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Algemene gegevens
Naam onderneming
Les Favorites B.V.

09-05-2022
1

Gegevens onderneming
Verslag 1:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Les Favorites B.V.,
hierna te noemen: de "vennootschap", is statutair gevestigd te Overbetuw e
en kantoorhoudende op het adres Reutsedijk 9, 5264 PC in Vught. Volgens de
gegevens bij de Kamer van Koophandel houdt de vennootschap zich bezig met
groothandel in boven- en onderkleding, alsmede het ontw erp en de productie
van agentuur en groot- en detailhandel in boven- en onderkleding,
accessoires, sieraden en homew are en het verzorgen van w inkelstyling. De
vennootschap heeft tw ee bestuurders, namelijk Livia Loth B.V. en Sooff Holding
B.V.

Activiteiten onderneming

09-05-2022
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1:

09-05-2022
1

De vennootschap is in 2017 opgericht en is actief in de kledingbranche. De
(indirect) bestuurders van de vennootschap zijn voor de oprichting van de
vennootschap al vele jaren w erkzaam gew eest in de kledingbranche en
hebben met de vennootschap een nieuw , eigen merk in de markt gezet. De
vennootschap ontw erpt eigen kleding die zij vervolgens bij diverse leveranciers
laat maken. Daarna w ordt de kleding aan diverse kledingw inkels verkocht. De
vennootschap verkoopt niet zelf rechtstreeks aan de consumenten.
De onderneming ontw ikkelde zich de eerste jaren na oprichting volgens
verw achting. Echter, net als vele anderen in de kledingbranche is de
vennootschap hard geraakt door de gevolgen van COVID-19. Toen de eerste
lockdow n in december 2020 zich voordeed had de vennootschap de kleding
van het w interseizoen al verkocht. Echter de afnemers van de vennootschap
w erden geconfronteerd met het feit dat zij die kleding niet konden
doorverkopen en met de onverkochte voorraad bleven zitten. Hierdoor hadden
de afnemers niet de middelen (of vertrouw en) om voor het volgende seizoen
(grote) orders te plaatsen en zakte de omzet van de vennootschap in de
volgende verkoopperiode (juli/augustus/september 2021) alsnog enorm in.
Door de tijdelijke versoepelingen daarna herstelde de markt zich enigszins. De
vennootschap hoopte dat de branche verder zou stabiliseren en dat zij door
fors in de kosten te snijden de lastige periode zou doorkomen. Helaas bleek de
strenge lockdow n vanaf 19 december 2021 niet te overkomen. De afnemers
van de vennootschap konden opnieuw de ingekochte voorraad niet kw ijt.
Daarbovenop begon in februari 2022 de oorlog in Oekraïne, met de bijkomende
onzekerheid over de gevolgen. De afnemers van de vennootschap plaatsten
w eer maar heel beperkte orders.
De door de vennootschap gerealiseerde omzet is niet voldoende om de kosten
te dekken. Reden w aarom de bestuurders besloten hebben het faillissement
van de vennootschap aan te vragen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 207.004,00

€ 4.502,00

€ 133.650,00

2021

€ 546.421,00

€ 13.995,00

€ 121.121,00

2020

€ 377.731,00

€ -72.483,00

€ 87.478,00

2019

€ 461.237,00

€ 466,00

€ 90.831,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de informatie die de curator van de
vennootschap heeft ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

09-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
09-05-2022
1

0
Toelichting
Verslag 1:
De vennootschap had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
09-05-2022
1

Toelichting
Verslag 1:

16-08-2022
2

€ 11.040,24

Verslagperiode
van

09-05-2022
1

30-3-2022
t/m
8-5-2022
van

16-08-2022
2

9-5-2022
t/m
15-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 24 min

2

29 uur 6 min

3

7 uur 12 min

totaal

60 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 1:

