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Algemene gegevens
Naam onderneming
Coqtail B.V.

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
Coqtail B.V. (‘Coqtail’) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 53446534, statutair gevestigd te Amsterdam en
aldaar kantoorhoudende te (1066 VH) aan de Johan Huizingalaan 763-A,
Verdieping 3 kantoor 13.

10-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: overige dienstverlenende activiteiten op het
gebied van informatietechnologie, internetconsultancy en het ontw erpen van
internetapplicaties. Coqtail w as actief op het gebied van e-commerce voor
lifestylemerken. Meer concreet bestonden de e-commerceactiviteiten vanaf
2018 uit het bieden van een totaalpakket aan klanten. Coqtail bouw de de
w ebsite (het verkoopkanaal) en verzorgde vervolgens beheer en onderhoud
van deze w ebshop. Daarnaast hield Coqtail zich bezig met de branding via alle
noodzakelijke kanalen, w aaronder social media.

Financiële gegevens

10-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 421.568,00

€ -134.176,00

€ 146.393,00

2016

€ 618.164,00

€ 47.560,00

€ 184.864,00

2018

€ 434.333,00

€ -99.353,00

€ 169.213,00

Toelichting financiële gegevens
Voor w at betreft de cijfers van 2018 geldt dat deze afkomstig zijn uit de
concept-jaarrekening die de curator heeft ontvangen.

10-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

10-01-2020
1

Boedelsaldo
Toelichting
Op de derdenrekening van het kantoor van de curator is op 9 januari 2020 een
bedrag van € 47.163,49 aanw ezig met betrekking tot het faillissement van
Coqtail. Afrekening in dit kader dient nog plaats te vinden en hiertoe w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 3 van dit verslag.
€ 2.788,72

Verslagperiode

10-01-2020
1

07-08-2020
3

Verslagperiode
van
11-12-2019

10-01-2020
1

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

09-03-2020
2

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

07-08-2020
3

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
4

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

02-02-2021
5

t/m
1-2-2021
van
2-2-2021

29-04-2021
6

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 36 min

2

65 uur 42 min

3

58 uur 24 min

4

40 uur 54 min

5

23 uur 42 min

6

28 uur 30 min

totaal

312 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

10-01-2020
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

09-03-2020
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

07-08-2020
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

06-11-2020
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

02-02-2021
5

Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard
kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend.

29-04-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Coqtail is opgericht op 30 augustus 2011. Tot 1 juli 2019 kende Coqtail tw ee
bestuurder-aandeelhouders. Op datum faillissement is als bestuurder van
Coqtail ingeschreven Uminai-gami Holding B.V. van w ie de heer C.F. Fredriks
bestuurder en enig aandeelhouder is.

10-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend gew orden met een verzetprocedure tegen Karpi B.V.,
w aarin Coqtail als opposant optreedt. De betreffende procedure is op 18
december 2019 verw ezen naar de parkeerrol van 1 april 2020. Alsdan zal
duidelijk moeten zijn of w ordt voortgeprocedeerd. De curator beschikt
inmiddels over de stukken zal in de tw eede verslagperiode uitsluitsel geven in
dit kader.

10-01-2020
1

De aanhangige rechtsvordering blijkt enkel voldoening van een vordering uit
de boedel ten doel te hebben. Er is dan ook sprake van schorsing op voet van
artikel 29 Fw ; het geding zal alleen w orden voortgezet indien de vordering te
zijner tijd zal w orden betw ist. De vordering, voor een bedrag van € 80.046,52,
is vooralsnog opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

09-03-2020
2

1.3 Verzekeringen
De door de curator aan te treffen (zakelijk) verzekeringen zullen w orden
beëindigd.

10-01-2020
1

In dit kader is in de tw eede verslagperiode de bedrijvenpakketpolis op naam
van Coqtail geëindigd. Vanw ege een achterstand in de premiebetaling heeft de
verzekeraar een vordering ter verificatie ingediend. Andere verzekeringen zijn
de curator niet bekend gew orden.

09-03-2020
2

1.4 Huur
Vanaf medio 2019 is Coqtail feitelijk gevestigd in een bedrijfsruimte in het
voormalige IBM-gebouw aan de Johan Huizingalaan 763a in Amsterdam.
Coqtail huurde de ruimtes aan de Johan Huizingalaan 763-A. verdieping 3,
kantoren 13 en 3.16). De huur van deze ruimtes is met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd per 19 maart 2020. De curator is nog in
afw achting van bericht van de verhuurder omtrent de verdere praktische
afw ikkeling en mogelijk eerdere oplevering.

