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Algemene gegevens
Naam onderneming
Forzas B.V.

17-08-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORZAS B.V.,
tevens handelend onder de naam PIZZERIA “LA TRAVIATA” en CHEERLEADERS,
zaakdoende te (1017 CM) Amsterdam aan de Reguliersbreestraat 43,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63661640.

17-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Pizzeria

17-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 840.297,00

€ 39.876,00

€ 519.517,00

2019

€ 581.313,00

€ -127.581,00

€ 636.860,00

2017

€ 873.619,00

€ 24.998,00

€ 634.958,00

2020

€ 86.805,00

€ -19.529,00

2018

€ 767.553,00

€ -17.051,00

Toelichting financiële gegevens

€ 579.593,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2020 betreffen de gegevens t/m maart 2020.
Deze cijfers zijn niet vastgesteld.

17-08-2020
1

De financiële gegevens over 2016 tot en met 2018 zijn afkomstig uit de
vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekening 2019 is (nog) niet opgesteld.
Derhalve zijn het voorlopige cijfers afkomstig van de boekhouder. De cijfers
over 2020 zijn door de boekhouder niet meer volledig verw erkt in verband met
een betalingsachterstand.

17-11-2020
2

Omdat de digitale administratie van boekjaar 2019 niet is afgesloten, is geen
inzicht in het balanstotaal op datum van faillissement.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

17-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.595,03

17-08-2020
1

€ 19.448,90

17-11-2020
2

€ 4.489,98

25-02-2021
3

€ 4.591,61

26-05-2021
4

€ 4.592,66

26-08-2021
5

€ 4.838,87

26-11-2021
6

€ 71.471,87

03-06-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-7-2020

17-08-2020
1

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

17-11-2020
2

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

25-02-2021
3

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

26-05-2021
4

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021

26-11-2021
6

t/m
25-11-2021
van
26-11-2021

25-02-2022
7

t/m
24-2-2022
van
25-2-2022
t/m
2-6-2022

Bestede uren

03-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 36 min

2

36 uur 36 min

3

14 uur 30 min

4

16 uur 6 min

5

21 uur 0 min

6

31 uur 54 min

7

14 uur 54 min

8

55 uur 12 min

totaal

228 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Forzas B.V. (hierna te noemen: “Forzas”) is opgericht bij notariële akte van 30
juni 2015. Tot 14 januari 2020 w as GL Holding B.V. enig aandeelhouder en
bestuurder van Forzas. De enig aandeelhouder en bestuurder van GL Holding
B.V. is de heer A.M. Bar Yosef.

17-08-2020
1

Vanaf 14 januari 2020 is de heer A.S.M. Moustafa enig bestuurder van Forzas.
Per 15 april 2020 heeft de heer A.S.M. Moustafa de aandelen in Forzas
verkregen en is hij enig aandeelhouder.
De onderneming exploiteerde een pizzeria onder de naam La Traviata.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is Forzas geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

17-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Forzas houdt een aantal verzekeringen aan bij ABN AMRO Bank N.V. De curator
heeft ABN AMRO Bank N.V. verzocht de betreffende verzekeringen te
beëindigen en hierbij verzocht eventuele premierestituties over te maken naar
de boedelrekening.

1.4 Huur

17-08-2020
1

1.4 Huur
Forzas huurde een bedrijfspand gelegen aan de Reguliersbreestraat 43 te
(1017 CM) Amsterdam. Per 14 januari 2020 zijn huurder en verhuurder een
nieuw e huurovereenkomst overeengekomen. In de huurovereenkomst is
bepaald dat bij levering van de aandelen, de huursom w ordt verhoogd. Tot en
met 15 april 2020 bedroeg de huur EUR 130.000 per jaar. Met ingang van 15
april 2020 bedroeg de huur EUR 250.000 per jaar, overeenkomstig de
huurovereenkomst van 14 januari 2020. De eerste maand volgend op de
datum van de aandelenoverdracht w as geen huurprijs verschuldigd (mei
2020).

17-08-2020
1

Medeverhuurder van het bedrijfspand w as onder meer Verdi B.V. (een
vennootschap van de heer A.M. Bar Yosef)
Blijkens een e-mailw isseling d.d. 12 juni 2020 tussen de bestuurder en (de
advocaat van) de verhuurders is de huurovereenkomst is per 12 juni 2020
buitengerechtelijk ontbonden vanw ege een huurachterstand.

