Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
09-07-2021
F.13/19/330
NL:TZ:0000117409:F001
15-10-2019

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
GM Productiemanagement BV (hierna: "GMP" of "Failliet").

15-11-2019
1

Gegevens onderneming
GMP is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 04061127.

15-11-2019
1

GMP is statutair gevestigd te Amsterdam en ten tijde van het faillissement
gevestigd te (2031 BL) Haarlem aan de A. Hofmanw eg 36.

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel exploiteert GMP een
onderneming als intermediair actief in de markt voor grafimedia.

Financiële gegevens

15-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 813.160,00

€ -55.527,00

€ 188.929,00

2015

€ 1.113.528,00

€ 31.900,00

€ 410.810,00

2016

€ 861.077,00

€ -55.016,00

€ 242.789,00

2017

Omzet

2019

2018

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde balanstotalen zijn afkomstig uit de bij de Kamer van Koophandel
bekende jaarstukken.

15-11-2019
1

Voornoemde financiële gegevens zijn verder afkomstig uit de ter hand gestelde
jaarrekeningen.

14-02-2020
2

De curator heeft de resterende administratie opgevraagd.

12-08-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Het bestuur van GMP heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 1
personeelslid in dienst w as.

Boedelsaldo

15-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.462,10

15-11-2019
1

Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit het reeds geïncasseerde saldo aan
openstaande debiteuren.
€ 27.845,45

14-02-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is hoofdzakelijk opgebouw d uit het geïncasseerde saldo aan
openstaande debiteuren en betalingen voor overgenomen actief.
€ 30.063,68

14-05-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is verder opgelopen door het geïncasseerde saldo aan
openstaande debiteuren.
€ 32.063,68

12-08-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is verder opgelopen door het geïncasseerde saldo aan
openstaande debiteuren (nakoming betalingsregeling).
€ 34.063,68

12-11-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is verder opgelopen door het geïncasseerde saldo aan
openstaande debiteuren (nakoming en afronding getroffen betalingsregeling).
€ 11.953,13

12-02-2021
6

Toelichting
Het boedelsaldo is gemuteerd door voldoening van het salaris van de curator.
€ 12.195,13
Toelichting
Het boedelsaldo is positief gemuteerd door ontvangst van de laatste prefaillissement debiteuren.

Verslagperiode

09-07-2021
8

Verslagperiode
van
15-10-2019

15-11-2019
1

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

14-02-2020
2

t/m
14-2-2020
van
15-5-2020

14-05-2020
3

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

12-08-2020
4

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

12-11-2020
5

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
6

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

12-05-2021
7

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021
t/m
8-7-2021

Bestede uren

09-07-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 6 min

2

33 uur 24 min

3

12 uur 30 min

4

5 uur 48 min

5

14 uur 18 min

6

1 uur 0 min

7

15 uur 30 min

8

15 uur 48 min

totaal

128 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is afgezien van de gebruikelijke
w erkzaamheden in de inventarisatiefase, veel tijd besteed aan contact met het
bestuur en de betrokken accountant, alsmede het incasseren van het
openstaande debiteurensaldo.

15-11-2019
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is afgezien van de gebruikelijke
w erkzaamheden veel tijd besteed aan het incasseren van het openstaande
debiteurensaldo.

14-02-2020
2

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is hoofdzakelijk tijd besteed aan
het incasseren van het openstaande debiteurensaldo.

14-05-2020
3

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is hoofdzakelijk tijd besteed aan
het incasseren van het openstaande debiteurensaldo, het treffen van een
betalingsregeling met een van de debiteuren en het contact met de
crediteuren.

12-08-2020
4

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is hoofdzakelijk tijd besteed aan
het incasseren van het openstaande debiteurensaldo, contact met de
crediteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020
5

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is ook deze verslagperiode
hoofdzakelijk tijd besteed aan het incasseren van het openstaande
debiteurensaldo en het rechtmatigheidsonderzoek.

12-02-2021
6

Zoals uit de bijgevoegde urenspecificatie blijkt is hoofdzakelijk tijd besteed
aan het vervolgen en afronden van het rechtmatigheidsonderzoek/financiële
verantw oording, contact met debiteuren en het treffen van voorbereidingen
voor de afw ikkeling van het faillissement.