09-05-2022
1

De afgelopen verslagperiode heeft een intakegesprek met de bestuurders
plaatsgevonden. Verder heeft de curator de debiteuren in kaart gebracht en
aangeschreven de openstaande facturen te voldoen. In de verslagperiode zijn
tevens de bekende crediteuren aangeschreven voor zover deze zich nog niet
reeds hadden gemeld. De curator is bezig gew eest met het inventariseren van
de aanw ezige voorraad. De voorraad is geconcentreerd op 1 locatie. Verder
zijn de aanw ezige eigendomsvoorbehouden van diverse crediteuren in kaart
gebracht en ook de pandrechten van de bank. De contracten van de
leaseauto's zijn beëindigd.
Verslag 2

16-08-2022
2

De tw eede verslagperiode heeft de curator in overleg met de pandhouder
Rabobank de aanw ezige voorraad verkocht. Na de verkoop en levering van de
voorraad en de inventaris heeft de curator het gehuurde opgeleverd aan de
verhuurder. De huur w as al voor datum faillissement beëindigd door de
bestuurders. De curator heeft na de eerste aanschrijving van de debiteuren de
nodige posten geïnd. Na overleg met de pandhouder over een boedelbijdrage
zijn de door de curator ontvangen gelden aan de pandhouder afgedragen. Ook
is overlegd met de pandhouder over de verdere inning van de nog
openstaande debiteuren door de curator. Daar is de curator momenteel mee
bezig.
De curator heeft tevens de overige activa in kaart gebracht, o.a. handelsnaam
en een w ebsite die de Les Favorites aan het ontw ikkelen w as en bijna gereed
is. De geïnteresseerde partijen zijn aangeschreven en in de gelegenheid een
bod uit te brengen. De curator is in afw achting hiervan. De curator heeft
hierover geregeld contact gehad met de bestuurders die zich hierin coöperatief
opstellen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:

09-05-2022
1

De vennootschap heeft tw ee bestuurders, namelijk Livia Loth B.V. en Sooff
Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Livia Loth B.V. is mevrouw
I. Evers. Enig aandeelhouder en bestuurder van Sooff Holding B.V. is mevrouw
P. Radstaat.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Voor zover op de verslagdatum bekend, w aren er geen procedures aanhangig
op datum faillissement.

1.3 Verzekeringen

09-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:

09-05-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders had de vennootschap de volgende
verzekeringen:
Inventaris en/of goederenverzekering
bedrijfsschadeverzekering
Inventaris en/of goederen GV verzekering
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
De bestuurders hebben voornoemde verzekeringen voor datum
faillissement opgezegd.

1.4 Huur
Verslag 1:

09-05-2022
1

De vennootschap heeft een ruimte gehuurd in het complex "Fort Isabella" te
Vught. De verhuurder is Bella Rocks B.V. tevens h.o.d.n. "Fort Isabella". De
bestuurders van de vennootschap hebben de huurovereenkomst voor datum
faillissement opgezegd tegen 1 mei 2022. De oplevering van het gehuurde
heeft nog niet plaats gevonden.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Op 23 mei 2022 heeft de curator het gehuurde opgeleverd aan de verhuurder.
De verhuurder heeft onder verrekening van de openstaande huur de (restant)
borg aan de curator voldaan. De huurovereenkomst is daarmee definitief
afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De vennootschap is, zoals meerdere partijen in de kledingbranche, hard
geraakt door de gevolgen van COVID-19. Toen de eerste lockdow n in
december 2020 zich voordeed had de vennootschap de kleding van het
w interseizoen al verkocht. Echter de afnemers van de vennootschap w erden
geconfronteerd met het feit dat zij die kleding niet konden doorverkopen en
met de onverkochte voorraad bleven zitten. Hierdoor hadden de afnemers niet
de middelen (of vertrouw en) om voor het volgende seizoen (grote) orders te
plaatsen en zakte de omzet van de vennootschap in de volgende
verkoopperiode (juli/augustus/september 2021) alsnog enorm in.
Door de tijdelijke versoepelingen daarna herstelde de markt zich enigszins. De
vennootschap hoopte dat de branche verder zou stabiliseren en dat zij door
fors in de kosten te snijden de lastige periode zou doorkomen. Helaas bleek de
strenge lockdow n vanaf 19 december 2021 niet te overkomen. De afnemers
van de vennootschap konden opnieuw de ingekochte voorraad niet kw ijt.
Daarbovenop begon in februari 2022 de oorlog in Oekraïne, met de bijkomende
onzekerheid over de gevolgen. De afnemers van de vennootschap plaatsten
w eer maar heel beperkte orders.
De door de vennootschap gerealiseerde omzet is niet voldoende om de kosten
te dekken. Reden w aarom de bestuurders besloten hebben het faillissement
van de vennootschap aan te vragen.

