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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bari Amsterdam B.V. ("gefailleerde")

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
Bari Amsterdam B.V.
KvK-nummer 63285983
Statutaire zetel: Amsterdam
Vestigingsadres: Herengracht 449 A te (1017 BR) Amsterdam

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een hotel aan de Arent Janszoon Ernststraat 75/75A
te (1082 LD) Amsterdam onder de naam Element Amsterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 7.045.880,00

€ 274.449,00

€ 1.967.317,00

2019

€ 5.929.044,00

€ 864.460,00

€ 3.668.673,00

2017

€ 7.111.714,00

€ 385.275,00

€ 1.573.013,00

2020

€ 1.566.100,00

€ -1.625.255,00

€ 2.736.667,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

27-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn onder meer afgeleid uit aan de curator ter
beschikking gestelde (gedeponeerde) jaarrekeningen over boekjaar 2017 en
boekjaar 2018. De cijfers met betrekking tot boekjaar 2019 en boekjaar 2020
zijn afgeleid uit een door de bestuurders aan de curator verstrekte
(voorlopige) balans en w inst- en verliesrekening. Ten aanzien van boekjaar
2020 geldt dat de balans en w inst- en verliesrekening betrekking hebben op
de periode van januari 2020 tot november 2020.

27-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

27-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 35.211,97

27-11-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit de door de curator aangetroffen liquide middelen
ad € 32.291,97 en een door de curator van een derde bedongen
boedelbijdrage van € 2.420.
€ 42.819,08

26-02-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo is in deze verslagperiode met € 9.032,01 toegenomen. Deze
opbrengsten bestaan uit een op de boedelrekening ontvangen
schikkingsbedrag en de opbrengst van een door de curator geïncasseerde
vordering op een debiteur. Doordat er in de onderhavige verslagperiode
boedelschulden zijn betaald is het boedelsaldo met € 1.424,90 afgenomen.
€ 11.831,49
Toelichting
Verslag 3
Het boedelsaldo is afgenomen doordat er boedelschulden zijn betaald
(salaris curator en verschotten). Het saldo is daarnaast (onterecht)
verminderd met een negatieve rente van € 2,76. Deze afschrijving zal nog
door de bank w orden gecorrigeerd.

Verslagperiode

26-05-2021
3

Verslagperiode
van
27-10-2020

27-11-2020
1

t/m
25-11-2020
van
27-11-2020

26-02-2021
2

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

26-05-2021
3

t/m
25-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 30 min

2

72 uur 42 min

3

33 uur 36 min

totaal

165 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

27-11-2020
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.
Verslag 2
In het vorige verslag staat abusievelijk een verslagperiode van 17 oktober
2020 t/m 25 november 2020 vermeld. Het eerste verslag (en de daarbij
behorende urenregistratie) heeft echter betrekking op de periode tot en met
26 november 2020. Gelet op het voorgaande is de tw eede verslagperiode op
27 november 2020 aangevangen.

26-02-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 29 april 2015 opgericht door enig aandeelhouder en statutair
bestuurder Bari Groep B.V. Het bestuur van Bari Groep B.V. w ordt gevormd
door de heer M. Bari en mevrouw M. Bari. Zij zijn eveneens aandeelhouders
van Bari Groep B.V. (51% respectievelijk 41% aandeelhouder). De heer Bari en
mevrouw Bari zijn dan ook middellijk bestuurders en indirect aandeelhouders
van gefailleerde.

27-11-2020
1

De heer Bari en mevrouw Bari zijn tevens aandeelhouders en bestuurders van
de vennootschap Bari Gruppe GmbH & Co KG ("Bari Gruppe"). Bari Gruppe is
een vennootschap naar Duits recht die de franchiserechten bezit van het
Marriott-concept w aar Element Amsterdam onder valt. Gefailleerde fungeerde
feitelijk als operating company van Bari Gruppe.

1.2 Lopende procedures
Het is de curator niet gebleken dat er ten tijde van de faillietverklaring
procedures aanhangig w aren.

27-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

27-11-2020
1

Verslag 2
Afgerond.