09-07-2021
8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bij akte van 23 maart 2000 is GMP opgericht. Ten tijde van faillissement is de
heer S. Zupancic enig bestuurder van GMP.

15-11-2019
1

De aandelen in het kapitaal van GMP w orden gehouden door meerdere
(rechts)personen, w aaronder de heer S. Zupancic voornoemd.

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover de curator kan nagaan geen lopende procedures bekend.

15-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w aarvan voortzetting niet is vereist w orden beëindigd.

15-11-2019
1

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde GMP van de heer R. Spranger handelend
onder de naam Unfold de bedrijfsruimte te (2031 BL) Haarlem aan de A.
Hofmanw eg 36.

15-11-2019
1

De huurovereenkomst is met inachtneming van artikel 39 Fw op 22 oktober
2019 tegen 22 januari 2020 opgezegd.
De bedrijfsruimte is intussen opgeleverd aan de verhuurder.

14-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens toelichting van het bestuur van GMP is de oorzaak van het
faillissement gelegen in enerzijds het kleiner w orden van de markt voor
gedrukte communicatie en anderzijds de toename van het aantal aanbieders
(van projectmanagement) in de grafi-mediabranche.

15-11-2019
1

Daarnaast is de grootste klant van GMP (verantw oordelijk voor 60/70% van de
inkomsten) eind 2018 - in verband met een strategische heroverw eging plotseling de samenw erking beëindigd.
Ondanks dat personeel is afgevloeid en een nevenvestiging is gesloten, bleven
de inkomsten achter bij de oplopende kosten. Aldus heeft GMP op enig moment
moeten besluiten haar faillissement aan te vragen.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.
De curator merkt op dat geen andere oorzaken zijn aangetroffen dan die door
de bestuurder zijn medegedeeld en tevens blijken uit de administratie van
GMP.

12-11-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

15-11-2019
1

Toelichting
Het bestuur van GMP heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 1
personeelslid in dienst w as.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

15-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-10-2019

1

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuur, bestuderen overgelegde stukken, correspondentie
rechter-commissaris, ontslagaanzegging, correspondentie en telefoon met het
UW V, aanleveren gegevens aan het UW V, faciliteren intake door het UW V,
correspondentie en telefoon met w erknemer.

15-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van GMP.

15-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

mobiele randapparatuur

€ 300,00

bedrijfsinventaris

€ 121,00

totaal

€ 421,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd/getaxeerd en w orden verkocht.

15-11-2019
1

De koopsom is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

14-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus.

15-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, besprekingen met het bestuur van GMP, inventarisatie/taxatie
van de bedrijfsmiddelen en contact met betrekking tot de verkoop.

15-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator kan nagaan is er geen voorraad en/of onderhanden
w erk bekend.

15-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

verkoop voertuigen

€ 1.869,82

totaal

€ 1.869,82

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het bestuur heeft tegenover de curator verklaar dat GMP nog tw ee auto's in
eigendom heeft. Deze auto's zullen tezamen met de overige inventaris w orden
verkocht.

15-11-2019
1

De voornoemde auto's zijn tezamen met een aantal telefoons verkocht. De
koopsom is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

14-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contact met bestuur GMP.

15-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissement debiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 32.014,76
€ 0,00

€ 32.014,76

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst is sprake van een
te vorderen bedrag van EUR 53.124,68.

15-11-2019
1

De debiteurenlijst is door de curator ter hand genomen. Er is vooralsnog een
bedrag van EUR 1.435,48 voldaan.
Meerdere van de opgegeven debiteuren betw isten enig bedrag aan GMP
verschuldigd te zijn en/of hebben aangegeven met GMP in het geheel niet
bekend te zijn.

De debiteurenlijst is en w ordt door de curator ter hand genomen. Er is
vooralsnog een bedrag van EUR 21.759,26 voldaan.

14-02-2020
2

Onderzocht w ordt hoe dit saldo zich verhoudt ten opzichte van het
openstaande debiteurensaldo w aarvan in eerste instantie opgaaf is gedaan.

