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Algemene gegevens
Naam onderneming
eXXeda B.V.

29-10-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eXXeda B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60435178, statutair
gevestigd te W addinxveen, aldaar kantoorhoudende aan de Limaw eg 25.

29-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde onderneming hield zich blijkens het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel bezig met het uitvoeren van totaal-projecten op het
gebied van digital signage en mobile device management, alsmede de verkoop
van producten op dat gebied.
In het Handelsregister staan voorts de volgende activiteiten vermeld:
- Reclamebureaus (SBI-code: 7311);
- Groothandel in computers, randapparatuur en softw are (SBI-code: 4651);
- Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are (SBI-code: 6201).

Financiële gegevens

29-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 139.251,00

€ -135.083,00

€ 49.279,00

2016

€ 79.050,00

€ -24.511,00

€ 103.375,00

2019

€ 509.519,00

€ 26.504,00

€ 159.400,00

2017

€ 63.439,00

€ -61.062,00

€ 87.845,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen. De
jaarrekening over 2019 is nog niet gedeponeerd.

29-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

29-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 67.350,79

29-10-2020
1

Toelichting
Het huidige boedelsaldo is opgebouw d uit de koopsom voor de doorstart
(verminderd met de kosten ter zake de voortgezette bedrijfsactiviteiten) en
het saldo op de bankrekening van gefailleerde, alsmede betalingen gedaan
door pre-faillissementsdebiteuren (op de bankrekening van gefailleerde).
€ 67.227,08

29-01-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse pre-faillissements- en
boedeldebiteuren bijgeschreven, evenals de opbrengst van de
aandelenverkoop (zie hierna onder 3.9). De laatste kosten voor de
voortgezette bedrijfsactiviteiten en boedelkosten voor een taxatie en het
veiligstellen van administratie zijn eveneens voldaan.
€ 47.781,27
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse pre-faillissementsdebiteuren
bijgeschreven, evenals de opbrengst van de verkoop van de voorraad.
Voorts is het boedelsaldo verminderd met een voorschot op het salaris van
de curator en kosten ten behoeve van het dagvaarden van een debiteur.

Verslagperiode

29-04-2021
3

Verslagperiode
van
29-9-2020

29-10-2020
1

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

29-01-2021
2

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

29-04-2021
3

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

184 uur 6 min

2

52 uur 12 min

3

19 uur 30 min

totaal

255 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. De curator
staat niet in voor de volledigheid, juistheid en deugdelijkheid van de aan hem
aangeleverde informatie. Derhalve kunnen aan het verslag geen rechten
w orden ontleend.

29-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 7 april 2014. De directie van gefailleerde
w ordt gevormd door haar bestuurder, de besloten vennootschap Van Setten
Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Van Setten Holding B.V. is
de heer E.W .G. van Setten. De aandeelhouders van gefailleerde zijn, naast de
Van Setten Holding B.V., tw ee andere besloten vennootschappen.

1.2 Lopende procedures

29-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de directie lopen er geen juridische procedures. De curator is evenmin
hiervan gebleken.

29-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde w as er sprake van de
gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn tijdelijk voortgezet, vanw ege de
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Nu deze activiteiten na het realiseren
van een doorstart (zie onderdeel 6) zijn gestaakt, zijn de verzekeringen ook
opgezegd. De te verw achten premierestitutie zal w orden betrokken in de
financiële verslaglegging van het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten
(onderdeel 6.2).

29-10-2020
1

De premierestitutie is inmiddels ontvangen en in mindering gebracht op de
gemaakte kosten van de voortgezette bedrijfsvoering. De w erkzaamheden ter
zake zijn afgerond.

29-01-2021
2

1.4 Huur
Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde w as er sprake van lopende
huurovereenkomsten ter zake bedrijfspanden in W addinxveen en Antw erpen.
Met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw zijn beide
overeenkomsten opgezegd tegen de rechtens kortst mogelijke termijn. De
oplevering van het bedrijfspand in W addinxveen heeft inmiddels
plaatsgevonden. Oplevering van het pand in Antw erpen is niet vereist.

