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Algemene gegevens
Naam onderneming
FitSoft B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap FitSoft B.V., statutair gevestigd te Ammerstol,
vestigingsadres Tussenlanen 11, 2861 CB Bergambacht, KvK-nummer
64545490.
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Activiteiten onderneming
Het verzorgen van consultancy, projectmanagement en training op het gebied
van ontw ikkeling en bouw van bedrijfssoftw are.
SBI-code 6209: Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie.
SBI-code 85592: Bedrijfsopleiding en -training.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 242.650,00

€ 6.321,00

€ 71.355,00

2018

€ 445.602,00

€ 94.257,00

€ 390.314,00

2019

€ 288.367,00

€ -98.861,00

€ 471.914,00

2020

€ 878.781,00

€ 165.243,00

€ 715.319,00

2021

€ 812.778,00

€ 144.165,00

€ 1.090.911,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van de jaren 2017 tot en met 2020 zijn overgenomen
uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 tot en met 2020. De financiële
gegevens van 2021 zijn gehaald uit de aangeleverde verlies en w inst-rekening
en balans uit het boekhoudprogramma van gefailleerde.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
In 2022 beschikte gefailleerde over vier w erknemers , w aarvan één een nulurencontract voor onbepaalde tijd. Het UW V heeft gefailleerde op 14 juni 2022
toestemming verleend om de arbeidsovereenkomsten van drie van de vier
w erknemers op te zeggen. Naar aanleiding daarvan is met tw ee w erknemers
een beëindigingsovereenkomst met w ederzijds goedvinden gesloten. De
curator heeft, voor zover vereist, alle vier w erknemers het ontslag aangezegd
(zie onderdeel 2).

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
04-08-2022
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€ 2.844,81
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo toegenomen door de
ontvangst van de overgeschreven saldi op de bankrekeningen bij Bunq van
gefailleerde. Het saldo is verminderd met in rekening gebrachte bankkosten ter
zake de aangehouden boedelrekening.
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€ 10.429,90
Toelichting
Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode toegenomen door de
ontvangst van een aantal (premie)restituties, de ontvangst van de
overgeschreven saldi op de bankrekeningen bij ING van gefailleerde, het
surplus van de verkoop van de auto van een medew erker door de
leasemaatschappij, de betaling van nog openstaande parkeerbelasting door
een medew erker en een vergoeding voor de tew erkstelling van een
medew erker. Het saldo is verminderd met de betaling van de kosten inzake
het veiligstellen van de administratie.

Verslagperiode
van

04-08-2022
1

5-7-2022
t/m
3-8-2022
van

04-11-2022
2

4-8-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68 uur 54 min

2

48 uur 57 min

totaal

117 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 12 november 2015.
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De directie van gefailleerde w ordt gevormd door haar bestuurder, de besloten
vennootschap Slim Holding B.V. De bestuurder van Slim Holding B.V. is een
andere besloten vennootschap, Kramer Holding B.V. Achter deze vennootschap
zit één enig aandeelhouder en bestuurder. Deze persoon bestuurder zal
hierna w orden aangeduid als "de bestuurder".

1.2 Lopende procedures
Er is de curator geen lopende procedure bekend w aarbij FitSoft is betrokken.
Volgens de bestuurder is hiervan ook geen sprake.

04-08-2022
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie met betrekking tot de lopende verzekeringen heeft
plaatsgevonden. De verzekeringen liepen via een tussenpersoon bij tw ee
verzekeraars. Inmiddels zijn de verzekeringen bij één verzekeraar opgezegd
per einde faillissement. De curator onderzoekt of er nog een premierestitutie
volgt en w acht nog op een reactie van een andere verzekeraar.
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In deze verslagperiode is premierestitutie van een tw eetal verzekeringen
ontvangen. De curator w acht nog op reactie van de tussenpersoon inzake
een tw eetal verzekeringen en onderzoekt of er nog een premierestitutie
volgt.