1.5 Oorzaak faillissement
De lockdow n per 15 maart 2020 vanw ege COVID-19 zou volgens de
bestuurder de oorzaak zijn van het faillissement. Forzas is nadien niet meer
operationeel gew eest. De curator zal dit de komende verslagperiode
onderzoeken.

17-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10
Toelichting
Blijkens een opgave van de boekhouder had Forzas tien personeelsleden in
dienst ten tijde van het uitspreken van het faillissement.
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer vanw ege achterstallige
loonbetalingen.
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 28 juli 2020
aan alle personeelsleden, met uitzondering van tw ee w erknemers op grond
van artikel 40 Fw het ontslag aangezegd. De ontslagaanzeggingen van deze
tw ee w erknemers zijn per post retour gekomen. Op 4 augustus 2020 is de
ontslagaanzegging van één van de voorgenoemde w erknemers per e-mail
verstuurd.
Zow el het (voormalig) bestuur als de boekhouder beschikken niet over een
actueel adres of andere contactgegevens van de andere w erknemer en de
curator is derhalve (nog) niet in staat om hem zijn ontslag aan te zeggen.
Ook heeft de curator in samenw erking met UW V de Loongarantieregeling tot
uitvoer gebracht.

17-08-2020
1

17-11-2020
2

Toelichting
Het ontslag van de laatste w erknemer is per post aangezegd op het adres dat
de w erknemer heeft doorgegeven als postadres bij de Gemeentelijke
Basisadministratie. Hiermee is aan alle w erknemers het ontslag aangezegd.

25-02-2022
7

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een definitieve aanvraag ter
vaststelling van de NOW 1.0 in concept laten voorbereiden door het bestuur en
haar accountant. Na ontvangst van de concept aanvraag heeft de curator voor
indiening zorggedragen. Op basis van deze aanvraag zou een beperkte
nabetaling van naar verw achting circa EUR 1.000 volgen. De curator zal de
komende verslagperiode van deze nabetaling monitoren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-08-2020
1

Toelichting
Uit de administratie van Forzas blijkt niet eenduidig hoeveel personeelsleden in
dienst w aren in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Forzas heeft volgens het kadaster (in Nederland) geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en handelsnaam

€ 4.500,00

Schadevergoeding (inventaris)

€ 5.500,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

17-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens de administratie had Forzas op datum faillissement inventaris in
eigendom w aaronder (in ieder geval) begrepen: tafels, stoelen,
keukenapparatuur, kassasystemen en elektronica. De curator heeft bij het
(voormalig) bestuur navraag gedaan. De inventaris zou bij het aangaan van de
nieuw e huurovereenkomst per 14 januari 2020 zijn overgedragen aan de
verhuurder.

17-08-2020
1

De curator heeft dit in onderzoek.
Tussen de curator en de verhuurder is een vaststellingsovereenkomst
overeengekomen om de onzekerheid omtrent de eigendom van de inventaris
w eg te nemen. Tevens zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de
overdracht van de goodw ill en handelsnaam.

17-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft dit in onderzoek.

17-08-2020
1

Alle onderdelen die deel uitmaken van de inventaris kw alificeren als
bodemzaken. Ten aanzien van deze bodemzaken geld het bodemvoorrecht
van de fiscus.

25-02-2021
3

De curator heeft dit in onderzoek en zal w aar nodig in overleg treden met de
Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Uit de administratie volgt dat er een geringe hoeveelheid voorraad aanw ezig
w as op datum faillissement. Volgens opgave van het bestuur w as er geen
voorraad meer aanw ezig. De komende verslagperiode doet de curator hier
onderzoek naar.

17-08-2020
1

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan lijkt het dat geen voorraad en/of
rollend materiaal aanw ezig w as in het (voormalig) bedrijfspand.

17-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover bekend bij de curator is Forzas geen rechthebbende op andere
activa.

