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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : C/13/19/202 F
Datum uitspraak : 25 juni 2019
Curator : mw . mr. M.E.M. W iebe
Rechter-commissaris : mw . mr. K.M. van Hassel

23-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Ontw ikkeling van een virtueel digitaal platform voor kinderen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 50.454,00

€ 87.597,00

€ 39.857,00

2018

€ 28.500,00

€ 133.131,00

€ 34.204,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

23-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

23-07-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er één (1) medew erker
in dienst, de heer Bornshtain. Na goedkeuring van de rechter-commissaris is de
arbeidsovereenkomst bij brief van 28 juni 2019 opgezegd ex artikel 40 Fw .

Boedelsaldo
€ 0,00

23-07-2019
1

Toelichting
Nihil.
€ 6.476,45

24-10-2019
2

Verslagperiode
van
25-6-2019

23-07-2019
1

t/m
23-7-2019
van
24-7-2019

24-10-2019
2

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

24-01-2020
3

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

24-04-2020
4

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

28-07-2020
5

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020
t/m
30-10-2020

Bestede uren

06-11-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 4 min

2

18 uur 48 min

3

6 uur 18 min

4

6 uur 24 min

5

3 uur 24 min

6

6 uur 24 min

totaal

76 uur 22 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 10 februari 2015 en handelt ook w el onder de
naam “Otly”.

23-07-2019
1

Gefailleerde is een startup met het doel kinderen bew ust te maken van (de
w aarde van) geld. Gefailleerde heeft tw ee platforms en enkele apps
ontw ikkeld die dienen als een “digitaal grootboek voor kinderen”. Op dit
moment zijn er 15.000 geregistreerde gebruikers van deze apps en gebruiken
2000 van deze geregistreerde gebruikers de apps actief (dagelijks).
De bestuurder van gefailleerde is Monga Holding B.V. De heer L. Bornshtain is
enig aandeelhouder en bestuurder van Monga Holding B.V.
Gefailleerde heeft diverse aandeelhouders: Monga Holding B.V.; Ostanfi
Holding B.V.; Global Accelerator Year 5 B.V. en Stichting Administratiekantoor
Oink-Oink!.
Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend, heeft gefailleerde geen verzekeringen
afgesloten.

23-07-2019
1

Afgew ikkeld.

24-10-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde sinds 12 april 2018 een kantoorpand aan de Albert
Cuypstraat 161 te Amsterdam. Na goedkeuring van de rechter-commissaris is
de huurovereenkomst, ex artikel 39 Fw , opgezegd. De huurovereenkomst
eindigt hiermee op 28 september 2019.

23-07-2019
1

De curator heeft aan de verhuurder aangegeven dat het mogelijk is om de
huurovereenkomst (met w ederzijds goedvinden) op een eerdere datum te
laten eindigen. Dit is slechts mogelijk zodra alle activa uit het pand is
verw ijderd.
De onderhuurovereenkomst tussen gefailleerde (als verhuurder) en TIQ B.V.
(als onderhuurder) zal per 28 september 2019 tevens eindigen. Gefailleerde
kan na beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst niet langer het huurgenot
aan de onderhuurder verschaffen.
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Albert Cuypstraat 161 te
Amsterdam. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd per 28
september 2019 en het huurpand aan de verhuurder opgeleverd per 13
september 2019. Dit onderw erp is hiermee afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

24-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan
w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen
informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek
nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in het volgende
openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.

23-07-2019
1

Op 26 juni 2019 heeft de curator een eerste onderhoud gehad met de
bestuurder van gefailleerde, de heer Bornshtain, in het bijzijn van zijn
advocaat de heer mr. Pouw .
De bestuurder van gefailleerde, de heer Bornstain, heeft aangegeven dat de
oorzaken voor het faillissement vooral kunnen w orden gevonden in het feit dat
de onderneming zich in een ‘ startup fase’ bevond en in deze fase met name
gericht w as op de ontw ikkeling van de softw are (applicatie en w ebsite).
Samenw erkingsinitiatieven met andere (betalende) partijen in de financiële
sector, zoals banken, kw amen niet tot nauw elijks van de grond.

