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

11-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden snacks

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder heeft TAlbayrak geen
voorraden (meer) in eigendom.

1. De afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat TAlbayrak nog 20
pallets aan voorraden - ingevroren halffabricaten en snacks - bij een
crediteur in opslag heeft staan. De voorraden zijn aan een opkoper
verkocht. De verkoopopbrengst betrof EUR 2.500,-. Uit de opbrengst is
een bedrag van EUR 1.000,- aan de crediteur voldaan op haar
openstaande vordering op TAlbayrak, zodat zij tot afgifte van de
voorraden aan de curator is overgegaan. Zie hierover meer onder punt
5.6 van dit verslag. Derhalve heeft de boedel met de verkoop van de
voorraden een verkoopopbrengst van in totaal EUR 1.500,- exclusief btw
gerealiseerd.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
11-05-2021
1

1. Niet van toepassing.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

1. Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
1. Tot op heden is niet gebleken van enige andere activa. De handelsnamen
die in het verleden door TAlbayrak zijn gehanteerd bij de verkoop van de
snack(s)(boxen) zouden volgens de (indirect) bestuurder reeds in 2019
zijn overgedragen aan derde(n). De curator heeft dit in onderzoek.

1. De overdracht van de handelsnamen van TAlbayrak heeft de curator in
onderzoek. De curator heeft om stukken gevraagd bij de (indirect)
bestuurder.

1. De curator komt tot de conclusie dat er door deze derde(n) geen
vergoeding is betaald voor de overname van de handelsnamen. Zie
hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

11-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Niet van toepassing.

1. Contact met de crediteur die de voorraden van TAlbayrak in opslag had
staan en verkoop van de voorraden aan een opkoper.

1. Contact met de verhuurder inzake de verkoop van de bij haar
opgeslagen bedrijfsmiddelen van TAlbayrak.

11-05-2021
1
11-08-2021
2

11-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1. De curator heeft (vooralsnog) niet de beschikking over de financiële
gegevens van TAlbayrak over 2021 en derhalve ook niet over de
gegevens bijgew erkt tot datum faillissement. Volgens opgaaf van de
(indirect) bestuurder zouden er geen debiteuren zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

11-05-2021
1

1.TAlbayrak w erd niet bancair gefinancierd. De bankrekening die TAlbayrak
hield bij Rabobank is volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder sinds januari
2021 beëindigd.

Toelichting vordering van bank(en)

11-08-2021
2

1. TAlbayrak had 20 pallets aan voorraden bij een crediteur in opslag staan.
Deze crediteur heeft een beroep gedaan op een pand- en retentierecht. Het
pandrecht zou blijken uit de door de crediteur gestelde gehanteerde algemene
voorw aarden. De curator is van mening dat niet is gebleken dat de algemene
voorw aarden vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst door deze
crediteur aan TAlbayrak ter hand zijn gesteld en van toepassing zijn verklaard.
De curator heeft de algemene voorw aarden vernietigd, met als gevolg dat de
crediteur geen beroep kan doen op de in deze voorw aarden vermelde
(vuist)pandrecht.

5.2 Leasecontracten
1. Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder zijn er geen lopende
leasecontracten.

11-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder zijn er geen zekerheden
verstrekt.

11-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. De curator is niet bekend met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

11-05-2021
1

5.6 Retentierechten
1. De curator is niet bekend met een beroep op het recht van retentie.

1. TAlbayrak had 20 pallets aan voorraden bij een crediteur in opslag staan.
Deze crediteur heeft een beroep gedaan op een pand- en retentierecht.
Daarbij heeft de crediteur bij de curator aangegeven niet tot afgifte van
de voorraden over te gaan voordat haar vordering op TAlbayrak zou zijn
voldaan. Om in der minne tot een regeling te komen, is met deze
crediteur overeengekomen dat zij een bedrag van EUR 1.000,- uit de
verkoopopbrengst van de voorraden krijgt voldaan, w aarbij het bedrag in
mindering w ordt gebracht op de vordering die de crediteur in het
faillissement van TAlbayrak heeft ingediend.