04-11-2022
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst is door de verhuurder vóór faillissement reeds per 1 juli
2022 beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij haar oprichting heeft gefailleerde een softw areproduct ontw ikkeld voor de
transport- en logistieksector. Gefailleerde hield zich aanvankelijk bezig met de
ontw ikkeling en verkoop van dit softw areproduct. Het softw areproduct is
volgens de bestuurder uniek omdat het verschillende IT-systemen aan elkaar
koppelt met real time communicatie.
Volgens de bestuurder is gefailleerde in de periode van 2014 tot en met 2019
snel gegroeid. Er zijn diverse investeringen in deze jaren gedaan, onder
andere via crow dfunding. Voor de ontw ikkeling van het softw are product
maakte gefailleerde gebruik van ZZP'ers, gevestigd in Oost-Oekraïne.
In 2021 heeft gefailleerde haar intellectuele eigendomsrechten op de softw are
verkocht aan haar holdingmaatschappij. Volgens de bestuurder is daarmee
beoogd een beter concernstructuur te creëren en de softw are te beschermen.
In deze nieuw e structuur zou gefailleerde zich uitsluitend focussen op de
projectuitvoering, zoals de verkoop en implementatie van de softw are bij
transportbedrijven.
In 2021 heeft zich volgens de bestuurder een aantal omstandigheden
voorgedaan die tot het faillissement hebben geleid. Er stond een substantiële
investering gereed om te maken aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne.
Als gevolg van de oorlog zou de investeerder zich hebben teruggetrokken.
Daarnaast w aren er problemen met een groot project w aardoor de stekker uit
het project w erd getrokken. Volgens de bestuurder droogde derhalve
enerzijds de cash flow op terw ijl anderzijds de ontw ikkeling van het
softw areproduct stillag.
De bestuurder is naar eigen zeggen op zoek gegaan naar een nieuw e
investeerder. Echter, het faillissement is aangevraagd door de Nederlandse
w erknemers van gefailleerde, omdat zij al enige tijd niet w aren betaald.
De curator neemt de oorzaak van het faillissement in een later stadium in
onderzoek, tezamen met het rechtmatigheidsonderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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2
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er nog tw ee w erknemers in loondienst,
aangezien ten aanzien van de tw ee andere arbeidsovereenkomst reeds een
beëindigingsovereenkomst met w ederzijds goedvinden w as gesloten. De
curator heeft zekerheidshalve alle vier de arbeidsovereenkomsten, voor zover
rechtens vereist, opgezegd, zulks na van de rechter-commissaris verkregen
machtiging.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-7-2022

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft na verkregen machtiging het ontslag aangezegd van de
personeelsleden. Vervolgens is contact gelegd met het UW V met het verzoek
om de loonverplichtingen over te nemen in het kader van de
Loongarantieregeling.
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De curator heeft de w erknemers verzocht hun goederen in te leveren.
Goederen van één w erknemer moeten nog w orden ontvangen.
Nog te verrichten w erkzaamheden bestaan daarnaast uit de verificatie van de
in te dienen vordering van UW V.
In de afgelopen verslagperiode zijn alle goederen van de w erknemers
ontvangen.
Nog te verrichten w erkzaamheden bestaan uit de verificatie van de in te
dienen vorderingen van het UW V.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde bezit een zeer beperkte inventaris, bestaande uit de laptops met
toebehoren van de w erknemers. De curator zal de verkoop van deze inventaris
ter hand nemen.
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De overige kantoorinventaris is verkocht aan de opvolgend huurder van het
voormalige bedrijfspand. De curator zal deze verkoop later nog onderzoeken.
De curator heeft vastgesteld dat enkel een beperkte kantoorinventaris
voorhanden is. Deze is inmiddels ingeleverd bij de curator en w ordt op korte
termijn verkocht via een openbare internetveiling.
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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.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt de mogelijkheden om de beperkte inventaris te
verkopen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden en onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldi Bunq
Saldi ING
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.850,11
€ 210,89
€ 3.061,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte over positieve banksaldi bij Bunq. De saldi van de
rekening van bij elkaar € 2.850,11 is naar de boedelrekening overgemaakt.
Daarnaast hield gefailleerde bankrekeningen aan bij ING. Het positieve saldo
van € 210,89 is ontvangen op de derdengeldenrekening van het kantoor van
de curator.
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Het positieve saldo van € 210,89 is inmiddels ontvangen op de
boedelrekening van gefailleerde.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren overige activa.

04-08-2022
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Pre-faillissementsdebiteuren
Niet-opeisbare lening
Rekening-courantvordering
Vordering iz tew erkstelling medew erker

Omvang

Opbrengst

€ 75.000,00
€ 800.000,00
€ 42.078,77
€ 3.315,00

€ 3.315,00

Boedelbijdr.