17-08-2020
1

Zie hoofdstuk 3.3

17-11-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Forzas had verschillende rekening-courant verhoudingen met aan haar
voormalig bestuurder gelieerde vennootschappen. Volgens de administratie
heeft Forzas op datum faillissement meerdere vorderingen uit hoofde van de
rekening-courant verhoudingen. Het (voormalig) bestuur heeft de curator van
stukken voorzien w aaruit zou blijken dat een deel van deze vorderingen reeds
zijn gecedeerd. Voor zover bij de curator bekend beschikt Forzas niet over
andere openstaande debiteuren.

17-08-2020
1

De curator heeft het bestaan en de hoogte van een eventuele vordering uit
hoofde van een rekening-courant verhouding in onderzoek.
De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de voormalig bestuurder en
aan een tw eetal aan hem gelieerde vennootschappen. Gelijktijdig zijn de
vennootschappen verzocht om de openstaande vorderingen te voldoen.
Partijen stellen zich op het standpunt dat sprake is van rechtsgeldige cessies
en/of verrekeningen en om die reden geen sprake is van een vordering op
hen.

26-05-2021
4

Uit de ontvangen documenten kan de curator niet afleiden dat sprake is van
een cessie en/of verrekening. De curator heeft beide partijen dan ook voor de
laatste maal om betaling verzocht. Mochten de partijen niet vrijw illig overgaan
tot betaling, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over
de te nemen rechtsmaatregelen.
De afgelopen verslagperiode hebben de betreffende schuldenaren zich op het
standpunt gesteld dat de cessies niet relevant zijn omdat partijen reeds
voordien een (groeps)verrekeningsafspraken hadden gemaakt. Om meer
duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke gang van zaken omtrent de
gepreterdeerde verrekeningsafspraken heeft afgelopen verslagperiode een
gesprek plaatsgevonden met de voormalig bestuurder. De voormalig
bestuurder heeft hierbij een toelichting gegeven over de feitelijke gang van
zaken omtrent w at partijen w anneer met elkaar hebben afgesproken. Tevens
zijn relevante aanvullende stukken overgelegd aan de curator.

26-11-2021
6

Uit deze stukken blijkt echter niet dat er verrekeningafspraken zijn gemaakt.
Na de betreffende bespreking w erd een enigszins gew ijzigd standpunt
ingenomen over de tussen partijen gemaakte mondelinge
(verrekenings)afspraken. De curator zich op het standpunt gesteld dat partijen
vooralsnog niet zijn geslaagd in het bew ijzen van de gemaakte
verrekeningsafspraken. Dit heeft tot gevolg dat Forzas tw ee vorderingen heeft
op gelieerde partijen van EUR 19.949,99 en EUR 70.405,02. De curator heeft
de betreffende partijen voor de laatste maal verzocht om over te gaan tot
betaling.
Beide partijen blijven bij het eerder ingenomen standpunt dat zij niets
verschuldigd zijn aan Forzas.

25-02-2022
7

In de aflopen verslagperiode heeft de curator een schikking getroffen met het
bestuur. Zie hiervoor verder hoofdstuk 7.6.

03-06-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

17-08-2020
1

Forzas bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement w as er
sprake van een creditsaldo van EUR 3.595,03. Dit saldo is door de curator
opgevraagd en ontvangen op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

17-11-2020
2

Forzas hield nog een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Het creditsaldo
van EUR 2.654,98 is de afgelopen verslagperiode eveneens ontvangen op de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

26-05-2021
4

De afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 102,68 op de
bankrekening van Forzas gestort. Dit bedrag komt toe aan de boedel. ABN
AMRO Bank N.V. heeft het creditsaldo overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 246,21 op de
bankrekening van Forzas gestort. Dit bedrag komt toe aan de boedel. ABN
AMRO Bank N.V. heeft het creditsaldo overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

26-11-2021
6

5.2 Leasecontracten
Forzas heeft op 6 mei 2016 een financial lease overeenkomst gesloten met
BMW Financial Services B.V. die betrekking heeft op een voertuig met kenteken
6-ZDZ-44. Deze is in maart 2018 omgezet naar een financial lease
overeenkomst die betrekking heeft op een voertuig met kenteken KJ-053-S. In
de aanloop naar de aandelenoverdracht op 15 april 2020 is deze financial
lease overeenkomst overgedragen van Forzas aan de aandeelhouder GL
Holding B.V.