11-05-2021
1
11-08-2021
2

5.7 Reclamerechten
1. De curator is niet bekend met een beroep op het recht van reclame.

11-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Alle activiteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt.

11-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

11-05-2021
1

6.4 Beschrijving
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-05-2021
1

1. Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-05-2021
1

1. Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Er is administratie aanw ezig over 2018 t/m 2020. De (financiële)
administratie over 2021 ontbreekt vooralsnog. De curator heeft de
(indirect) bestuurder van TAlbayrak verzocht deze alsnog bijgew erkt tot
faillissementsdatum aan te leveren. Of de administratie aan de vereisten
van artikel 2:10 BW voldoet, w ordt nader onderzocht.

1. Het heeft enige tijd geduurd voordat de curator de (bijgew erkte)
administratie van TAlbayrak van de (indirect) bestuurder van TAlbayrak
heeft ontvangen. Op verzoeken hiertoe van de curator w erd niet, dan
w el moeizaam gereageerd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat de (indirect)
bestuurder van failliet bij de rechter-commissaris is opgeroepen voor een
faillissementsverhoor. De afgelopen verslagperiode heeft de curator een
deel van de administratie van TAlbayrak ontvangen. Of de administratie
aan de vereisten van artikel 2:10 BW voldoet, w ordt nader onderzocht.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

1. De administratie voldoet niet aan de criteria van artikel 2:10 lid 1 BW , ook
niet nadat de (indirect) bestuurder van TAlbayrak na datum faillissement
meerdere keren in de gelegenheid is gesteld om de administratie bij te
w erken. Zo is er onder andere vrijw el geen fysieke administratie bij de
curator afgegeven. Er is geen debiteurenadministratie aangetroffen. Een
tot datum faillissement bijgew erkte crediteurenlijst ontbreekt eveneens,
de lijst die w el is aangeleverd is niet juist en onvolledig. De voorraad- en
inventarislijsten die bij de curator zijn aangeleverd zijn ook niet volledig.
Daarnaast zijn er geen OB-aangiften in de administratie aangetroffen
terw ijl uit de bankrekeningafschriften van TAlbayrak blijkt dat deze w el
zijn verricht. Voorts blijkt uit de administratie van TAlbayrak niet w at haar
(lopende) verplichtingen zijn gew eest, er zijn nagenoeg geen
(huur)overeenkomsten aangetroffen.

11-11-2021
3

De curator komt tot de conclusie dat de administratie van TAlbayrak niet
zodanig is gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdagers op zodanige w ijze bew aard zijn gebleven dat daaruit te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden
gekend. Aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is niet voldaan. Daarmee
heeft de (indirect) bestuurder volgens het w ettelijke bew ijsvermoeden van
artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen
1. De curator heeft de beschikking over de voorlopige jaarrekeningen over
2017 tot en met 2019.

11-05-2021
1

Over het jaar 2019 is géén jaarrekening gedeponeerd. De jaarrekening over
2018 is op 11 juli 2019 gedeponeerd. De jaarrekening over 2017 is op 21 mei
2019 gedeponeerd. Daarmee zijn de jaarrekeningen over 2017 en 2019 niet
tijdig gedeponeerd.

1. De curator komt tot de conclusie dat er sprake is van een schending van
de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW . Daarmee heeft de
(indirect) bestuurder volgens het w ettelijke bew ijsvermoeden van artikel
2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

11-11-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as TAlbayrak niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de
criteria van artikel 2:396 lid 1 BW .

11-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. De vordering, voor zover deze bestond, is verjaard vanw ege het feit dat
er reeds 5 jaren is verlopen na het opeisbaar w orden van de vordering.

11-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-05-2021
1

Toelichting
1. De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder niet heeft voldaan aan
haar verplichting om de jaarrekeningen tijdig te deponeren. Daarmee heeft de
bestuurder volgens het w ettelijk bew ijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW
haar taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat de onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal
hier nog nader onderzoek naar verrichten.