10-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft oplevering van het gehuurde
plaatsgevonden. De verhuurder heeft de vrije beschikking over de locatie
verkregen per 12 februari 2020, hetgeen ruim voor het einde van de
(w ettelijke) opzegtermijn van drie maanden is. Hiermee zijn de boedelkosten
verder beperkt. De verhuurder heeft haar vorderingen ter verificatie ingediend
en is gevraagd deze nader te specificeren. Eén en ander zal in de derde
verslagperiode w orden afgerond.

09-03-2020
2

De boedelschuld van de verhuurder betreft een bedrag van € 829,66 en de
concurrente vordering € 395,47.

07-08-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van Coqtail w aren op datum faillissement reeds gestaakt. Het
faillissement betreft een eigen aangifte. De middellijk bestuurder verklaarde
dat er een tegenvaller w as in de vorm van onderhoudsw erkzaamheden aan
het oorspronkelijke (door Coqtail gehuurde) kantoor w aardoor een
onmiddellijke verhuizing noodzakelijk w as. Daarnaast zouden er tegenvallers
zijn vanw ege enkele w egvallende klanten. De liquiditeiten stonden al een tijd
onder flinke druk. De middellijk bestuurder verklaarde voorts dat de problemen
met name w aren ontstaan, althans groter zijn gew orden na het vertrek van
een mede-bestuurder (tevens groot-aandeelhouder). Deze zou in de zomer
plotseling de samenw erking hebben opgezegd en zijn vertrokken, w aarna
onrust onder het personeel en klanten ontstond, technische know how
verdw een, personeel w egliep en ook klanten afhaakten.

10-01-2020
1

De curator heeft de verklaringen van de middellijk bestuurder in onderzoek en
verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator het oorzakenonderzoek
voortgezet en diverse betrokkenen in dit kader benaderd. De bestuurder en
voormalig medebestuurder zijn om uitgebreidere schriftelijke toelichting
verzocht. Ook is de nodige administratie en correspondentie op
gegevensdragers veiliggesteld. De curator streeft ernaar haar onderzoek in de
derde verslagperiode af te ronden en haar bevindingen aan de betrokkenen
voor te leggen.

09-03-2020
2

Het oorzakenonderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium. De
voorlopige bevindingen zullen eerst w orden voorgelegd aan de rechtercommissaris en de directbetrokkenen.

07-08-2020
3

In de vierde verslagperiode is in dit kader gecommuniceerd met de rechtercommissaris en directbetrokkenen. Openbare verslaglegging volgt in een later
stadium.

06-11-2020
4

Naar aanleiding van de eerste bevindingen is besloten tot nader onderzoek.
Het oorzakenonderzoek w ordt verder behandeld in samenhang met het
rechtmatigheidsonderzoek. Verdere verslaglegging zal plaatsvinden bij
hoofdstuk 7.

29-04-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

10-01-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren acht w erknemers in dienst, dan w el w aren
enkele kort daarvoor uit gegaan. Coqtail maakte daarnaast gebruik van tw ee
zzp’ers en tw ee stagiaires. De w erknemers zijn zeer betrokken gew eest bij de
onderneming van Coqtail.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

10-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-12-2019

8

Met toestemming van de rechter-commissaris is de
arbeidsovereenkomst tussen Coqtail en haar personeelsleden
per eerstmogelijke datum door de curator opgezegd.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met het UW V heeft voor de kerstdagen van 2019 plaatsgevonden op
het kantoor van de curator. De w erknemers is gevraagd de laptops van Coqtail
die zij nog in gebruik hadden in te leveren, hetgeen ten tijde van de indiening
van dit verslag is gebeurd.

10-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens het Kadaster heeft Coqtail geen onroerende zaken op haar naam.

10-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken.

10-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris.

€ 4.840,00

totaal

€ 4.840,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op het bedrijfsadres van Coqtail is een kantoorruimte aangetroffen met circa
tien w erkplekken en een presentatiekamer. De betreffende inventaris, met
inbegrip van de door vier w erknemers ingeleverde laptops, is getaxeerd en zal
in de tw eede verslagperiode te gelde w orden gemaakt.

