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Algemene gegevens
Naam onderneming
CRS Rebecca B.V.

24-09-2021
20

Gegevens onderneming
In de faillissementen van de Flinter-vennootschappen is sprake van
geconsolideerde verslaglegging. Vanaf dit (tw intigste) verslag vindt de
publicatie plaats via KEI. Verw ezen w ordt naar het openbaar verslag in het
faillissement van Flinter Groep B.V. (F10/16/557), met uitzondering van de uren
en het boedelsaldo in dit faillissement, die u onderstaand aantreft.

24-09-2021
20

In the bankruptcies of the Flinter companies consolidated reporting is done. As
from this (tw entieth) report publication w ill take place via KEI. Reference is
made to the public report in the bankruptcy of Flinter Groep B.V. (F10/16/557),
w ith the exception of the hours and the estate balance, w hich are set out
below .
In de faillissementen van de Flinter vennootschappen, w aaronder CRS Rebecca
B.V. is sprake van geconsolideerde verslaglegging. Voor de ontw ikkelingen in
het faillissement van CRS Rebecca B.V. w ordt verw ezen naar de eerdere
verslagen. In verband met de afw ikkeling van het faillissement van CRS
Rebecca B.V. w ordt dit verslag separaat gedaan.
In the bankruptcies of the Flinter companies, including the bankrupty of CRS
Rebecca B.V., consolidated reporting is done. W ith regard to the developments
in the bankrupty of CRS Rebecca B.V. reference is made to the previous
reports. In connection w ith the termination of the bankrupty of CRS Rebecca
B.V. this report is submitted separately.

03-12-2021
21

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 64.264,09

24-09-2021
20

Verslagperiode
van
10-6-2021

24-09-2021
20

t/m
23-12-2021
van
21-9-2021

03-12-2021
21

t/m
2-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

20

0 uur 12 min

21

8 uur 48 min

22

0 uur 1 min

totaal

9 uur 1 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.390,00

21-12-2021
22

Toelichting
In het op 3 december 2021 gedeponeerde verslag w as abusievelijk onder 8.2
de preferente vordering van de fiscus niet opgenomen. Dit is aangepast in dit
verslag.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

24-09-2021
20

23

21-12-2021
22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 804.541,94

24-09-2021
20

€ 1.208.611,88

21-12-2021
22

Toelichting
In het op 3 december 2021 gedeponeerde verslag w as abusievelijk onder 8.6
niet het juiste bedrag van de concurrente crediteuren opgenomen. Dit is
aangepast in dit verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op 16 november 2021 heeft de verificatievergadering in het faillissement van
CRS Rebecca B.V. plaatsgevonden. De voorlopig erkende schuldvorderingen
zijn door de rechter-commissaris overgebracht naar de lijst van erkende
schuldeisers. De curator zal de rechtbank verzoeken de faillissementskosten
vast te stellen. Nadat dit is gebeurd, zal de uitdelingslijst ter goedkeuring aan
de rechter-commissaris w orden voorgelegd en na goedkeuring w orden
gedeponeerd. Crediteuren ontvangen hierover bericht. Indien geen verzet
w ordt ingesteld, zal het faillissement eindigen door het verbindend w orden van
de schulduitdelingslijst. Op basis van het huidige boedelactief kan de
preferente crediteur volledig w orden voldaan en kan aan de concurrente
crediteuren een uitkering ter hoogte van 2% van hun vorderingen w orden
gedaan. In verband met de afw ikkeling van het faillissement is dit verslag het
laatste verslag in het faillissement van CRS Rebecca B.V.

On 16 November 2021, the meeting of creditors in the bankruptcy of CRS
Rebecca B.V. took place. The provisionally admitted claims have been
transferred to the list of admitted creditors by the bankruptcy judge. The
trustee w ill request the court to determine the bankruptcy costs. After this has
been done, the distribution list w ill be submitted to the bankruptcy judge for
approval and, after approval, w ill be filed. Creditors w ill be notified accordingly.
If no objection is made, the bankruptcy w ill be terminated w hen the debt
distribution list becomes binding. Based on the current assets, the preferential
creditor can be paid in full and the unsecured creditors can be paid 2% of their
claims. In connection w ith the termination of the bankruptcy, this report is the
last report in the bankruptcy of CRS Rebecca B.V.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2021
21

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