24-10-2019
2

De door de bestuurder omschreven oorzaken lijken de curator aannemelijk. Er
is – vooralsnog - niet gebleken van andere oorzaken voor het faillissement.
De curator zal dit onderw erp de komende verslagperiode nader onderzoeken
aan de hand van de boekhouding van gefailleerde.

De door de bestuurder genoemde oorzaken van het faillissement, zoals die
staan vermeld in het tw eede openbaar verslag, lijken de curator aannemelijk.
Andere dan de opgegeven oorzaken zijn hem niet gebleken.

24-01-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

23-07-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er één (1) medew erker
in dienst, de heer Bornshtain. Na goedkeuring van de rechter-commissaris is de
arbeidsovereenkomst bij brief van 28 juni 2019 opgezegd ex artikel 40 Fw .

24-10-2019
2

Toelichting
Afgew ikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

23-07-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w as er, naast voornoemde heer
Bornshtain, nog één medew erker in dienst, de heer Vega.
24-10-2019
2

Toelichting
Afgew ikkeld.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-5-2020

1

Bij brief van 28 juni 2019 is de arbeidsovereenkomst opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.

24-10-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing. Gefailleerde heeft
geen onroerend goed in eigendom.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

23-07-2019
1

Niet van toepassing.

24-10-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie punt 6 van dit openbaar verslag.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van tw ee laptops (MacBook Pro, MacBook Air) en de
kantoorinventaris, bestaande uit een printer, een Nespresso machine en tw ee
monitors.

23-07-2019
1

Voornoemde kantoorinventaris is, door middel van een biedingsprocedure,
verkocht aan de doorstarter. Zie punt 6 van dit openbaar verslag.

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde is eigenaar van tw ee laptops (MacBook Pro, MacBook Air) en de
kantoorinventaris, bestaande uit een printer, een Nespresso machine en tw ee
monitors.

23-07-2019
1

Voornoemde kantoorinventaris is, door middel van een biedingsprocedure,
verkocht aan de doorstarter. Zie punt 6 van dit openbaar verslag.

Zie vorig verslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

24-10-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde is houder van het merk “Otly” en maakt gebruikt van deze naam
als handelsnaam. Gefailleerde is verder houder van diverse domeinnamen en
beschikt over de aan de onderneming verbonden goodw ill.

23-07-2019
1

Bij haar bedrijfsvoering maakt gefailleerde gebruik van tw ee door haar
ontw ikkelde platforms (Otly en de Zakgeld starter kid) en op maat gemaakte
apps. Het auteursrecht op deze platforms en apps komt toe aan gefailleerde.

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gefailleerde is houder van het merk “Otly” en maakt gebruikt van deze naam
als handelsnaam. Gefailleerde is verder houder van diverse domeinnamen en
beschikt over de aan de onderneming verbonden goodw ill.

23-07-2019
1

Bij haar bedrijfsvoering maakt gefailleerde gebruik van tw ee door haar
ontw ikkelde platforms (Otly en de Zakgeld starter kid) en op maat gemaakte
apps. Het auteursrecht op deze platforms en apps komt toe aan gefailleerde.

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Uit de aan de curator ter beschikking gestelde
stukken is gebleken dat er geen
debiteurenportefeuille is.
totaal

Toelichting debiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde stukken is gebleken dat er geen
debiteurenportefeuille is.

23-07-2019
1

Niet van toepassing.

24-10-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening-courant aan bij de KNAB Bank. De curator heeft
de KNAB Bank verzocht om het (positieve) saldo over te maken naar de
boedelrekening.

23-07-2019
1

Verder is de onderneming gefinancierd door middel van (converteerbare)
geldleningen van een aantal investeerders, w aaronder mede SIDN en Uber.

