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Algemene gegevens
Naam onderneming
LGBR B.V. en LGBU B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
LGBR B.V. voorheen The Little Green Bag Rotterdam B.V.
kantoorhoudende aan de Korte Lijnbaan 3A
3012 EC Rotterdam
Correspondentieadres: Sevillaw eg 140
3047 AL Rotterdam
KvK nummer: 65784847
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Faill.nr.: C/10/20/231 F
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. C.G.E. Prenger
Op verzoek van: eigen aanvraag
Datum verzoekschrift: 20 mei 2020
en
LGBU B.V. voorheen The Little Green Bag Utrecht B.V.
kantoorhoudende aan de Steenw eg 43
3511 JM Utrecht
Correspondentieadres: Sevillaw eg 140
3047 AL Rotterdam
Faill.nr.: C/10/20/230 F
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. C.G.E. Prenger
Op verzoek van: eigen aanvraag
Datum verzoekschrift: 20 mei 2020
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Het exploiteren en beheren van een w inkel in lederw aren, reisartikelen,
juw eliersartikelen, uurw erken, detailhandel via postorder, alsmede het
verkopen van kleding en modeartikelen via internet.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 78.159,34

€ -47.560,99

2019

€ 424.843,00

€ -123.554,00

€ 272.421,00

2018

€ 526.742,00

€ 71.538,00

€ 602.091,00

2020

€ 70.395,82

€ -55.163,55

2019

€ 360.002,00

€ -145.002,00

€ 236.058,00

2018

€ 376.152,00

€ 32.067,00

€ 513.699,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van de bovenste drie kolommen betreft de vestiging
Utrecht. De financiële gegevens van de onderste drie kolommen betreft de
vestiging Rotterdam. De cijfers voor de jaren 2019 en 2018 zijn gegevens
zoals vermeld in de concept jaarrekening 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
11

26-06-2020
1

Toelichting
Vestiging Utrecht 5 w erknemers.
Vestiging Rotterdam 6 w erknemers.

Boedelsaldo
€ 9.412,77
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Toelichting
Vestiging Utrecht: EUR 4.927,99 (saldo bankrekening en kasgeld)
Vestiging Rotterdam: EUR 4.484,78 (saldo bankrekening en kasgeld)
€ 5.755,85

25-09-2020
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Toelichting
De boedelsaldo is gecorrigeerd ten opzichte van het eerste verslag. De saldo
betreft nu alleen het faillissement van LGBR B.V. In het verslag van LGBU B.V. is
het daarbij behorende boedelsaldo opgenomen. De saldo toename komt door
een overboeking vanuit de bank in verband met restituties van onder meer
premies.
€ 12.041,80

Verslagperiode

23-12-2020
3

Verslagperiode
van
26-5-2020

26-06-2020
1

t/m
24-6-2020
van
25-6-2020

25-09-2020
2

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

23-12-2020
3

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 57 min

2

44 uur 12 min

3

30 uur 24 min

totaal

145 uur 33 min

Toelichting bestede uren
De uren betreffende de bestede uren van LGBR B.V. en LGBU B.V. samen.
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Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