Ja

11-11-2021
3

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de (indirect) bestuurder van
TAlbayrak aansprakelijk gesteld voor het tekort op grond van artikel 2:248 lid 2
BW omdat er niet is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 2:10
BW en artikel 2:394 BW . Daarnaast is de curator tot de conclusie gekomen dat
er ook op andere gronden sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat de
(indirect) bestuurder van TAlbayrak aansprakelijk is voor het tekort op grond
van artikel 2:248 lid 2 BW . Het tekort bedraagt per heden EUR 79.403,40. Op
de aansprakelijkstelling heeft de curator (nog) geen reactie van de (indirect)
bestuurder ontvangen.

Ja
Toelichting
1. De direct en de indirect bestuurder van TAlbayrak zijn door de curator
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement op grond van artikel
2:248 lid 2 jo. 2:10 en 2:394 BW en op grond van artikel 2:248 lid 1 BW . De
afgelopen verslagperiode is de curator naar aanleiding van de
aansprakelijkstelling in overleg getreden met de direct en indirect bestuurders
van TAlbayrak om te kijken of een schikking tot de mogelijkheden behoorde. Er
is door de direct en indirect bestuurder een voorstel gedaan om een bedrag
van EUR 15.000,- ineens aan de boedel te voldoen. Dit voorstel heeft de
curator met goedkeuring van de rechter-commissaris ex artikel 104 Fw
aanvaard. De curator is van mening dat het belang van de boedel met deze
schikking het beste w ordt gediend, mede gezien de onverhaalbaarheid van het
tekort op het vermogen van de direct en indirect bestuurder en de kosten die
met het instellen van een procedure jegens de direct en indirect bestuurder
gemoeid zullen zijn.

7.6 Paulianeus handelen

09-02-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-05-2021
1

Toelichting
1. Of sprake is van paulianeus handelen, w ordt nader onderzocht. Hierbij zal
onder andere door de curator w orden gekeken naar (het tijdstip van) de
overdracht van de inventaris van TAlbayrak en (het tijdstip van) de overdracht
van de handelsnamen van TAlbayrak. De curator is nog in afw achting van
stukken en heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

11-08-2021
2

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de stukken van de verhuurder
gekregen met betrekking tot de overdracht van inventaris van TAlbayrak tegen
verrekening van openstaande huurfacturen. De curator verw acht de komende
verslagperiode het onderzoek ter zake te hebben afgerond, hij is nog in
afw achting van informatie van de (indirect) bestuurder.

Nee

11-11-2021
3

Toelichting
1. De curator is tot de conclusie gekomen dat met betrekking tot de verkoop
van de partijvoorraden door een verhuurder van TAlbayrak van paulianeus
handelen geen sprake is gew eest. Zie hierover meer onder punt 3.2 van dit
verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. In onderzoek.

1. Zoals aangegeven onder punt 7.5 van dit verslag, heeft de curator het
voorstel van de (indirect) bestuurder van TAlbayrak geaccepteerd. Het
overeengekomen bedrag zal binnen enkele maanden door de (indirect)
bestuurder w orden voldaan. Na ontvangst van dit bedrag op de
boedelrekening zullen partijen elkaar finale kw ijting verlenen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-05-2021
1
09-05-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de (overdracht van) handelsnamen van TAlbayrak en een
(kort) onderzoek van de administratie.

1. Correspondentie met de (indirect) bestuurder van TALbayrak met
betrekking tot het aanleveren van de administratie en correspondentie
met de verhuurder inzake de overdracht van de inventaris van TAlbayrak.

1. Correspondentie met de (indirect) bestuurder en een verhuurder van
TAlbayrak, het aansprakelijk stellen van de (indirect) bestuurder voor het
tekort.

1. Overleg met de indirect bestuurder naar aanleiding van de
aansprakelijkstelling voor het tekort in het faillissement van TAlbayrak.

1. Overleg met de indirect bestuurder van TAlbayrak over de termijn
w aarbinnen het schikkingsbedrag ter hoogte van EUR 15.000 zal
w orden voldaan.

11-05-2021
1
11-08-2021
2

11-11-2021
3

09-02-2022
4

09-05-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
1. Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen
bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-05-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

11-05-2021
1

1. De fiscus heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 368,00

11-08-2021
2

€ 3.879,18

11-11-2021
3

Toelichting
1. De vorderingen die door de fiscus in het faillissement zijn ingediend zien op
mrb, lh maart 2021, OB eerste en tw eede kw artaal 2021 en VPB 2019.