Beschrijving
Rente niet-opeisbare lening
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.315,00

€ 0,00

€ 25.657,86
€ 946.051,63

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van gefailleerde heeft gefailleerde een vordering op
één debiteur van circa € 75.000,00. De w ederpartij heeft de curator laten
w eten dat de vordering w ordt betw ist en een vordering op gefailleerde te
hebben. De curator neemt dit in onderzoek.
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Daarnaast is er sprake van de niet-opeisbare lening. Gefailleerde heeft de
intellectuele eigendomsrechten van het softw areproduct verkocht aan de
moedermaatschappij. De koopsom hiervan ad € 800.000,00 is omgezet in een
niet-opeisbare lening. De rechtsgeldigheid van deze verkoop w ordt onderzocht
(zie onderdeel 7).
Uit de boekhouding is een rekening-courantvordering gebleken op de
moedermaatschappij. De curator neemt deze vordering in onderzoek.
De pre-faillissementsdebiteur van € 75.000,00 debiteur heeft de curator laten
w eten dat zij een hogere vordering op gefailleerde zou hebben en derhalve
geen bedrag (meer) verschuldigd is. Het onderzoek hiernaar is nog lopende.
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Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de verkoop van de intellectuele
eigendomsrechten van het softw areproduct aan de moedermaatschappij is
eveneens nog lopende. Verw ezen w ordt ook naar onderdeel 7.
Volgens de bestuurder is er geen sprake van een rekening-courantvordering,
omdat er geen managementvergoedingen zijn voldaan. De curator heeft dit
in onderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat een medew erker van
gefailleerde nog te w erk w as gesteld bij een derde. De opbrengsten zijn aan
een zustervennootschap van gefailleerde toegekomen. De curator heeft
aanspraak gemaakt op een vergoeding van € 3.315,00. Dit bedrag is
inmiddels betaald.
Op de niet-opeisbare lening € 800.000,00 is een rente van 2 procent
verschuldigd. Uit de administratie is gebleken dat Slim Holding B.V. tot op
heden geen rentebetalingen heeft voldaan. De verschuldigde rente tot en
met 11 oktober 2022 bedraagt € 25.657,86. Voor het overige w ordt
verw ezen naar onderdeel 7.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek vorderingen op derden en eventuele incasso hiervan.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde maakte geen gebruik van een bankfinanciering. W el heeft de
curator een aantal leningen w aargenomen in de financiële administratie.
Volgens de bestuurder is één lening overgenomen door een zusterbedrijf en
ziet een andere lening op een voormalig leasevoertuig. De curator heeft de
leningen c.q. financieringen in onderzoek.

€ 38.154,30
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Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft vastgesteld dat één lening is overgenomen en dat de
andere lening betrekking heeft op een ingeleverd leasevoertuig. Er zijn
derhalve geen financieringen meer geconstateerd.
Er is daarnaast nog één lening geconstateerd bij een crow dfunding bedrijf.
Deze is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van één leaseovereenkomst inzake een voertuig. Het voertuig is
inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij. Na inname zal de curator
vernemen of sprake is van een overw aarde.
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken van een surplus op de verkoop
van de auto door de leasemaatschappij. Dit surplus is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen. De w erkzaamheden voor de curator zijn hiermee
afgerond.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder zijn er geen zakelijke zekerheden verstrekt. De curator
neemt dit in onderzoek.
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5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde in sub 5.2 en 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Hiervan is thans (nog) geen sprake.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
onderzoek leningen
onderzoek zekerheden
afw ikkelen leaseovereenkomst.
De w erkzaamheden zijn afgerond.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn na faillissementsdatum niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft aangegeven door te w illen gaan met het softw areproduct.
Daarvoor w enst hij ook te onderzoeken of de bedrijfsactiviteiten van
gefailleerde kunnen w orden voortgezet. De curator onderzoekt dit in
samenhang met de rechtsgeldigheid van de verkochte softw are.
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De curator heeft van de bestuurder begrepen dat in de afgelopen
verslagperiode pogingen zijn verricht om een doorstart te maken met het
softw areproduct. De curator heeft daar inhoudelijk verder geen informatie
over. Voor w at betreft de w erkzaamheden van gefailleerde verw acht de
curator geen doorstart te zullen realiseren.
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6.5 Verantwoording
Hier kan momenteel nog niets over w orden medegedeeld.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Thans geen sprake van.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Thans geen sprake van.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek doorstart.
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De w erkzaamheden w orden als afgerond beschouw d.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft het merendeel van de administratie inmiddels
aangeleverd. Daarnaast heeft de curator een deskundige ingeschakeld om de
digitale administratie veilig te stellen. De curator zal deze administratie in een
later stadium onderzoeken.
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De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen dat de boekhoudplicht
niet is nageleefd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 16-2-2018
2017: 7-11-2019
2018: 12-6-2019
2019: 6-1-2021
2020: 12-5-2021
2021: niet gedeponeerd
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Deponering van de jaarrekening van 2021 heeft niet plaatsgevonden.
Deponering van de jaarrekening van 2020 heeft te laat plaatsgevonden.
Deponering van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2019 zijn niet tijdig
gedeponeerd, deponering van de jaarrekening van 2020 heeft, in
tegenstelling tot hetgeen in het vorige verslag is aangegeven, w el tijdig
plaatsgevonden.
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Door het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van 2016, 2017 en
2019 komt de curator tot de conclusie dat niet aan de deponeringsplicht is
voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van de aandelen bedraagt € 1,00. De vennootschap is
na invoering van de Flex-BV opgericht, w aardoor de curator het onderzoek
naar de verplichting tot volstorting van de aandelen achterw ege laat.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-08-2022
1

De curator zal dit onderzoeken.