09-05-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

09-05-2022
1

0
Toelichting
Verslag 1:
De vennootschap had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

09-05-2022
1

0
Toelichting
Verslag 1:
Ook in het jaar voor het faillissement had de vennootschap geen personeel in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Niet van toepassing

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

09-05-2022
1

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:

09-05-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders heeft de vennootschap geen onroerende
zaken in eigendom. Uit het Kadaster is ook niet gebleken dat de vennootschap
eigenaar is van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurders en raadplegen van het Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:

09-05-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders bestaan de bedrijfsmiddelen van de
vennootschap uit de inventaris. De inventaris bestaat uit 8 stoelen, 2 (Ikea)
kastjes, 1 tafelmodel koelkast, 3 poppen, 1 printer, 1 Soople rek, enkele (Ikea)
kledingrekjes.
De bank heeft een pandrecht op deze zaken.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De inventaris en de voorraad is in overleg met de pandhouder verkocht. De
pandhouder heeft haar pandrecht hierop vrijgegeven. In overleg met de
bestuurders zijn de verdere activa in kaart gebracht. Deze bestaan uit de
handelsnaam inclusief logo, domeinnaam en instagram-account en een w ebsite
in ontw ikkeling (in de eindfase voor de oplevering). Aandachtspunt bij de
w ebsite is dat er nog een tw eetal facturen openstaat en de w ebsite-bouw er
pas verdere medew erking w il verlenen na betaling van de openstaande
facturen. Voor de genoemde activa hebben zich eerder diverse
geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. Deze zijn in de gelegenheid
gesteld een bieding uit te brengen. Dit loopt momenteel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:

09-05-2022
1

De curator zal volgens artikel 57 Faillissementsw et de belangen van de fiscus
behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurders.
Verslag 2:
Overleg met de bestuurders en overleg met de w ebsite-bouw er over de
w ebsite die in ontw ikkeling is en zijn openstaande facturen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

16-08-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad en inventaris

€ 4.635,00

€ 4.635,00

totaal

€ 4.635,00

€ 4.635,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:

09-05-2022
1

De voorraad bestaat uit 9 collecties kleding. De w aarde van de kleding is
moeilijk in te schatten omdat deze snel is afgeschreven. Bovendien rust op een
deel van de nieuw ste collectie (N9) eigendomsvoorbehoud dat de curator zal
respecteren.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De pandhouder heeft het pandrecht op de voorraad voor de verkoop
vrijgegeven. De curator heeft de geldende eigendomsvoorbehouden c.q.
rechten van reclame gerespecteerd. Dit deel van de voorraad is door de
rechthebbenden opgehaald.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurders over verkoopscenario's, in kaart brengen van
de voorraad, overleg met de pandhouder, overleg met veilingbureau.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Met de bestuurders is de voorraad verder in kaart gebracht. De veilingbureaus
bleken geen goed bod te kunnen doen, althans slecht onder een aantal risicovoorw aarden zow el financieel als termijn van verkoop. De curator heeft
daarom besloten diverse opkopers in de gelegenheid te stellen om een bod uit
te brengen. De voorraad is met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht aan de hoogste bieder.
De curator heeft zich vervolgens gericht op het in kaart brengen van de
verdere activa. Geïnteresseerde partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een
bieding uit te brengen. Voor de overdracht van de w ebsite/w ebshop is de
curator overigens afhankelijk van de medew erking van de w ebsite-bouw er.
Verslag 3:
Met een debiteur had failliet afw ijkende verkoopafspraken gemaakt. Deze
partij heeft voorraad geleverd gekregen en neemt alleen voorraad af die
daadw erkelijk is doorverkocht. Aan het eind van het verkoopseizoen is de
resterende voorraad aan de curator terug geleverd. Aangezien de restantvoorraad slechts een beperkt aantal items omvatte, is de eerdere hoogste
bieder benaderd en in de gelegenheid gesteld een bod op de restantvoorraad uit te brengen. In de nieuw e bieding w as de prijs per item hoger
dan het eerste bod. De curator heeft het restant derhalve met toestemming
van de rechter-commissaris verkocht aan deze bieder.
Hiermee is alle voorraad van de failliet verkocht.