De bestede uren zijn gecorrigeerd ten opzichte van het eerste verslag. De
uren betreffen nu alleen het faillissement van LGBR B.V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
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Bestuurder van de vennootschappen zijn TLGB Holding B.V. die op haar beurt
vertegenw oordigd w ordt door M&A Beheer B.V., op haar beurt
vertegenw oordigd door mevrouw M. Gandjapour-Koorn en de heer A.
Gandjapour.
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1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.
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1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn door bestuurder van gefailleerde voor datum
faillissement, te w eten 22 mei 2020, opgezegd voor beide vestigingen. Gezien
de beperkte hoeveelheid activa in de w inkels (alleen kasten e.d. w aar de
voorraden instonden), de relatief beperkte w aarde en het ontbreken van
voorraden, heeft de curator er voor gekozen om geen verzekering af te sluiten.
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1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de Steenw eg 43 te
Utrecht. De huur is opgezegd bij brief van 16 juni 2020, w aarbij de
huurovereenkomst zal eindigen per 31 augustus 2020.
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Eveneens is er een huurovereenkomst voor een pand aan de Korte Lijnbaan
3A te Rotterdam. De huur is opgezegd door de verhuurder bij schrijven van 8
juni 2020.
De curator heeft een kort onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor
indeplaatsstellingen, maar heeft besloten gezien de huidige markt het bij een
kort onderzoek te laten.
Er zijn voor beide huurovereenkomsten w aarborgsommen betaald. Na afloop
van de huurovereenkomsten is het mogelijk de balans op te maken rondom de
huurovereenkomsten. Vorderingen zijn nog niet ingediend door de
verhuurders.
De afgelopen verslagperiode is het pand aan de Korte Lijnbaan 3A te
Rotterdam leeg opgeleverd en heeft de verhuurder een boedelvordering
ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De aandeelhouders /bestuurders zijn ruim 10 jaar geleden een w ebshop
gestart betreffende verkoop van (leren) tassen en riemen e.d.
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Enige jaren later zijn er, ter ondersteuning van de online verkoop, w inkels
gestart in Delft en Vlaardingen (2014). In april 2016 is er een w inkel gestart in
Rotterdam (LGBR) en in januari 2017 in Utrecht (LGBU). Vlaardingen is sinds
enige tijd een outlet en is thans gesloten.
Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement in
Rotterdam gelegen in het feit dat sinds tw ee jaar het soort aanbod van
w inkels is verschraald en er restaurants die de onderkant van de markt
bedienen voor in de plaats zijn gekomen. Dat trekt niet het typische Little
Green Bag publiek.
De oorzaak van het faillissement van Utrecht is volgens opgave van de directie
gelegen in het feit dat Hoog Catharijne heropend is en er daardoor 3/4 directe
concurrenten bij zijn gekomen, w at veel klanten zou w egtrekken.
Kort voor het faillissement zijn de namen Little Green Bag Utrecht B.V. en Little
Green Bag Rotterdam B.V. statutair gew ijzigd in LGBU respectievelijk LGBR. De
reden is dat de directie zoveel mogelijk "besmetting" van de naam Little Green
Bag, w aarin naast de w inkel in Delft (en Vlaardingen) ook nog een
goedlopende w ebshop w ordt gedreven, door de faillissementen w ilde
voorkomen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11
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Toelichting
Vestiging Utrecht 5 w erknemers.
vestiging Rotterdam 6 w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
Toelichting
Vestiging Utrecht 5 w erknemers.
vestiging Rotterdam 6 w erknemers.

2.3 Ontslagaanzegging
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2020

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
W erknemers zijn direct na het uitspreken van het faillissement ontslagen,
zodat het einde dienstverband in ieder geval per 30 juni a.s. een feit zal zijn.
Een bijeenkomst voor w erknemers kon niet plaatsvinden vanw ege COVID-19.
De w erknemers hebben derhalve de door hen ontvangen UW V formulieren zelf
aan de toegew ezen medew erker van het UW V verzonden. Het UW V zal zelf,
indien nodig, nader contact met de w erknemers hebben.
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Er zijn in ieder geval 4 w erknemers in dienst getreden cq zullen in dienst
treden (per 1 juni jl, respectievelijk 1 juli a.s.) bij andere Little Green Bag
vennootschappen, zo heeft een van de bestuurders aan de curator laten
w eten.
Er is contact gew eest met een gew ezen w erknemer, w ier dienstverband kort
voor het faillissement is geëindigd. Zij stond op het punt om een dagvaarding
uit te brengen ter zake van nog openstaande verplichtingen, maar door het
faillissement is de dagvaarding uiteindelijk niet uitgebracht.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris

€ 6.285,95

totaal

€ 6.285,95

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as bij beide vestigingen
slechts de w inkelinventaris aanw ezig. Er is contact gew eest met NTAB/BVA om
de mogelijkheden van een veiling te bekijken.
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Daarnaast heeft de curator heeft diverse opkopers aangeschreven. Er zijn
enkele biedingen ontvangen, w aaronder vanuit de gew ezen directie.
De afgelopen verslagperiode is de aanw ezige w inkelinventaris, met
toestemming van de rechter-commissaris, via openbare veilingen verkocht.
Uitlevering van de goederen heeft inmiddels plaatsgevonden en het pand is
aan de verhuurder opgeleverd.