De debiteurenlijst is en w ordt nog altijd ter hand genomen. Er is vooralsnog
een bedrag van EUR 23.977,49 voldaan.

14-05-2020
3

Het is de verw achting dat alle openstaande debiteuren de komende
verslagperiode zullen zijn geïncasseerd, w aarbij uitspraken zijn te doen over
de verhouding tussen het opgegeven en uiteindelijk gerealiseerde saldo.
Nog niet alle openstaande debiteuren zijn geïncasseerd. Met één van de
debiteuren is een betalingsregeling, die vooralsnog w ordt nagekomen.

12-08-2020
4

De debiteurenlijst is en w ordt nog altijd ter hand genomen. De getroffen
betalingsregeling is door de debiteur correct nagekomen en afgerond.

12-11-2020
5

De curator verw acht de aankomende verslagperiode de laatste hand te leggen
aan het innen van de nog openstaande debiteurenposten.

12-02-2021
6

Een aantal debiteuren is getroffen door de gevolgen van de COVDI-19
pandemie, w at het innen van deze debiteuren bemoeilijkt.

12-05-2021
7

De boedel heeft met de laatste debiteuren overeenstemming w eten te
bereiken w aarop betaling heeft plaatsgevonden.

09-07-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, contact met het bestuur van GMP, onderzoek openstaande
posten en correspondentie en telefoon debiteuren.

15-11-2019
1

Veelvuldig en meermaals contact (telefonisch en schriftelijk) met diverse
debiteuren, inventariseren (van de administratie) en contact met het bestuur
van GMP.

14-05-2020
3

Met name w ederom veelvuldig/meermaals contact (telefonisch en schriftelijk)
met diverse debiteuren ten aanzien van het treffen en nakomen van de
betalingsregeling.

12-08-2020
4

Met name contact met diverse debiteuren ten aanzien van de nakoming van de
betalingsregeling, alsmede onderzoek naar (de omvang van) het (mogelijk
resterende) debiteurensaldo.

12-11-2020
5

Correspondentie met diverse debiteuren ten aanzien van (het treffen en
nakomen van) de betalingsregelingen.

12-05-2021
7

Correspondentie met diverse debiteuren over het openstaande saldo en het
maken van betalingsafspraken.

09-07-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat sprake is van een
bankfinanciering. Tot op heden is nog geen vordering ingediend.
€ 23.987,62

15-11-2019
1

14-02-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement bedroeg het debetsaldo op de zakelijke rekening EUR
23.987,62.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur van GMP is sprake van lopende
leaseovereenkomsten.

15-11-2019
1

In onderzoek.

14-02-2020
2

Van enige gebondenheid van GMP aan een leasecontract is de curator niet
gebleken.

14-05-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bekende crediteuren zijn intussen aangeschreven. Tot op heden is van
een rechtsgeldig en/of nog bestaand eigendomsvoorbehoud niet gebleken.

15-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, correspondentie crediteuren.

15-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of GMP aan haar boekhoud- en administratieplicht van artikel 2:10 BW heeft
voldaan w ordt nog nader onderzocht. De curator heeft de financiële
administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

15-11-2019
1

In onderzoek.

12-08-2020
4

Naar het zich laat aanzien is aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW
voldaan.

12-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
GMP is in 2000 opgericht. Bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel zijn alle jaarrekeningen bekend.

15-11-2019
1

Naar het zich laat aanzien is de jaarrekening over 2011 niet tijdig
gedeponeerd.
Aan de deponeringsplicht is voldaan.

12-11-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2
jo. artikel 2:393 lid 1 BW niet vereist.

15-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan w ordt nog nader onderzocht.

15-11-2019
1

De (voorlopige) conclusie is dat aan de stortingsplicht is voldaan.

14-02-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
Na onderzoek is het de curator niet gebleken dat het bestuur in de periode
voorafgaand aan het faillissement een onbehoorlijke taakvervulling kan
w orden verw eten.

15-11-2019
1

12-08-2020
4

12-11-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-11-2019
1

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding te veronderstellen dat van
paulianeus handelen sprake is.