10-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de bedrijfsmiddelen te gelde
gemaakt. De curator heeft haar opkopersbestand uitgenodigd een bieding uit
te brengen. Daarnaast hebben zich nog enkele geïnteresseerde partijen
gemeld. Uiteindelijk zijn vier biedingen bij de curator uitgebracht. Na
onderhandeling zijn de bedrijfsmiddelen met machtiging van de rechtercommissaris voor een bedrag van € 4.840,- inclusief BTW overgedragen aan de
hoogste bieder.

09-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezoek bedrijfslocatie, inventarisatie kantoorinventaris, monitoren w aardering.

10-01-2020
1

Aanbieden activa, onderhandeling partijen, bezoek locatie, diverse
verrichtingen ter zake van de praktische afw ikkeling.

09-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk.

10-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, klantenbestand, IE-rechten.

€ 49.264,96

totaal

€ 49.264,96

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op het moment van uitspreken van het faillissement maakte Coqtail gebruik
van een externe hostingpartij. In overleg met de curator heeft deze
hostingpartij ondanks betalingsachterstand de w ebshops na faillissement ‘in
de lucht’ gehouden. Een freelance-medew erker van Coqtail heeft hiertoe in de
periode rondom faillissement de noodzakelijke technische ondersteuning
geboden en stelde (deels) aanspraak te hebben op IE-rechten. De curator
heeft zich op het standpunt gesteld dat IE-rechten op de aan de w ebshops
onderliggende broncodes in de boedel vallen. In het belang van een snelle
oplossing voor het operationeel houden van de w ebsites is in overleg met de
hostingpartij en free-lance medew erker een oplossing bereikt. Met
toestemming van de rechter-commissaris is op 11 december 2019 een voorstel
gedaan aan alle betrokken w ebshophouders w aarbij tegen vergoeding de IErechten van Coqtail - voor zover in de boedel aanw ezig - alsmede benodigde
bedrijfsinformatie is/w ordt overgedragen aan de klanten zelf, zodat deze voor
beheer en onderhoud van hun w ebshops rechtstreeks gebruik kunnen maken
van de hostingpartij, betrokken freelance medew erker en eventueel derde
partijen.
Daarnaast heeft de boedel nog een bedrag van € 158,99 ontvangen als
bijdrage voor de overdracht van een mobiel nummer dat in gebruik w as bij
Coqtail.

10-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de verdere (praktische) afhandeling met
betrekking tot overdracht van IE-rechten van Coqtail aan w ebshops en overige
partijen plaatsgevonden. De boedel heeft in dit kader tot op heden een
totaalbedrag van € 47.004,50 ontvangen.
Daarnaast bleek het beheer van diverse domeinen nog via Coqtail bij TransIP
ondergebracht. Op verzoek van belanghebbenden is, tegen betaling van een
boedelbijdrage, voor het overzetten van de domeinen zorggedragen. Hiervoor
is een totale boedelbijdrage van € 2.101,47 ontvangen.

09-03-2020
2

In de derde verslagperiode heeft nog enige praktische afw ikkeling
plaatsgevonden van overgedragen IE-rechten.

07-08-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren andere activa, nagaan overdracht, onderhandeling,
bew erkstelligen oplossing, contacten diverse betrokkenen, monitoren
overdracht telefoonnummer.

10-01-2020
1

Contacten diverse betrokkenen inzake IE-rechten, opstellen aktes overdracht,
nagaan betalingen, contacten partijen met betrekking tot het overzetten van
domeinen en contact derde partij.

09-03-2020
2

Overleg partij met betrekking tot praktische afw ikkeling van de overdracht van
IE-rechten.

07-08-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

€ 16.774,56 aan handelsdebiteuren en
mogelijk rekening-courantvorderingen.

€ 16.774,56

totaal

€ 16.774,56

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar mededeling van de middellijk bestuurder zou op datum faillissement voor
een bedrag van € 16.774,56 aan handelsdebiteuren uitstaan. Coqtail maakte
echter gebruik van factoring, w aarbij debiteurenvorderingen w erden
overgedragen aan de factoringmaatschappij tegen voldoening van een
(w isselend) percentage van de vordering. Na incasso w erd een eventueel
resterend bedrag uitbetaald aan Coqtail. Van het bedrag van € 16.774,56 zou
€ 7.253,77 door de factoringmaatschappij op deze w ijze (vooruit) zijn betaald.
De curator zal in de tw eede verslagperiode nader overleggen met de
factoringmaatschappij over de incasso van debiteuren.