3.8 Andere activa

17-11-2022
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1:

09-05-2022
1

Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap een domeinnaam.
Verder is een geheel nieuw e w ebshop ontw ikkeld. Deze is zo goed als gereed
en na afronding bruikbaar voor derden. De curator onderzoekt nader of er nog
andere activa aanw ezig is en of deze te gelde gemaakt kunnen w orden.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Volgens opgave van de bestuurders is er naast de domeinnaam en de
w ebsite/w ebshop ook een logo en een instagram-account. Geïnteresseerde
partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen. Voor de
overdracht van de w ebsite/w ebshop is de curator overigens afhankelijk van de
medew erking van de w ebsite-bouw er aangezien deze beschikt over de
bronbestanden.
Verslag 3:

17-11-2022
3

De curator heeft 3 potentiële kopers die zich eerder bij haar hadden gemeld
in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen. De domeinnaam,
handelsnaam, logo, instagram-account, facebook-account, overige social
media-accounts en de w ebsite (in overleg met de w ebsitebouw er en na
betaling openstaande factuur) zijn met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de hoogste bieder.
Met deze verkoop zijn alle activa verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurder.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Overleg met de bestuurder en overleg met de w ebsite-bouw er.
Verslag 3.

17-11-2022
3

Overleg met de bestuurder, de w ebsite-bouw er en de (potentiële) kopers
van de activa.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Huidig saldo openstaande facturen conform
administratie failliet

€ 10.366,94

Opbrengst
€ 0,00

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

totaal

€ 10.366,94

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:

09-05-2022
1

De curator heeft alle volgens de administratie van de vennootschap bekende
debiteuren aangeschreven en gesommeerd de openstaande bedragen te
voldoen.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De curator heeft de debiteuren van voor datum faillissement die naar
aanleiding van de eerste sommatie niet hebben betaald opnieuw
aangeschreven en gesommeerd de openstaande bedragen te voldoen. Naar
aanleiding hiervan heeft een deel van de aan de bank verpande debiteuren
aan de curator betaald.
De curator heeft tevens overleg gehad met de Rabobank over de te ontvangen
boedelbijdrage vanw ege haar hoedanigheid als pandhouder. Er zijn afspraken
gemaakt over de boedelbijdrage. De curator heeft een eerste afdracht gedaan
aan de Rabobank.
Verslag 3:

17-11-2022
3

De curator heeft de openstaande debiteuren opnieuw aangeschreven. Een
deel hiervan heeft gereageerd en inhoudelijk verw eer gevoerd tegen de
vordering. Deze verw eren zijn door de curator beoordeeld. Er staan nog altijd
enkele facturen open. De curator zal zich inspannen deze alsnog zoveel
mogelijk te innen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurder en aanschrijven debiteuren, overleg met
pandhouder Rabobank.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Overleg met de bestuurder, overleg met de pandhouder Rabobank, overleg
met individuele debiteuren, aanschrijven resterende debiteuren.
Verslag 3:
Overleg met de bestuurder, overleg met de pandhouder Rabobank, overleg
met individuele debiteuren, aanschrijven resterende debiteuren.