29-10-2020
1

De verhuurder van het pand in W addinxveen heeft haar vordering aan de
curator kenbaar gemaakt.

29-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie heeft gefailleerde in 2019 haar beste jaar gedraaid met
zw arte cijfers. Dat blijkt ook uit de concept jaarstukken. De directie heeft
verklaard dat de vooruitzichten voor 2020 goed w aren; er w as een gevulde
orderportefeuille. Uit dat oogpunt is gefailleerde gestart met het doen van
investeringen in een groter bedrijfspand en een nieuw e
marketingmedew erker, aldus de directie.

29-10-2020
1

De goede vooruitzichten sloegen volgens de directie om bij de start van de
coronacrisis. De geplande orders w erden geannuleerd uit angst voor de
gevolgen van een economische crisis. Gefailleerde heeft daarnaast een forse
investering in hardw are gedaan, omdat de leverantie uit China (ook als gevolg
van de crisis) dreigde te stokken. Vanw ege het uitblijven van nieuw e
opdrachten heeft deze investering niet geleid tot omzet, terw ijl de liquide
middelen van gefailleerde zijn opgedroogd.
De directie zag uiteindelijk geen andere keus dan eigen aangifte van het
faillissement te doen. De curator zal de genoemde oorzaken van het
faillissement, in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek (onderdeel 7),
nader in onderzoek nemen.
De curator streeft ernaar om het onderzoek in de komende verslagperiode te
starten.

29-01-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

29-10-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren 2 personeelsleden in dienst. De curator
heeft met verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 40 Fw de
w erknemers ontslagen tegen de rechtens kortst mogelijke termijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De curator is niet bekend met het aantal w erknemers die in 2019 in dienst
w aren.

29-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-10-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsleden van gefailleerde op 2 oktober 2020 de
gevolgen van het faillissement uitgelegd. Vervolgens is de curator in overleg
getreden met het UW V en haar van de benodigde informatie voorzien, zodat
een beroep op de loongarantieregeling ter overname van de
loonverplichtingen in w erking kon w orden gesteld.
De te verrichte w erkzaamheden bestaan uit de verificatie van de nog in te
dienen vordering van het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is niet gebleken.

29-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

29-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voertuig

€ 2.611,88

kantoorinventaris

€ 5.000,00

totaal

€ 7.611,88

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een gebruikelijke kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen.
Nadat deze is getaxeerd, heeft de curator inspanningen verricht om deze
inventaris te verkopen. In het kader van een doorstart heeft de verkoop met
goedkeuring van de rechter-commissaris plaatsgevonden. De curator heeft de
inventaris inmiddels feitelijk aan de doorstarter geleverd. De verkoopopbrengst
is ontvangen op de boedelrekening.

29-10-2020
1

Daarnaast heeft de curator een surplus ontvangen voor het voertuig. Het
surplus is het verschil in koopsom van € 10.000,00 en de restschuld die de
curator aan de leasemaatschappij heeft afgelost (zie onderdeel 5). Ook deze
opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht
van de fiscus ex artikel 21 Invorderingsw et, zulks in verband met haar
vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

29-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft zijn w erkzaamheden inmiddels afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
voorraad
onderhanden w erk
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 35.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een omvangrijke voorraad aangetroffen. Nadat deze is
getaxeerd, heeft de curator inspanningen verricht om deze inventaris te
verkopen. Ook de gestelde pandhouder heeft ingestemd met de verkoopprijs
(zie hierna onderdelen 5 en 7). De verkoop van de voorraad is geschied in het
kader van een doorstart met goedkeuring van de rechter-commissaris. De
curator heeft de inventaris inmiddels feitelijk aan de doorstarter geleverd.
De verkoopopbrengst staat gereserveerd op de derdengeldenrekening van het
kantoor van de curator, totdat helder is w ie rechthebbende is op de
verkoopopbrengst. Ook de eventuele boedelbijdrage is nog niet verrekend.