25-09-2020
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De definitieve afrekening van de openbare veiling is nog niet ontvangen en het
tegoed is eveneens nog niet op de boedelrekening ontvangen. Dit zal op korte
termijn plaatsvinden. Uit de concept afrekening blijkt dat er een aanzienlijk
hogere opbrengst is gerealiseerd dan w anneer op onderhandse biedingen van
derden zou zijn ingegaan.
De afgelopen verslagperiode is de definitieve afrekening van de openbare
veiling ontvangen alsook de opbrengst van de openbare veiling is op de
boedelrekening ontvangen.

23-12-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

26-06-2020
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De curator zal de positie van de fiscus nader bekijken.

25-09-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is doende de ontvangen biedingen te beoordelen en zal mogelijk de
zaken laten veilen. De komende verslagperiode zal de curator de verkoop van
de w inkelinventaris naar verw achting afronden.
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De aanw ezige w inkelinventaris is de afgelopen verslagperiode verkocht. Er zijn
geen verdere w erkzaamheden.

25-09-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot en met februari 2020 zijn de w inkels beleverd vanuit de w ebshop die aan
curandae gelieerd is. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as er
geen voorraad meer aanw ezig op beide vestigingen.
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De bestuurders hebben toegelicht dat voorraden - na sluiting van de w inkels
op of omstreeks 15 maart jl vanw ege Covid-19 en verliezen over 2019 w elke
bleken uit de concept cijfers - vanaf maart jl initieel zijn uitgeleverd in verband
met orders die bij de aan curandae gelieerde w ebshop w aren geplaatst en
later integraal zijn teruggegaan naar de w ebshop, die tevens de leverancier
w as van de voorraden. Het grootste deel van de voorraden lijkt in de periode
tot en met april 2020 uit de w inkels te zijn verw ijderd.
Dit is gebeurd op basis van met curandae gesloten overeenkomsten van
eigendomsvoorbehoud. Er hebben ook crediteringen plaatsgevonden (tegen
60% van de inkoopw aarde) van de voorraden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator bekijkt de overeenkomsten van eigendomsvoorbehoud en de w ijze
van creditering en heeft in dat kader nog aanvullende vragen gesteld en
documentatie opgevraagd.
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De afgelopen verslagperiode zijn de vragen van de curator slechts ten dele
beantw oord door de (advocaat van de) bestuurders. De curator heeft derhalve
additionele vragen gesteld, die ter beantw oording voorliggen.
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De in de w inkel aangetroffen tassen en andere voorraden zijn - hangende
voornoemde discussie - nog niet verkocht. Het betreft overigens een beperkte
voorraad.
De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen
bestuurders van gefailleerde, diens advocaat en de curator aangaande
toelichting op en vragen over de administratie van gefailleerde. Inmiddels is,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over
een minnelijke regeling ter vermijding van het voeren van juridische
procedures. Deze schikking betreft zow el het faillissement van LGBR B.V. als
LGBU B.V. Slechts de financiële afw ikkeling van deze overeenkomst dient nog
plaats te vinden, w aarbij de laatste termijn voor eind februari a.s. zal dienen
te w orden voldaan.
Zie ook punt 7.1.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is zijn geen openstaande debiteuren, nu betaling direct bij verkoop van de
artikelen plaats vond, dan w el contant of via pin/creditcard.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen verdere w erkzaamheden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschappen hielden een bankrekening aan bij de Rabobank. Het
saldo op de bankrekeningen van Rabobank bedroeg op datum faillissement
EUR 4.325,58 (Rotterdam) en EUR 4.915,99 (Utrecht). Beide bedragen zijn
inmiddels op de boedelrekeningen ontvangen.
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5.2 Leasecontracten
Er zijn geen lease-overeenkomsten aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er is een zakelijke financiering ten name van TLGB Holding B.V. bij de Rabobank
voor alle groepsvennootschappen. Curandae en zustervennootschappen
hebben zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor deze financiering. De
Rabobank bezit stil pandrecht op alle voorraad- en inventariszaken van LGBU
en LGBR.
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5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud, anders dan op basis van de onder 3.
van dit verslag vermelde overeenkomsten van eigendomsvoorbehoud tussen
curandae en de aan curandae gelieerde w ebshop.
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Vooralsnog is de curator niet voornemens om een beroep op
eigendomsvoorbehoud te accepteren: naar (de totstandkoming van) de
overeenkomst w aarin het eigendomsvoorbehoud is opgenomen, vindt nog
onderzoek plaats.