Toelichting vordering van bank(en)
Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Zie vorig verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-07-2019
1

24-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.

23-07-2019
1

De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

24-10-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.

23-07-2019
1

De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

24-10-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.

23-07-2019
1

De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

24-10-2019
2

6.5 Verantwoording
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.

23-07-2019
1

De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

6.6 Opbrengst

24-10-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 3.900,00

23-07-2019
1

Toelichting
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.
De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.
€ 3.900,00
Toelichting
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage

24-10-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator heeft de interesse in de markt voor de activa onderzocht. Mede
door een nieuw sbericht van RTL-Z, w aren er meerdere partijen geïnteresseerd
in een doorstart. Aan deze partijen is een geheimhoudingsovereenkomst
voorgelegd en – na ondertekening daarvan – een brief met
biedingsvoorw aarden.

23-07-2019
1

De curator heeft de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gegeven om
biedingen te doen. Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa
gegund aan een consortium van investeerders die in samenw erking met de
bestuurder van gefailleerde de activiteiten zullen voortzetten/ doorstarten.
De totale opbrengst van deze doorstart, bestaande uit overdracht platforms
en apps, domeinnamen, laptops, IE rechten (inclusief merkrecht “Otly”) en
bijbehorende goodw ill, is € 3.900,-- (ex btw ).
De doorstart dient nog te w orden gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst.

Toelichting
De doorstart is inmiddels gefinaliseerd door ondertekening van de
activaovereenkomst. De curator heeft de koopsom ad € 3.900,-- (ex btw ) op de
boedelrekening ontvangen.

24-10-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

Uit de administratie van gefailleerde blijken de rechten en verplichtingen van
gefailleerde. Daarmee is voldaan aan de boekhoudplicht.

24-01-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat de
jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 19 februari 2018 en de
jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 3 juni 2019.

24-01-2020
3

De jaarrekeningen zijn niet binnen de (w ettelijk) daarvoor gestelde termijn
gedeponeerd. De curator heeft dit in onderzoek.
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat de
jaarrekeningen over boekjaren 2015, 2016 en 2017 niet binnen de (w ettelijk)
daarvoor gestelde termijn zijn gedeponeerd.

28-07-2020
5

De curator heeft de schending van de publicatieplicht in het
rechtmatighedenonderzoek betrokken en komt hier in de volgende openbaar
verslagen op terug.
De curator heeft de schending van de publicatieplicht in het
rechtmatighedenonderzoek betrokken en is van oordeel dat er onvoldoende
aanleiding is om (enkel) hierop aansprakelijkheid van de bestuurder te
baseren.

06-11-2020
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

23-07-2019
1

Zie vorig verslag.

24-10-2019
2

Uit het aandeelhoudersregister is gebleken dat de aandelen zijn volgestort.

24-01-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hier onderzoek naar uitvoeren.

Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hier onderzoek naar uitvoeren

Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator eventueel onbehoorlijk bestuur
en/of paulianeus handelen in onderzoek genomen.

Nee

23-07-2019
1

24-10-2019
2

24-04-2020
4

06-11-2020
6

Toelichting
De curator heeft dit onderzoek afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit thans in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit thans in onderzoek.

Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator eventueel onbehoorlijk bestuur
en/of paulianeus handelen in onderzoek genomen.

Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator eventueel onbehoorlijk bestuur
en/of paulianeus handelen in onderzoek genomen. De curator zal dit
onderzoek de komende verslagperiode voortzetten.
Nee
Toelichting
De curator heeft dit onderzoek afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

23-07-2019
1

24-10-2019
2

24-04-2020
4

28-07-2020
5

06-11-2020
6

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

23-07-2019
1

24-10-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 2.783,00

23-07-2019
1

24-10-2019
2

24-01-2020
3

Toelichting
Door de belastingdienst is een preferente vordering ingediend van € 2.783,--.