10-01-2020
1

De curator zal daarnaast onderzoek doen naar mogelijke rekeningcourantvorderingen.
Vooralsnog is de curator - na bestudering van de stukken en overleg met de
factoringsmaatschappij - tot het oordeel gekomen dat de
factoringsmaatschappij gerechtigd is tot incasso van de debiteuren. Via de
(middellijk) bestuurder is alle benodigde informatie aan de
factoringsmaatschappij verstrekt ten behoeve van de incasso. Op dit moment
is hierin voor de boedel verder geen taak w eggelegd. De nadere berichtgeving
van de factoringsmaatschappij w ordt afgew acht.

09-03-2020
2

Met betrekking tot dit onderw erp zijn voor nu geen ontw ikkelingen te melden.

07-08-2020
3

De factoringmaatschappij heeft laten w eten dat van debiteuren definitief geen
inkomsten meer zijn te verw achten voor de boedel.

02-02-2021
5

Dit punt is afgew ikkeld.

29-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek omvang debiteuren, contact factoringmaatschappij en middellijk
bestuurder, bestuderen stukken.

10-01-2020
1

Bestuderen stukken, overleg diverse betrokkenen en factoringsmaatschappij.

09-03-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Coqtail maakte geen gebruik van bankfinanciering. Zij bankierde bij Bunq en
ABN AMRO Bank N.V. Er is bij ABN AMRO Bank N.V. een beperkt tegoed
aangetroffen van € 7,96 en bij Bunq een saldo van € 1,96. Voornoemde
bedragen zullen naar de boedel w orden overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)
In de tw eede verslagperiode is gebleken van nog een saldo van € 1.340,42 bij
de ABN AMRO Bank N.V. Dit is overgeboekt naar de faillissementsrekening. In
totaal heeft de boedel een bedrag van € 1.356,74 aan positieve saldi
ontvangen.

10-01-2020
1

09-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend gew orden met leasecontracten.

10-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van een keukenblad heeft zich beroepen op
eigendomsvoorbehoud. De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat
vanw ege natrekking geen sprake kan zijn van teruggave.

10-01-2020
1

Dit onderdeel is in de tw eede verslagperiode afgerond. Teruggave van het
keukenblad heeft aldus niet plaatsgevonden.

09-03-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet geconstateerd.

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet geconstateerd.

5.8 Boedelbijdragen

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, bestuderen documentatie factoringmaatschappij.

10-01-2020
1

Correspondentie ABN, nagaan afschriften en overige stukken, afw ikkeling
eigendomsvoorbehoud.

09-03-2020
2

Bestuderen afschrift.

07-08-2020
3

Correspondentie ABN.

06-11-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Coqtail w aren al voor datum uitspraak faillissement
gestaakt.

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tw ee partijen hebben serieuze interesse getoond in een algehele doorstart,
met inbegrip van beperkte overname van w erknemers. De curator heeft
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Kort na uitspraak
faillissement is gebleken dat vanw ege de positie van de hostingmaatschappij,
onduidelijkheid omtrent de IE-rechten en het w egvallen van klanten een
doorstart niet meer aan de orde w as.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verzamelen informatie, opstellen documentatie ten behoeve van potentiele
kandidaten, contact mogelijke doorstartpartijen.

10-01-2020
1

Correspondentie Kamer van Koophandel, overleg TransIP.

09-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

10-01-2020
1

Het onderzoek in dit kader is nog gaande.

09-03-2020
2

De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

07-08-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. Vaststelling en
deponering van de jaarrekening 2018 heeft niet meer plaatsgevonden.

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is (uitsluitend) een samenstellingsverklaring afgegeven.

10-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

10-01-2020
1
09-03-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor (kennelijk)
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
In de tw eede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en
zijn diverse betrokkenen benaderd.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek van de curator bevindt zich op dit moment in
een vergevorderd stadium. In dit kader vindt eerst vertrouw elijke
communicatie plaats met de rechter-commissaris en het bestuur.

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft in dit kader communicatie met de rechtercommissaris en directbetrokkenen plaatsgevonden. Openbare verslaglegging
volgt in een later stadium.

Toelichting
Naar aanleiding van voorlopig oordeel w ordt nader onderzoek gedaan.