25-09-2020
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De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen
bestuurders van gefailleerde, diens advocaat en de curator aangaande
toelichting op en vragen over de administratie van gefailleerde. Inmiddels is,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over
een minnelijke regeling ter vermijding van het voeren van juridische
procedures. Deze schikking betreft zow el het faillissement van LGBR B.V. als
LGBU B.V. Slechts de financiële afw ikkeling van deze overeenkomst dient nog
plaats te vinden, w aarbij de laatste termijn voor eind februari a.s. zal dienen
te w orden voldaan.
Zie ook punt 7.1.
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Een derde partij heeft in november jl. een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud ter zake van een tw eetal kasten, die in het kader van
de veiling in dit faillissement reeds verkocht zijn. Ondanks verzoeken daartoe
is het eigendomsrecht niet aangetoond.

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

26-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de documentatie nader bekijken tegen de achtergrond van
eventuele verrekeningen uit het verleden.

26-06-2020
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Zie punt 3.7.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege COVID-19 en de resultaten over 2019 w aren de w inkels sinds medio
maart jl. gesloten.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Van voortzetting kon geen sprake zijn, nu alle voorraden al w eggehaald
w aren.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gezien het feit dat er geen voorraden meer in de w inkels w aren en de naam
Little Green Bag sterk aan de andere w inkels (Delft en Vlaardingen en de
w ebw inkel) hangen, leek een doorstart door een derde partij niet voor de
hand te liggen. Er is geen belangstelling vanuit de markt getoond.
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De bestuurders/aandeelhouders zelf hadden ook geen belangstelling voor een
mogelijke doorstart.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De afgelopen verslagperiode zijn de nodige administratieve bescheiden door
bestuurder van gefailleerde aangeleverd. De curator zal de komende
verslagperiode een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.
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Het onderzoek naar de administratie loopt. De curator heeft vorige
verslagperiode vragen gesteld en informatie opgevraagd bij de bestuurders
naar aanleiding van het onderzoek. De vragen van de curator zijn vervolgens
slechts ten dele beantw oord door de (advocaat van de) bestuurders. De
curator heeft derhalve additionele vragen gesteld. Verder onderzoek vindt
plaats.
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De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen
bestuurders van gefailleerde, diens advocaat en de curator aangaande
toelichting op en vragen over de administratie van gefailleerde. Inmiddels is,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over
een minnelijke regeling ter vermijding van het voeren van juridische
procedures. Deze schikking betreft zow el het faillissement van LGBR B.V. als
LGBU B.V. De financiële afw ikkeling van deze overeenkomst dient nog plaats
te vinden, w aarbij de laatste termijn voor eind februari a.s. zal dienen te
w orden voldaan.

23-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is gedeponeerd op 11 oktober 2019, zow el
voor Rotterdam als Utrecht.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de beperkte omvang van de ondernemingen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van beide vennootschappen bestaat uit 100 aandelen van EUR
10,00. Het gaat om flex B.V.'s, volledigheidshalve zal de curator nog
onderzoeken of er aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-06-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator is inmiddels gestart met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Zie punt 7.1.