29-10-2020
1

Daarnaast is sprake van een portefeuille met onderhanden w erk. Deze
portefeuille is, tezamen met de overige immateriële activa, met goedkeuring
van de rechter-commissaris verkocht in het kader van de doorstart. De
verkoopopbrengst is ontvangen op de boedelrekening.
De gestelde pandhouder heeft inmiddels afstand gedaan van zijn aanspraak
op de opbrengst van de voorraad zodat het volledige bedrag van €
30.000,00 in de boedel valt. Dit is inmiddels overgemaakt van de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator naar de
boedelrekening. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

29-04-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal onderzoek verrichten naar de rechthebbende op de
verkoopopbrengst van de voorraad zodat de opbrengst en eventuele
boedelbijdrage kan w orden afgew ikkeld.

29-10-2020
1

De curator heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van de rechthebbende
van de voorraad en derhalve de verkoopopbrengst. In dat verband w ordt
verw ezen naar onderdelen 5.3 en 7.6 van dit verslag.

29-01-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-04-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving
financiële activa/deelneming

Verkoopopbrengst
€ 2.000,00

saldo bankrekening

€ 22.235,17

totaal

€ 24.235,17

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde is mede-aandeelhouder in een besloten vennootschap. In dat
kader heeft gefailleerde ook financiële middelen aan deze vennootschap ter
beschikking gesteld. De curator heeft in onderzoek op w elke w ijze dit heeft
plaatsgevonden en is met de andere aandeelhouders in overleg om deze
kw estie af te w ikkelen.

29-10-2020
1

Het saldo van de bankrekening is ontvangen op de boedelrekening.
Met toestemming van de rechter-commissaris is de deelneming verkocht aan
de andere aandeelhouders. Inmiddels heeft een aandelenoverdracht
plaatsgevonden en is daarvoor een betaling van € 2.000,00 ontvangen op de
boedelrekening.

29-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoek de afw ikkeling van de deelneming in een vennootschap.

29-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 41.508,08

€ 29.669,94

totaal

€ 41.508,08

€ 29.669,94

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft geconstateerd dat reeds voor en na faillissement een bedrag
van € 26.706,95 is betaald of verrekend. Daarmee staat een bedrag van €
14.801,13 nog open. De curator zal de vorderingen ter zake in onderzoek
nemen en, indien noodzakelijk, de incasso van de vorderingen ter hand
nemen.

29-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 2.371,90 ontvangen. De
vorderingen van een aantal debiteuren zijn afgeboekt in verband met
verrekenbare tegenvorderingen of andere verw eren. In totaal gaat het om een
bedrag van € 3.110,31.

29-01-2021
2

Er zijn nog tw ee debiteuren te incasseren. Met één debiteur is een
betalingsregeling overeengekomen. De regeling w ordt vooralsnog goed
nagekomen. Ter zake deze regeling staat nog een bedrag open van € 591,09.
De andere debiteur heeft tot op heden niet gereageerd op verzoeken tot
betaling. Het gaat om een vordering van € 9,127,88. De curator beraadt zich
op vervolgstappen.
In de afgelopen verslagperiode is overeenkomstig de betalingsregeling met
een debiteur de laatste termijn van € 591,09 voldaan. Met betrekking tot de
laatste te incasseren debiteur is de curator een procedure gestart.

29-04-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de incasso van de debiteuren opstarten.

29-10-2020
1

De curator zal de debiteurenincasso voortzetten.