26-02-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde exploiteerde het hotel Element Amsterdam vanuit een
bedrijfsruimte aan de Arent Janszoon Ernststraat 75/75A te Amsterdam
("bedrijfsruimte"). De bedrijfsruimte w erd formeel door de verhuurder verhuurd
aan Bari Gruppe. Tussen gefailleerde en Bari Gruppe is een
onderhuurovereenkomst gesloten.

27-11-2020
1

Sinds het najaar van 2019 heeft Bari Gruppe een achterstand laten ontstaan in
de betaling van de huurpenningen aan de verhuurder. Om deze reden heeft de
verhuurder een procedure tegen Bari Gruppe geëntameerd en is Bari Gruppe
bij vonnis van 27 augustus 2020 veroordeeld tot ontruiming van de
bedrijfsruimte. Ontruiming van de bedrijfsruimte heeft uiteindelijk eind
september 2020 plaatsgevonden.
De curator gaat er vooralsnog van uit dat de onderhuurovereenkomst tussen
gefailleerde en Bari Gruppe eind september 2020 is geëindigd. Om deze reden
heeft de curator de onderhuurovereenkomst met Bari Gruppe slechts voor
zover vereist opgezegd op de voet van artikel 39 Fw .

Verslag 2
Afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

26-02-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling
en schriftelijk verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid.
Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde zw aar getroffen is door COVID-19
en de w ereldw ijd genomen maatregelen. Naar verluidt ontving hotel Element
Amsterdam met name Duitse en Amerikaanse toeristen. Deze landen hebben
het reizen naar Nederland al enige tijd afgeraden, w aardoor het aantal
boekingen drastisch is gedaald. Zo zouden er in maart 2020 in totaal 5.635
hotelovernachtingen zijn geannuleerd ter w aarde van € 978.008. Als gevolg
van de tegenvallende omzet in de eerste maanden van 2020 heeft gefailleerde
tot en met september 2020 slechts een omzet gegenereerd van € 1,5 miljoen
en een verlies geleden van € 1,6 miljoen.
Gefailleerde w as medio 2020 niet langer in staat om aan haar
betalingsverplichtingen aan onder meer leveranciers te voldoen. Daarnaast
w as er sprake van een lopend conflict tussen Bari Gruppe en de verhuurder
van de bedrijfsruimte w aarin Element Amsterdam w as gevestigd.
Zoals vermeld is Bari Gruppe eind augustus 2020 veroordeeld tot ontruiming
van het bedrijfspand w egens een aanzienlijke achterstand in de betaling van
de huurpenningen. De ontruiming van het bedrijfspand heeft in september
2020 plaatsgevonden. Gefailleerde is er niet in geslaagd om een nieuw e
locatie te vinden om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
Omdat gefailleerde geen bedrijfslocatie meer had w aren potentiële financiers
niet (langer) bereid om de voor gefailleerde noodzakelijke financiering van circa
€ 1,4 miljoen te verstrekken. Dit is voor het bestuur de aanleiding gew eest om
op 23 oktober 2020 het faillissement van gefailleerde aan te vragen, w aarna
het faillissement op 27 oktober 2020 is uitgesproken.

27-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
36

27-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

27-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-10-2020

36

totaal

36

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegging arbeidsovereenkomsten personeel, organiseren intake UW V,
afw ikkelen vordering UW V in het kader van de loongarantieregeling.

27-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

27-11-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsruimte w erd gemeubileerd aan Bari Gruppe verhuurd. De
bestuurders hebben verklaard dat de bedrijfsmiddelen van gefailleerde met
name bestonden uit uniformen en linnengoed. Omdat de bedrijfsmiddelen een
beperkte w aarde hadden, heeft het bestuur deze bedrijfsmiddelen ten tijde
van de ontruiming van het gehuurde in de bedrijfsruimte achtergelaten.

27-11-2020
1

Verslag 2
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die te gelde gemaakt
kunnen w orden. Afgerond.

26-02-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog heeft de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die (nog) als
bodemzaken kw alificeren. W aar nodig zal de curator de belangen van de
Belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw behartigen.

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

27-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurders hebben verklaard dat gefailleerde nog een kleine voorraad
levensmiddelen in eigendom had. Ook deze voorraden hadden volgens de
bestuurders een beperkte w aarde en zijn ten tijde van de ontruiming van de
bedrijfsruimte in het gehuurde achtergelaten.