Toelichting
De curator verw acht de komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen
over de definitieve vordering van de Belastingdienst. Zie ook hierna onder 10,
'w erkzaamheden overig.’
€ 2.783,00

24-04-2020
4

28-07-2020
5

Toelichting
Door de Belastingdienst is een (voorlopige) preferente vordering ingediend van
€ 2.783,-- De Belastingdienst heeft aangegeven een naheffing op te leggen in
verband het bedrag dat failliet teveel in mindering heeft gebracht aan S&Oafdrachtvermindering.
De curator is in afw achting van de definitieve vordering van de Belastingdienst.
€ 30.979,00

06-11-2020
6

Toelichting
Door de Belastingdienst is een preferente vordering ingediend van in totaal €
30.979,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Voor zover bekend niet van toepassing.

Toelichting
Zie vorig verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

23-07-2019
1

24-10-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Niet bekend.

23-07-2019
1

24-10-2019
2

06-11-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

23-07-2019
1

Toelichting
Thans hebben 2 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 104.810,--.
2

24-10-2019
2

Toelichting
Thans hebben tw ee concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 104.810,--.
5

24-04-2020
4

Toelichting
Thans hebben vijf concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 125.150,53,--.
6
Toelichting
Thans hebben zes concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 125.528,74.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-11-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.810,00

23-07-2019
1

Toelichting
Thans hebben 2 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 104.810,--.
€ 104.810,00

24-10-2019
2

Toelichting
Thans hebben tw ee concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 104.810,--.
€ 125.150,53

24-04-2020
4

Toelichting
Thans hebben vijf concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 125.150,53,--.
€ 125.528,74

06-11-2020
6

Toelichting
Thans hebben zes concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 125.528,74.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De boedel is onvoldoende om de kosten van het faillissement te dragen. Het
gaat om een opheffing w egens een gebrek aan baten w aarbij schuldeisers
geen uitkering kunnen ontvangen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

06-11-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend niet van toepassing.

23-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

23-07-2019
1

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het finaliseren van
de doorstart, oplevering van het huurpand en de in dit verslag genoemde
onderzoeken.

23-07-2019
1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-10-2019
2

Gedurende de vijfde verslagperiode zal de curator het
rechtmatighedenonderzoek voortzetten.

24-04-2020
4

De curator zal in de zesde verslagperiode het rechtmatighedenonderzoek
voortzetten. Ook gaat de curator ervan uit dat de Belastingdienst in de zesde
verslagperiode haar definitieve vordering indient.

28-07-2020
5

Dit is een eindverslag. Het faillissement is afgew ikkeld.

06-11-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-07-2019
1

Nog niet bekend.

24-10-2019
2

De curator verw acht het faillissement in het vierde of vijfde verslag af te
kunnen w ikkelen.

24-01-2020
3

Nog niet bekend. Dit hangt af van de uitkomst van onderzoeken.

24-04-2020
4

Dit is een eindverslag. Het faillissement is afgew ikkeld.

06-11-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (“RVO”) in verband met een fiscale regeling op
grond w aarvan failliet (belasting) afdrachtvermindering heeft toegepast. Failliet
kan, vanw ege het faillissement, niet langer voldoen aan de voorw aarden voor
deze fiscale regeling. De intrekking van deze regeling heeft (mogelijk) gevolgen
voor de hoogte van de vordering van de Belastingdienst.

24-04-2020
4

De curator heeft hieromtrent opnieuw contact opgenomen met de
Belastingdienst en het RVO en verw acht dat deze kw estie gedurende de vijfde
verslagperiode zal w orden afgew ikkeld.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode opnieuw contact opgenomen
met de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(“RVO”) in verband met een fiscale regeling op grond w aarvan failliet voor
datum faillissement (belasting) afdrachtvermindering heeft toegepast. De
Belastingdienst heeft aangegeven dat zij in verband met de intrekking van de
regeling een naheffingsaanslag zal opleggen. De curator is nog steeds in
afw achting van de definitieve vordering van de Belastingdienst.

Bijlagen
Bijlagen

28-07-2020
5