17-08-2020
1

De curator heeft dit in onderzoek.
Forzas heeft op 1 februari 2019 een financial lease overeenkomst gesloten met
BMW Financial Services B.V. die betrekking heeft op een voertuig met kenteken
XL-344-S. Uit een opgave van het RDW uit het kentekenregister blijkt dat dit
voertuig vanaf 7 februari 2020 niet meer op naam staat van Forzas.
De curator heeft dit in onderzoek.
De financial lease overeenkomst die betrekking heeft het voertuig met
kenteken KJ-053-S is - in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in het eerste
openbare faillissementsverslag - niet overgedragen aan de aandeelhouder van
Forzas. Deze overeenkomst is beëindigd in maart 2019.

17-11-2020
2

De curator heeft het overige in onderzoek.
De financial lease overeenkomst die betrekking heeft op het voertuig met
kenteken XL-344-S is in februari 2020 middels een debiteurenw ijziging op
naam van de aandeelhouder van Forzas gezet.
De curator heeft dit in onderzoek.
Uit het onderzoek van de curator volgt dat de ontstane overw aarde van de
voertuigen bij het w ijzigen van de leaseovereenkomsten op een correcte
manier is verw erkt. De overw aarde is in mindering gebracht op het te betalen
bedrag van de nieuw e leaseovereenkomst. Op het moment van de
debiteurenw ijziging van de laatste leaseovereenkomst w as geen sprake van
overw aarde vanw ege de korte looptijd. Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

26-05-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

17-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

17-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen.

17-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-08-2020
1

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

17-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

17-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

17-08-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouder heeft de curator toegang verschaft tot de bij haar aanw ezige
digitale administratie. Verder heeft de curator van het (voormalig) bestuur nog
enkele overeenkomsten ontvangen. De curator heeft nog in onderzoek of is
voldaan aan de boekhoudplicht.

17-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016
De jaarrekening over 2017
De jaarrekening over 2018
De jaarrekening over 2019
op datum faillissement ook

is niet tijdig gedeponeerd op 22 mei 2018.
is niet tijdig gedeponeerd op 14 oktober 2019
is niet tijdig gedeponeerd op 1 juli 2020.
is niet gedeponeerd. De termijn hiervoor w as
nog niet verstreken.

17-08-2020
1

De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze
omstandigheid in zijn rechtmatighedenonderzoek.
De curator is op onregelmatigheden gestuit in het kasboek van Forzas. De
(voormalig) bestuurder van Forzas is gevraagd dit nader toe te lichten. De
curator betrekt dit in zijn rechtmatigheidsrapport.

26-05-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

17-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-08-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-08-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek
Toelichting
In april 2020 is de rekening-courantvordering die Forzas had op haar voormalig
bestuurder gecedeerd aan een van haar schuldeisers. De betreffende
schuldeiser heeft als koopprijs voor deze cessie haar vordering op Forzas

26-05-2021
4

kw ijtgescholden. De curator heeft in onderzoek of deze transactie mogelijk
paulianeus is. De curator betrekt dit in zijn rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

26-11-2021
6

Naar aanleiding van vragen van de curator heeft de voormalig bestuurder zich
op het standpunt gesteld dat de cessie niet paulianeus zou zijn én dat de
vordering reeds verrekend zou zijn. Het is de curator tot op heden niet
duidelijk w at partijen zijn overeengekomen, inclusief bew ijs van hetgeen is
overeengekomen. De curator heeft meermaals om opheldering gevraagd over
w at partijen precies w anneer zijn overeengekomen (zie ook 4.1). Omdat het
voor de curator onduidelijk blijft w at partijen hebben afgesproken – en
vooralsnog geen schriftelijk bew ijs is aangeleverd van de gepretendeerde
mondelinge afspraken – heeft de curator de mondelinge afspraken
buitengerechtelijk te vernietigen ex artikel 2:247 BW voor zover deze zijn
gemaakt tussen Forzas en haar aandeelhouder.
De curator heeft de voormalig bestuurder voor de laatste maal verzocht om te
onderbouw en w aarom de cessie niet paulianeus zou zijn. De curator is in
afw achting van een reactie nadien zal de curator in overleg treden met de
rechter-commissaris over de te nemen rechtsmaatregelen.