Toelichting
Met toestemming van de rechter-commissaris is een beroep gedaan op de
garantstellingsregeling (GSR) ten behoeve van nader (voor)onderzoek. De
mogelijke oorzaken van het faillissement vormen daarvan onderdeel.

10-01-2020
1

09-03-2020
2

07-08-2020
3

06-11-2020
4

02-02-2021
5

29-04-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

10-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens.
Verzamelen informatie.

10-01-2020
1

Veiligstellen diverse gegevens, bestuderen stukken, contact diverse
betrokkenen.

09-03-2020
2

Onderzoek, bestuderen stukken, correspondentie betrokkenen.

07-08-2020
3

Bestuderen stukken, correspondentie diverse betrokkenen.

06-11-2020
4

Bestudering nadere stukken en toelichting, correspondentie en telefonisch
overleg met diverse betrokkenen en rechter-commissaris.

02-02-2021
5

Bestuderen stukken, correspondentie diverse betrokkenen. Aanvraag GSRregeling.

29-04-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden kosten van het veiligstellen
van de administratie en de boedelschuld van het UW V (p.m.).
€ 24.396,25
Toelichting
In de verslagperiode zijn de kosten ad € 2.185,26 voldaan voor het
veiligstellen van de administratie. Ook is een bedrag van € 181,50 betaald met
betrekking tot een verrichtte desktaxatie.
Het UW V heeft voorts haar boedelschuld aangemeld van in totaal € 23.566,59.
De boedelschuld van de verhuurder betreft een bedrag van € 829,66.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-01-2020
1

07-08-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.852,00

10-01-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft drie vorderingen ingediend uit hoofde van aanslagen
loonheffing.
€ 9.917,00

09-03-2020
2

€ 16.295,00

07-08-2020
3

Toelichting
Ook dient rekening te w orden gehouden met de naheffingsaanslag art. 29-7
OB.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e preferente vorderingen
van de fiscus bij de curator ingediend.

29-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 35.593,05

10-01-2020
1

07-08-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft het UW V haar preferente vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend: € 30.086,97 (loonvordering) en € 5.506,08
(w erkgeverspremie).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-04-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

10-01-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn de vorderingen van vijf concurrente schuldeisers voorlopig
erkend. Er hebben zich ten tijde van de indiening van dit verslag meer dan
voornoemd aantal crediteuren gemeld. De door hen ingediende vorderingen
zullen spoedig voorlopig w orden erkend en zij zullen hierover w orden bericht.
19

09-03-2020
2

Toelichting
Inmiddels hebben 19 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. Zij
hebben bevestiging ontvangen van plaatsing van hun vordering op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.
23

07-08-2020
3

27

06-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.564,76

10-01-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de middellijk bestuurder is er op datum faillissement
sprake van een totale schuldenpositie van € 181.909,- (inclusief
(achtergestelde) leningen).
€ 243.520,37

09-03-2020
2

Toelichting
Inmiddels is voor in totaal € 243.520,37 aan concurrente vorderingen
ingediend.
€ 246.473,42

07-08-2020
3

€ 276.990,14

06-11-2020
4

€ 277.472,87

29-04-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

10-01-2020
1

Nog onbekend.

29-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, beoordelen vorderingen.

10-01-2020
1

Noteren vorderingen op de lijst van voorlopig erkende vorderingen,
bevestigingen en aanvullend contact diverse schuldeisers.

09-03-2020
2

Beoordelen vorderingen.

07-08-2020
3

Verificatie vorderingen.

06-11-2020
4

Beoordelen vorderingen.

29-04-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 1 van dit verslag.

10-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal praktische afw ikkeling van de overdracht
van IE-rechten plaatsvinden. Daarnaast zal de kantoorinventaris te gelde
w orden gemaakt. In de tw eede verslagperiode zal de curator voorts een begin
maken met haar oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2020
1

De curator zal in de derde verslagperiode het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

09-03-2020
2

Afw ikkeling oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die
daaruit voortvloeien.

07-08-2020
3

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

06-11-2020
4

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

02-02-2021
5

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

29-04-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10-01-2020
1

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

10-01-2020
1

Verrichtingen ter zake van diverse praktische zaken en verzekeringen,
verslaglegging.

09-03-2020
2

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

07-08-2020
3

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

06-11-2020
4

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

02-02-2021
5

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

29-04-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