€ 2.920,00

09-02-2022
4

Toelichting
1. De vorderingen die door de fiscus in het faillissement zijn ingediend zien op
mrb, lh maart 2021, OB eerste en tw eede kw artaal 2021.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-05-2021
1

1. Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend en zal dit conform de
opgaaf van de (indirect) bestuurder dat er géén personeel bij TAlbayrak in
dienst is gew eest, ook niet gaan doen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 70,18
Toelichting
1. Er is een bedrag van EUR 70,18 ingediend die zien op de kosten die door
een crediteur zijn gemaakt voor het aanvragen van het faillissement van
TAlbayrak.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-08-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-05-2021
1

Toelichting
1. Volgens de (indirect) bestuurder van TAlbayrak zouden er naast de
aanvrager van het faillissement van TAlbayrak geen andere (externe)
crediteuren aanw ezig zijn. Dit komt echter niet overeen met de aan de curator
verstrekte crediteurenlijst. Volgens de (indirect) bestuurder van failliet zouden
deze crediteuren door de direct en indirect bestuurder van TAlbayrak zijn
voldaan. De curator heeft om onderliggende stukken gevraagd en dit nog in
onderzoek.

8

11-08-2021
2

Toelichting
1. Er hebben zich inmiddels 8 crediteuren gemeld bij de curator met een
vordering op TAlbayrak. Deze crediteuren komen niet overeen met de
crediteurenlijst die is aangeleverd. De curator heeft tot op heden geen stukken
van de (indirect) bestuurder ontvangen w aaruit blijkt dat alle crediteuren - op
de aanvrager na - door de direct en indirect bestuurder van TAlbayrak zouden
zijn voldaan.

9

11-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.066,00

11-05-2021
1

€ 77.501,45

11-08-2021
2

€ 78.649,22

11-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over w orden gedaan.

11-05-2021
1

1. Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over w orden gedaan.

11-08-2021
2

1. Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over w orden gedaan.

11-11-2021
3

1. De verw achting is dat het faillissement ex artikel 16 Fw w ordt opgeheven
bij gebrek aan baten.

09-02-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Het aanschrijven en corresponderen met de crediteuren en de (indirect)
bestuurder van TAlbayrak.

11-08-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Op dit moment is de boedel geen partij bij een procedure.

11-05-2021
1

9.2 Aard procedures
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

9.3 Stand procedures
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
1. Niet van toepassing.

11-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. De aankomende verslagperiode zal w orden besteed aan het oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder de deugdelijkheid van de
administratie, onbehoorlijk bestuur en eventuele paulianeuze
handelingen.

1. De aankomende verslagperiode zal w orden besteed aan het oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder de deugdelijkheid van de
administratie, onbehoorlijk bestuur en eventuele paulianeuze
handelingen. De curator verw acht dat dit de komende verslagperiode zal
w orden afgerond, de curator is echter nog in afw achting van informatie
van de (indirect) bestuurder van failliet.

11-05-2021
1

11-08-2021
2

1. De curator zal de komende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot de aansprakelijkstelling van de (indirect)
bestuurder voor het tekort.

1. Afw ikkeling van de getroffen schikking met de direct en indirect
bestuurder van TAlbayrak.

1. Het afronden van de getroffen schikking met de direct en indirect
bestuurder van TAlbayrak.

11-11-2021
3

09-02-2022
4

09-05-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Over de termijn van afw ikkeling kan op dit moment geen mededeling
w orden gedaan.

1. Over de termijn van afw ikkeling kan op dit moment geen mededeling
w orden gedaan.

1. Indien de schikking door de direct en indirect bestuurder van TALbayrak
correct en volledig w ordt nagekomen, is de verw achting dat het
faillissement de aankomende verslagperiode kan w orden voorgedragen
voor afw ikkeling.

11-05-2021
1

11-11-2021
3

09-02-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
9-8-2022

09-05-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

09-05-2022
5