Toelichting

25-02-2022
7

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een verklaring ontvangen
w aaruit zou volgen dat omtrent de vordering – die mogelijk paulianeus is – zou
zijn verrekend en dat partijen deze verrekeningsafspraken op schrift hebben
gesteld. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de te
nemen vervolgstappen.

Ja
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een schikking getroffen met
de bestuurder en aan hem gelieerde partijen omtrent de vorderingen op
tw ee gelieerde vennootschappen en een mogelijke paulianeuze cessie.
Partijen zijn overeengekomen dat zij een bedrag van EUR 115.000,- aan de
curator voldoen tegen finale kw ijting. Dit bedrag zal in termijnen w orden
voldaan. Een eerste termijnbetaling van EUR 65.000,- is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

03-06-2022
8

Toelichting

17-08-2020
1

Salaris curator & kosten : PM
ClaimsAgent : EUR 18,15

Toelichting

17-11-2020
2

ClaimsAgent : EUR 27,23

Toelichting

25-02-2021
3

Salaris curator & kosten: EUR 14.958,92 + PM
ClaimsAgent: EUR 33,28

Toelichting

26-08-2021
5

Salaris curator & kosten: EUR 14.958,92 + PM
ClaimsAgent: EUR 48,40
UW V: 22.421,76

Toelichting

25-02-2022
7

Salaris curator & kosten: EUR 14.958,92 + PM
ClaimsAgent: EUR 51,43
UW V: EUR 22.421,76

Toelichting

03-06-2022
8

Salaris curator & kosten : EUR 14.958,92 + PM
ClaimsAgent : EUR 57,48
UW V : EUR 23.886,46

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.256,00

17-08-2020
1

€ 67.477,00

17-11-2020
2

€ 65.819,00

26-08-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-11-2020
2

UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

€ 30.573,93

26-08-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-11-2020
2

Er heeft een w erknemer een vordering ingediend van EUR 2.621,45.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

17-08-2020
1

7

17-11-2020
2

9

25-02-2021
3

11

26-11-2021
6

12

03-06-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.324,62

17-08-2020
1

€ 39.934,92

17-11-2020
2

€ 59.606,41

25-02-2021
3

€ 72.318,93

26-08-2021
5

€ 73.143,86

26-11-2021
6

€ 80.140,10

03-06-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-11-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement w orden voorgedragen voor
vereenvoudigde afw ikkeling ex artikel 137a Fw .

03-06-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voorzover de curator bekend is Forzas geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

17-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Voorzover de curator bekend is Forzas geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

17-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Voorzover de curator bekend is Forzas geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

17-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• de beoordeling van de overdracht van de inventaris en de afw ikkeling
hiervan;
• het onderzoek naar het bestaan en de hoogte van de rekening-courant
vorderingen;
• het onderzoek naar en de beoordeling van de overdracht van de financial
lease overeenkomsten met betrekking tot tw ee voertuigen;
• verkrijgen contactgegevens en versturen ontslagaanzegging laatste
w erknemer;
• het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Forzas;
en,
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

17-08-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

17-11-2020
2

• het onderzoek naar het bestaan en de hoogte van de rekening-courant
vorderingen;
• het onderzoek naar en de beoordeling van de overdracht van de financial
lease overeenkomsten met betrekking tot drie voertuigen;
• aanvangen met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek
• het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Forzas;
en,
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• het onderzoek naar het bestaan en de hoogte van de rekening-courant
vorderingen;
• het onderzoek naar en de beoordeling van de overdracht van de financial
lease overeenkomsten met betrekking tot drie voertuigen;
• afronden van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Forzas;
en,
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

25-02-2021
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• afronden van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• eventuele vervolgstappen ondernemen naar aanleiding van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek;
• het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Forzas;
en,
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

26-05-2021
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

26-08-2021
5

• afronden van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• eventuele vervolgstappen ondernemen naar aanleiding van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek;
• het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Forzas,
en
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

03-06-2022
8

het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van
Forzas, en
overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-08-2020
1

De curator verw acht het faillissement binnen circa zes maanden te kunnen
voordragen voor afw ikkeling.

03-06-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-06-2022
8