29-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had geen bankfinanciering. De curator is hier ook niet van
gebleken. De financiering verliep via leningen van de aandeelhouders aan
gefailleerde. De vorderingen ter zake zijn nog niet ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een leaseovereenkomst met betrekking tot een voertuig. Dit
voertuig is in het kader van de doorstart met goedkeuring van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 10.000,00 (zie onderdeel 3). Van
dit bedrag is de openstaande vordering van de leasemaatschappij volledig
voldaan. Daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

29-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De drie aandeelhouders hebben verschillende leningen aan gefailleerde
verstrekt. Ter zake lening van bij elkaar € 190.000,00 is overeengekomen dat
voor elke lening een pandrecht op de voorraad zou w orden gevestigd. Ten
aanzien van tw ee leningen heeft de curator vastgesteld dat dit pandrecht ter
registratie is aangeboden bij de Belastingdienst. De curator heeft de
rechtsgeldigheid van deze pandrechten in onderzoek genomen (zie onderdeel
7).

29-10-2020
1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de pandrechten niet
rechtsgeldig zijn gevestigd. Ten aanzien van één aandeelhouder is het
pandrecht gevestigd na het faillissement. De aandeelhouder heeft laten w eten
zich te berusten in het standpunt van de curator. Ten aanzien van de andere
aandeelhouder heeft de curator het standpunt ingenomen dat de
totstandkoming c.q. vestiging van het pandrecht paulianeus is gew eest.
Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 7.6 van dit verslag.

29-01-2021
2

Ook de andere gestelde pandhouder heeft zich berust in het standpunt van
de curator. De boedel heeft derhalve de verkoopopbrengst van de voorraad
ontvangen (zie onderdeel 3.6).

29-04-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Indien sprake is van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht, nemen de
pandhouders een separatistenpositie in.

29-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Aan de curator hebben tw ee crediteuren een eigendomsvoorbehoud kenbaar
gemaakt. Deze beroepen zijn door de curator inmiddels afgew ikkeld.

29-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Van retentierechten is de curator niet gebleken.

29-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

29-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft deze w erkzaamheden afgew ikkeld.

29-10-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voortgezet tot en met 18 oktober jl. Tijdens
deze voortzetting zijn de mogelijkheden van een doorstart onderzocht (zie
hierna in onderdeel 6.4 e.v.).

29-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten zijn facturen uitgebracht
van bij elkaar € 14.467,55. Hiervan is een bedrag van € 12.725,15 ontvangen
op de faillissementsrekening. Een betaling van € 1.742,40 moet nog w orden
ontvangen. De curator is in afw achting hiervan.

29-10-2020
1

In het volgende verslag zal ook verantw oording van de kosten w orden
afgelegd, aangezien thans nog niet alle kosten inzichtelijk zijn, voldaan zijn of
recht bestaat op een restitutie.
De curator heeft de betaling van € 1.742,40 ontvangen. Daarmee zijn alle
boedelopbrengsten geïncasseerd. Tot op heden zijn kosten van € 7.907,56
betaald, met dien verstande dat over een klein deel van de gemaakte kosten
inmiddels een afrekening heeft plaatsgevonden en dat mogelijk nog
aanvullende kosten w orden gemaakt. De curator zal dit in de komende
verslagperiode monitoren.

29-01-2021
2

Er zijn geen aanvullende kosten meer. Daarmee is er geen verdere
verantw oording meer nodig en zijn de w erkzaamheden afgerond.

29-04-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal de laatste boedeldebiteur incasseren en de financiële
verslaglegging afw ikkelen.

29-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-04-2021
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft van diverse gegadigden een bieding ontvangen om de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde te kunnen doorstarten. De curator is met
één partij in eindonderhandelingen getreden en overeenstemming bereikt over
de voorw aarden. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de
doorstart en de feitelijke overdracht van de activa heeft inmiddels
plaatsgevonden.