26-06-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In het kader van het reeds gestarte onderzoek naar onbehoorlijk bestuur,
w ordt ook gekeken naar mogelijke paulianeuze handelingen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator onderzoekt de geldstromen, bew egingen van de voorraden en de
onderliggende administratie. Er zijn inmiddels ook de nodige additionele
stukken bij de externe boekhouder opgevraagd en deels ontvangen. Een
enkele vraag staat nog uit.
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Het onderzoek naar de administratie loopt. De curator heeft vorige
verslagperiode vragen gesteld en informatie opgevraagd bij de bestuurders
naar aanleiding van het onderzoek. De vragen van de curator zijn slechts ten
dele beantw oord door de (advocaat van de) bestuurders. De curator heeft
schriftelijk additionele vragen gesteld.
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De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen
bestuurders van gefailleerde, diens advocaat en de curator aangaande
toelichting op en vragen over de administratie van gefailleerde. Inmiddels is,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over
een minnelijke regeling ter vermijding van het voeren van juridische
procedures. Deze schikking betreft zow el het faillissement van LGBR B.V. als
LGBU B.V. Slechts de financiële afw ikkeling van deze overeenkomst dient nog
plaats te vinden, w aarbij de laatste termijn voor eind februari a.s. zal dienen
te w orden voldaan.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

26-06-2020
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€ 35.747,42

25-09-2020
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Toelichting
Dit bedrag betreft de boedelvordering van het UW V, alsook van de verhuurder.
€ 36.424,09

23-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.603,00

26-06-2020
1

Toelichting
Vestiging Utrecht: EUR 1.430,00
Vestiging Rotterdam: EUR 2.173,00
Verw achting is dat de fiscus nog additionele vorderingen zal indienen, nu er
vanaf februari 2020 bepaalde belastingen niet zijn voldaan. Er heeft voor beide
vennootschappen een melding betalingsonmacht plaatsgevonden, gedateerd
15 mei 2020. De curator is niet bekend met enig standpunt van de
belastingdienst omtrent de acceptatie van deze meldingen. Ook is er een
melding betalingsonmacht gedaan op dezelfde datum bij het
bedrijfstakpensioenfonds.
€ 44.873,00

25-09-2020
2

€ 26.754,00

23-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu curandae
w erknemers in dienst hadden, is een (boedel)vordering van het UW V w el te
verw achten.
€ 13.208,81

26-06-2020
1

25-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

26-06-2020
1

Toelichting
Vestiging Utrecht: 1
Vestiging Rotterdam: 1
4

25-09-2020
2

5

23-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31,02

26-06-2020
1

Toelichting
Vestiging Utrecht: EUR 14,35
Vestiging Rotterdam: EUR 16,67
Uit de aangeleverde stukken, blijkt een hogere crediteurenstand (enkele
duizenden euro's per vennootschap).
€ 1.046,61

25-09-2020
2

€ 7.773,72

23-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

26-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

26-06-2020
1

Alle vermelde crediteurenvorderingen betreffen alleen LGBR B.V.

25-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen procedures bekend.

26-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

26-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator doet onderzoek naar rekening-courant posities en de
voorraadstromen, met name ook na faillissement. Daarnaast vindt thans
onderzoek van de onderliggende administratie plaats.

26-06-2020
1

Het onderzoek naar de administratie loopt. De curator heeft vorige
verslagperiode vragen gesteld en informatie opgevraagd bij de bestuurders
naar aanleiding van het onderzoek. De vragen van de curator zijn slechts ten
dele beantw oord door de (advocaat van de) bestuurders. De curator heeft
derhalve additionele vragen gesteld.

25-09-2020
2

De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht. De curator heeft een verzoek ingediend in
het kader van de garantstellingsregeling.
De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen
bestuurders van gefailleerde, diens advocaat en de curator aangaande
toelichting op en vragen over de administratie van gefailleerde. Inmiddels is,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over
een minnelijke regeling ter vermijding van het voeren van juridische
procedures. Deze schikking betreft zow el het faillissement van LGBR B.V. als
LGBU B.V. Slechts de financiële afw ikkeling van deze overeenkomst dient nog
plaats te vinden, w aarbij de laatste termijn voor eind februari a.s. zal dienen
te w orden voldaan.

23-12-2020
3

Nu een overeenkomst is bereikt met gefailleerde zal de curator naar
verw achting geen gebruik hoeven te maken van de garantstellingsregeling.
De curator zal de laatste openstaande punten in het faillissement de
komende verslagperiode afronden. Er zal in het faillissement van LGBR
vermoedelijk geen en in het faillissement van LGBU een bescheiden uitkering
aan boedelcrediteuren w orden gedaan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

26-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

23-12-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

26-06-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