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

17-11-2022
3

€ 65.908,97
Toelichting vordering van bank(en)

09-05-2022
1

Verslag 1:
De Rabobank heeft een vordering ingediend.

€ 4.852,81

16-08-2022
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De curator heeft een (deel)betaling aan de Rabobank als pandhouder gedaan
na innen van debiteuren. Volgens de meest recente opgave van de Rabobank
bedraagt de debetstand van de failliet bij de bank € 4.852,81.

€ 4.852,81

17-11-2022
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:
De curator heeft sinds het vorige verslag geen (deel)betaling aan de
Rabobank als pandhouder kunnen doen.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:

09-05-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er tw ee leaseovereenkomsten met
betrekking tot een tw eetal auto's.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De leasecontracten zijn beëindigd en de auto's zijn bij de bestuurders
opgehaald. De leasemaatschappij heeft de (restant) borg na verrekening van
de kosten aan de curator voldaan.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:

09-05-2022
1

Rabobank stelt een pandrecht te hebben op de voorraden, bedrijfsmiddelen en
vorderingen op derden.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De Rabobank heeft het pandrecht op de voorraad en bedrijfsmiddelen
vrijgegeven. Over de vorderingen op derden zijn afspraken gemaakt omtrent
en innen en de verschuldigde boedelbijdrage.
Verslag 3:
De curator heeft sinds het vorige verslag geen (deel)betaling aan de
Rabobank als pandhouder kunnen doen en er is dus ook geen (extra)
boedelbijdrage verschuldigd.

17-11-2022
3

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:

09-05-2022
1

Zie 5.3.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:

09-05-2022
1

Er hebben zich 2 crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij curator
gemeld.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Er heeft zich 1 crediteur met een eigendomsvoorbehoud gemeld en 1 crediteur
heeft een beroep op het recht van reclame gedaan. De curator heeft na
onderzoek geconcludeerd dat beide crediteuren zich hier met succes op
kunnen beroepen en hen in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te
halen.

5.6 Retentierechten
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:

09-05-2022
1

Er heeft 1 crediteur een beroep op een recht van reclame gedaan.
Verslag 2:
Zie hiervoor 5.5.

5.8 Boedelbijdragen

16-08-2022
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Nog onbekend.

€ 4.773,08

16-08-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Curator en de Rabobank zijn een gedifferentieerde boedelbijdrage
overeengekomen.

€ 4.773,08

17-11-2022
3

Toelichting
Verslag 3:
Curator en de Rabobank zijn een gedifferentieerde boedelbijdrage
overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking bestuurders, aanschrijven en overleg met de bank, aanschrijven en
overleg met crediteuren en beoordelen zekerheden.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Overleg met de bank en crediteuren. Beoordelen zekerheden en maken van
afspraken over verdere afw ikkeling.
Verslag 3:

17-11-2022
3

Overleg met de bank en crediteuren.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Het voortzetten van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.

6.2 Financiële verslaglegging

09-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:

09-05-2022
1

Een doorstart van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

09-05-2022
1

Verslag 1:

09-05-2022
1

De boekhouding is nog in onderzoek. De curator heeft van de bestuurders
reeds diverse administratieve stukken gekregen.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De curator heeft overlegd met de bestuurders.
Verslag 3:

17-11-2022
3

De boekhouding is nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:

09-05-2022
1

De jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 zijn opgesteld en gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:

09-05-2022
1

De vennootschap is in 2017 opgericht. De aandeelhouders hebben aan de
storingsverplichting voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Dit is nog in onderzoek.

Toelichting

16-08-2022
2

Verslag 2:
Dit is nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
Dit is nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

17-11-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-05-2022
1

Toelichting
Verslag 1:
Dit is nog in onderzoek.

In onderzoek

16-08-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Dit is nog in onderzoek.