29-10-2020
1

6.5 Verantwoording
In het kader van de biedingsprocedure heeft de curator verschillende
gegadigden benaderd en voorzien van een bidbook. Alle partijen zijn in de
gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen op de activa. Aan de hand van
biedingen is de curator met een beperkt aantal gegadigden in gesprek gegaan
om nadere onderhandelingen te onderzoeken. Uit deze groep gegadigden
bleek slechts een geschikte kandidaat om eindonderhandeling mee te starten
en tot overeenstemming te komen.

29-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 50.000,00

29-10-2020
1

Toelichting
De koopsom van de doorstart staat per activum gespecificeerd in onderdeel 3
van dit verslag. Additioneel heeft de curator met de doorstarter afgesproken
dat 10% over de bruto jaaromzet (over het jaar vanaf de doorstart) w ordt
afgedragen aan de boedel, met een minimum van € 5.000,00 en een maximum
van € 20.000,00. Deze kw estie zal eind 2021 w orden afgew ikkeld.
De koopsom ter zake de voorraad ad € 30.000,00 staat gereserveerd op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De mogelijke boedelbijdrage over de verkoopopbrengst van de voorraad is
reeds verantw oord in onderdeel 3 van dit verslag. Van andere boedelbijdragen
is geen sprake.

29-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal eind 2021 de variabele koopsom ter zake de percentuele
vergoeding over de bruto jaaromzet afronden.

29-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de fysieke administratie ontvangen. Tevens heeft een extern
deskundige op verzoek van de curator digitale administratie veiliggesteld.

29-10-2020

1

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijken de volgende
gegevens:
- de jaarrekening van 2018 is gedeponeerd op 8 november 2019;
- de jaarrekening van 2017 is gedeponeerd op 27 november 2018;
- de jaarrekening van 2016 is gedeponeerd op 24 oktober 2017;
- de jaarrekening van 2015 is gedeponeerd op 4 januari 2017.

29-10-2020
1

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze verklaring is niet vereist, nu gefailleerde valt binnen de door de w et
gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van
accountantscontrole.

29-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van de aandelen bedraagt € 16,95. Gelet op het
financiële belang zal de curator het onderzoek naar de verplichting tot
volstorting van de aandelen achterw ege laten.

29-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen

29-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-10-2020
1

Toelichting
De curator zal dit onderzoeken.
De curator heeft aanw ijzingen dat de pandrechten ter zake de voorraad zijn
gevestigd op het moment dat de gestelde pandhouders (in hun hoedanigheid
als aandeelhouders van gefailleerde) op de hoogte w aren van het aanstaande
faillissement van gefailleerde. De curator zal nader onderzoek verrichten en
met de pandhouders in overleg treden hieromtrent.
Ja

29-01-2021
2

Toelichting
De curator heeft ten aanzien van de vestiging van een pandrecht op de
voorraad het standpunt ingenomen dat dit op paulianeuze w ijze is geschied.
De curator heeft de pandhouder hierover geïnformeerd en in de gelegenheid
gesteld daarop te reageren. De curator is daarvan in afw achting.
Ja

29-04-2021
3

Toelichting
De pandhouder heeft zich berust in het standpunt van de curator (zie ook
onderdelen 5.3 en 3.6). De kw estie is daarmee afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de naleving van de
administratieplicht, aanw ijzingen van onbehoorlijk bestuur en eventueel
paulianeus handelen.

29-10-2020
1

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode de naleving van de
administratieplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur te onderzoeken.

29-01-2021
2

Dit onderzoek is gaande.

29-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek, in samenhang met het
oorzakenonderzoek, te zijner tijd starten.