Ja
Toelichting
Vanw ege de schending van de deponeringsplicht is er sprake van
onbehoorlijk bestuur. De advocaat van de bestuurder heeft gemotiveerd
uiteengezet dat dit onbehoorlijk bestuur niet de belangrijkste oorzaak van
het faillissement zou zijn. Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 1.5 is
opgenomen. De curator heeft dit verw eer thans ter kennisname aangenomen
en beraadt zich op vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Gefailleerde heeft de intellectuele eigendomsrechten van het softw areproduct
dat de vennootschap exploiteerde verkocht aan de moedermaatschappij. De
koopsom hiervan ad € 800.000,00 is omgezet in een niet-opeisbare lening. De
curator heeft de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst in onderzoek.

In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft aanvankelijk de rechtsgeldigheid van de overeenkomst in
het licht van paulianeus handelen ter discussie gesteld. De advocaat van de
bestuurder heeft gemotiveerd betw ist dat hiervan geen sprake zou zijn.
Vooralsnog heeft de curator dit eveneens ter kennisname aangenomen en
beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de naleving van de
administratieplicht, de gevolgen van de schending van de deponeringsplicht,
eventueel paulianeus handelen en andere onregelmatigheden.
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De curator heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat de verkoop
van het softw areproduct, w aarbij de koopsom is omgezet in een lening en de
rente daarvan niet is voldaan, niet in het belang van gefailleerde is gew eest.
De curator beraadt zich op eventuele juridische stappen, terw ijl gelijktijdig de
bestuurder in de gelegenheid is gesteld om middels een mogelijke doorstart
van het softw areproduct een oplossing te vinden voor het ingenomen
standpunt. Partijen zijn met elkaar daarover in overleg.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend, maar deze zullen in ieder geval
(kunnen) bestaan uit vorderingen ter zake:
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
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€ 14,75
Toelichting
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De boedelvorderingen zullen in ieder geval (kunnen) bestaan uit vorderingen
ter zake:
Salaris curator: p.m.
Kosten door kantoor voorgeschoten: € 14,75
UW V: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 140.172,00
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting van in totaal €
140.172,00.

€ 148.256,00
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting van in totaal €
148.256,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Tot op heden hebben geen andere crediteuren een preferente vordering
ingediend.

€ 477,06
Toelichting
Een w erknemer heeft een vordering van € 477,06 bruto ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
04-08-2022
1

2
Toelichting
Tw ee crediteuren hebben hun vordering reeds ingediend en deze zijn
inmiddels opgenomen op de voorlopig erkende concurrente crediteurenlijst.
Een andere crediteur heeft zijn vordering ingediend, maar dient nog nader te
w orden geverifieerd. De overige crediteuren zijn geïnformeerd en door de
curator verzocht hun vorderingen in te dienen.
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7
Toelichting
Tot op heden zijn van zeven crediteuren hun vorderingen geverifieerd en op
de voorlopig erkende concurrente crediteurenlijst opgenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 199,95
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Toelichting
Het totaal van de ingediende en op de voorlopig erkende concurrente
crediteurenlijst opgenomen vorderingen bedraagt tot en met 3 augustus 2022
€ 199,95.

€ 168.977,85
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Toelichting
Het totaal van de ingediende en op de voorlopig erkende concurrente
crediteurenlijst opgenomen vorderingen bedraagt tot op heden €
168.977,85. Dit bedrag is inclusief de onder 5.1 vermelde lening.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
informeren en inventariseren crediteuren;
controleren vorderingen.
Inventariseren en controleren van vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is in deze verslagperiode niet gebleken van een lopende procedure.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn door de curator geen w erkzaamheden te verrichten.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op:
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afw ikkeling verzekeringen;
ontvangen goederen w erknemers en verkoop hiervan;
inventariseren overige activa;
onderzoek vordering op derden en eventuele incasso;
onderzoek naar leningen en zekerheden;
afw ikkelen leaseovereenkomst;
onderzoek doorstart;
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
inventariseren crediteuren.
De curator zal de volgende w erkzaamheden voortzetten:
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afw ikkeling verzekeringen;
afw ikkeling van de verkoop van de ontvangen goederen w erknemers;
onderzoek vorderingen op derden en eventuele incasso;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventariseren en controleren crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar 10.1

Bijlagen
Bijlagen
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