In onderzoek

17-11-2022
3

Toelichting
Verslag 3:
Dit is nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:

09-05-2022
1

De curator heeft reeds de nodige administratieve stukken van de bestuurder
ontvangen. Zodra de administratie compleet is, zal met het
rechtmatigheidsonderzoek w orden aangevangen.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Dit is nog in onderzoek.
Verslag 3:

17-11-2022
3

Dit is nog in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking met de bestuurders, w erkzaamheden in het Kadaster en in het
Handelsregister.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Overleg met de bestuurders en ontvangst stukken administratie.
Verslag 3:
Overleg met de bestuurders en crediteuren. Onderzoeken van de
administratie.

17-11-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Tot op heden zijn
er bij de curator nog geen andere boedelvorderingen ingediend.

Toelichting

17-11-2022
3

Verslag 3:
De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Tot op heden
zijn er bij de curator nog geen andere boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.384,00

09-05-2022
1

€ 78.738,00

16-08-2022
2

€ 78.738,00

17-11-2022
3

Toelichting
Verslag 3:
Dit is het totaal van de tot op heden door de fiscus ingediende vordering.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:
Aangezien de vennootschap nooit personeel in dienst heeft gehad, w ordt er
geen vordering van het UW V verw acht.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-05-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op de datum van
verslaglegging niet bekend.

Toelichting

17-11-2022
3

Verslag 3:
Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op de datum van
verslaglegging niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

09-05-2022
1

Verslag 1:
Alle aan de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.
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16-08-2022
2

Toelichting

17-11-2022
3

Verslag 3:
Alle aan de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven. Er hebben zich
7 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 112.095,75

09-05-2022
1

Toelichting
Verslag 1:
Diverse crediteuren hebben vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde
bedrag betreft de ingediende vorderingen op verslagdatum.

€ 152.026,49

16-08-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Diverse crediteuren hebben vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde
bedrag betreft de ingediende vorderingen op verslagdatum.

€ 152.026,49

17-11-2022
3

Toelichting
Verslag 3:
Het in het tw eede verslag genoemde bedrag is onveranderd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:

09-05-2022
1

In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de
verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement.
Verslag 2:

16-08-2022
2

In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de
verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement.
Verslag 3:
In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de
verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-11-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:

09-05-2022
1

Bespreking bestuurders, aanschrijven bekende crediteuren, corresponderen en
overleg met crediteuren.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Overleg bestuurders, aanschrijven en overleg bekende crediteuren,
corresponderen en overleg met crediteuren.
Verslag 3:

17-11-2022
3

Corresponderen en overleg met crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:

09-05-2022
1

Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:

09-05-2022
1

De curator richt zich eerst op verkoop van de voorraad, zodat vervolgens ook
het gehuurde ontruimd en opgeleverd kan w orden. Zodra de curator de
volledige administratie heeft zal deze w orden onderzocht. De curator zal zich
verder richten op het innen van de vorderingen van de vennootschap op de
diverse debiteuren. Ook zal de curator onderzoeken w elke overige activa
aanw ezig is en hoe die te gelde gemaakt kan w orden.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Na de verkoop van de voorraad en de oplevering van het gehuurde richt de
curator zich op het te gelde maken van de overige activa en innen van de
resterende debiteuren. De curator onderzoekt ook de aanw ezige
administratie.
Verslag 3:

17-11-2022
3

Alle activa is verkocht. De curator zal zich richten op het innen van de
resterende debiteuren en de aanw ezige administratie verder onderzoeken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:

09-05-2022
1

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.
Verslag 2:

16-08-2022
2

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.
Verslag 3:

17-11-2022
3

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
15-1-2023

17-11-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:

09-05-2022
1

Opstellen van het faillissementsverslag.
Verslag 2:

16-08-2022
2

Opstellen van het faillissementsverslag.
Verslag 3:
Opstellen van het faillissementsverslag.

17-11-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