29-10-2020
1

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

29-01-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-10-2020

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend, maar deze zullen in ieder geval
(kunnen) bestaan uit vorderingen ter zake:
- het salaris van de curator: P.M.
- het UW V: P.M.
- de verhuurder: P.M.
€ 2.711,28

1

29-01-2021
2

Toelichting
De navolgende boedelvorderingen zijn ingediend:
- het salaris van de curator: P.M.;
- het UW V: P.M.;
- de verhuurder: € 2.711,28.
€ 18.292,95

29-04-2021
3

Toelichting
De navolgende boedelvorderingen zijn ingediend:
- salaris van de curator: P.M.;
- UW V: doorgew erkte uren voor curator: € 2.577,84;
- UW V ex art. 66 lid 3 W W : € 2.142,37;
- UW V ex art. 3:288e BW : € 10.861,46;
- de verhuurder: € 2.711,28.
De curator betw ist overigens de boedelvordering van het UW V. De enige
w erknemer van gefailleerde zou per 19 oktober 2020 in dienst zijn getreden
van het bedrijf dat de doorstart heeft gerealiseerd. Het UW V gaat uit van een
datum indiensttreding per 13 november 2020.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.252,00

29-10-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft thans een bedrag van € 456,00 voor omzetbelasting
en een bedrag van € 9.796,00 voor loonheffingen opgelegd.
€ 14.752,00

29-01-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- omzetbelasting: € 1.424,00;
- loonbelasting: € 13.061,00;
- motorrijtuigenbelasting: € 87,00.
€ 11.307,00
Toelichting
De belastingdienst heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- omzetbelasting: € 1.424,00;
- loonbelasting: € 9.796,00;
- motorrijtuigenbelasting: € 87,00.

8.3 Pref. vord. UWV

29-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend ter verificatie.
€ 9.926,81

29-04-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- ex art. 66 lid 3 W W : € 1.608,60;
- ex art. 3:288e BW : € 8.318,21.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-10-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend ter verificatie.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

29-10-2020
1

Toelichting
Vijf crediteuren hebben hun concurrente vorderingen ingediend ter verificatie.
Onder deze crediteuren zijn niet de vorderingen van de aandeelhouders
begrepen.
9

29-01-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 9 crediteuren hun concurrente vordering ingediend.
11
Toelichting
Tot op heden hebben 11 crediteuren hun concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.384,88

29-10-2020
1

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt op dit moment € 4.343,88. In deze
schuldenlast zitten nog niet de door de aandeelhouders verstrekte leningen
opgenomen.
€ 11.443,18

29-01-2021
2

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt op dit moment € 11.443,18. In deze
schuldenlast zijn nog niet de door de aandeelhouders verstrekte leningen
opgenomen.
€ 111.122,60

29-04-2021
3

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt op dit moment € 111.122,60. In deze
schuldenlast zijn nog niet de door de aandeelhouders verstrekte leningen
opgenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

29-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de schuldeisers aangeschreven en verzocht hun vorderingen
(ter verificatie) in te dienen in het faillissement. In de komende verslagperiodes
zullen de crediteuren nader w orden geïnventariseerd.

29-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures bekend (zie hiervoor ook onder 1.2)

29-10-2020
1

Ter zake een debiteur is de curator een dagvaardingsprocedure gestart (zie
hiervoor ook onder 4.1).

29-04-2021
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

Debiteurenincasso.

29-04-2021
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

De procedure is aangehouden tot 4 mei 2021 voor verstekvonnis.

29-04-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

Na ontvangst van het verstekvonnis zullen de daartoe benodigde
w erkzaamheden w orden uitgevoerd.

29-04-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de volgende w erkzaamheden oppakken:
- oorzakenonderzoek
- afw ikkeling verkoopopbrengst voorraad
- onderzoek financiële activa/deelneming
- onderzoek en incasso debiteuren
- afronden financiële verslaglegging voortgezette bedrijfsactiviteiten
- afronden variabele koopsom
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

29-10-2020
1

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:
- oorzakenonderzoek;
- debiteurenincasso;
- afw ikkelen kosten voortgezette bedrijfsactiviteiten;
- afronden variabele koopsom;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

29-01-2021
2

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:
- oorzakenonderzoek;
- procedure t.b.v. debiteurenincasso;
- afronden variabele koopsom;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

29-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

29-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar 10.1

29-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