12-08-2020
4

12-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek zal (naar verw achting) in de komende
verslagperiode w orden aangevangen.

15-11-2019
1

De curator verw acht de komende verslagperiode naar aanleiding van zijn
bevindingen in het kader van het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
(op ondergeschikte punten) nog enige vragen te stellen aan het bestuur van
GMP.

12-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie van ter beschikking gestelde (fin.)administratie/documenten.

15-11-2019
1

Nadere inventarisatie van ter beschikking gestelde
(fin.)administratie/documenten.

12-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen
bekend.
€ 9.690,01

15-11-2019
1

14-02-2020
2

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator is nog een boedelvordering bekend:
UW V - EUR 9.690,01
€ 10.358,78

12-02-2021
6

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator bedraagt de boedelvordering van het
UW V EUR 10.358,79. Deze vordering is opgebouw d uit een bedrag van EUR
8.108,57 (loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ), EUR 1.581,44 (premie w g-deel SV
ex art. 66 lid 3 W W ) en EUR 668,77 (pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W ).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.736,00

15-11-2019
1

€ 43.423,00

14-02-2020
2

€ 79.303,00

14-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt
w el verw acht.
€ 15.648,85

15-11-2019
1

14-02-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.
€ 3.781,20
Toelichting
De curator is bekend met tw ee andere preferente crediteuren.

14-02-2020
2

12-08-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

15-11-2019
1

20

14-02-2020
2

19

14-05-2020
3

18

12-08-2020
4

19

12-02-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 38.734,16

15-11-2019
1

€ 64.475,88

14-02-2020
2

€ 64.462,19

14-05-2020
3

€ 64.384,99

12-08-2020
4

€ 65.431,33

12-02-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet nader bekend.

15-11-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten ex artikel 16 Fw .

14-02-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement door middel van vereenvoudigde
afw ikkeling voor beëindiging w orden voorgedragen.

12-11-2020
5

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na, indiening van onderhavig
verslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te
dragen w egens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

09-07-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie en telefooncontact met crediteuren.

15-11-2019
1

Inventarisatie, correspondentie en telefooncontact met crediteuren.

12-11-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

15-11-2019
1

- het veiligstellen van de volledige (digitale) administratie;
- het innen van het saldo aan openstaande debiteuren;
- het verkopen van de aangetroffen activa;
- contact crediteuren;
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:
- het innen (en onderzoeken) van het saldo aan openstaande debiteuren;

14-02-2020
2

- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; en
- het rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

14-05-2020
3

- het innen (en onderzoeken) van het saldo aan openstaande debiteuren;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; en
- het rechtmatigheidsonderzoek.
De w erkzaamheden genoemd in verslag drie zullen w orden vervolgd en w aar
mogelijk w orden afgerond.

12-08-2020
4

De curator zal naast de gebruikelijke w erkzaamheden en het innen (en
onderzoeken) van het saldo aan openstaande debiteuren het
rechtmatigheidsonderzoek naar verw achting de komende verslagperiode
kunnen afronden.

12-11-2020
5

De komende verslagperiode zal met name tijd w orden besteed aan het innen
van de laatste debiteuren. Daarnaast bestaat de verw achting dat het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden afgerond.

12-02-2021
6

Afw ikkelen en opheffen van het faillissement.

09-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet nader bekend.

15-11-2019
1

Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken, echter gestreefd w ordt naar spoedige beëindiging.

14-02-2020
2

Naar verw achting kan het faillissement de komende verslagperiode w orden
beëindigd.

12-11-2020
5

De curator verw acht het faillissement de komende periode af te w ikkelen.

12-02-2021
6

De boedel is in afw achting van betaling van een aantal debiteuren, w elke
betaling over enige tijd pas is te verw achten.

12-05-2021
7

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na, indiening van onderhavig
verslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te
dragen w egens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

09-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

15-11-2019
1

Verslaglegging.

12-08-2020
4

Verslaglegging.

12-11-2020
5

Verslaglegging

12-05-2021
7

Verslaglegging.

09-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