27-11-2020
1

Verslag 2
De curator heeft geen voorraden aangetroffen die te gelde gemaakt kunnen
w orden. Afgerond.

26-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

27-11-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Licenties PMS- en POS-softw are
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage
€ 2.420,00

€ 0,00

€ 2.420,00

Toelichting andere activa
Liquide middelen
Doordat er voorafgaand en gedurende het faillissement bedragen zijn
bijgeschreven op een door gefailleerde aangehouden bankrekening is er een
creditsaldo ontstaan. Op verzoek van de curator heeft de bank voornoemd
creditsaldo van € 32.291,97 naar de boedelrekening overgemaakt.

27-11-2020
1

PMS- en POS-softw are
Het is de curator gebleken dat gefailleerde licentieovereenkomst heeft
gesloten met betrekking tot het gebruik van PMS- en POS-softw are (ten
behoeve van telefonische ondersteuning). Een derde partij heeft interesse
getoond in de overname van voornoemd contract. De curator heeft tegen een
boedelbijdrage van € 2.420 medew erking verleend aan de overdracht van de
softw arelicentie(s) aan de betreffende derde.
Verslag 3
Afgerond.

26-05-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal nader onderzoek verrichten naar eventuele overige activa.

27-11-2020
1

Verslag 2
De curator heeft geen overige activa aangetroffen.

26-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 27.532,01

€ 27.532,01

totaal

€ 27.532,01

€ 27.532,01

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Handelsdebiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde administratie blijkt dat
gefailleerde vorderingen heeft op vijf debiteuren ad in totaal circa € 22.000.
Enkele debiteuren hebben de vorderingen van gefailleerde voorafgaand, dan
w el kort na de faillietverklaring van gefailleerde voldaan. Deze opbrengsten
(circa € 20.500) maken onderdeel uit van het creditsaldo dat inmiddels op de
boedelrekening is ontvangen.
De curator heeft de overige handelsdebiteuren aangeschreven en verzocht om
tot betaling van de openstaande vorderingen over te gaan. De komende
periode zal de curator de w erkzaamheden in het kader van de incasso van de
debiteurenportefeuille voortzetten.

27-11-2020
1

Rekening-courantvorderingen
Het is de curator gebleken dat gefailleerde aanzienlijke rekeningcourantvorderingen heeft op zow el Bari Gruppe als statutair bestuurder Bari
Groep B.V. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de omvang van
deze rekening-courantvorderingen.
Verslag 2

26-02-2021
2

Handelsdebiteuren
De tw ee resterende pre-faillissementsdebiteuren hebben de vorderingen van
gefailleerde voldaan. Een van deze debiteuren heeft het aan gefailleerde
verschuldigde bedrag van € 7.032,01 (rechtstreeks) naar de boedelrekening
overgemaakt. De andere debiteur heeft het aan gefailleerde verschuldigde
bedrag overgeboekt naar een door gefailleerde aangehouden bankrekening.
De curator heeft de bank verzocht om de op de bankrekening van gefailleerde
ontvangen bedragen door te storten naar de boedelrekening.
Rekening-courantvorderingen
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat gefailleerde een vordering heeft
op Bari Gruppe. Bari Gruppe stelt zich echter op het standpunt dat Bari Gruppe
(per saldo) een vordering heeft op gefailleerde. De curator zal de komende
verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de rekeningcourantverhoudingen met gelieerde (rechts)personen.

Verslag 3
Handelsdebiteuren
Uit door de bank verstrekte bankafschriften blijkt dat de (resterende)
handelsdebiteur de vordering van gefailleerde ad € 3.836,95 heeft voldaan.
Deze opbrengst maakt onderdeel uit van het creditsaldo dat in de eerste
verslagperiode door de bank is overgeboekt naar de boedelrekening. Gelet
op het voorgaande zijn de w erkzaamheden van de curator in het kader van
de debiteurenincasso volledig afgerond.
Rekening-courantvorderingen
De curator leidt uit mondeling en schriftelijk aan de curator verstrekte
informatie af dat gefailleerde per saldo een vordering heeft op Bari Gruppe
van circa € 1,7 mio. Het is de curator gebleken dat Bari Gruppe inmiddels in
staat van insolventie verkeert en dat er in dit verband een
insolventieprocedure is geopend in Duitsland. De curator heeft voornoemde
rekening-courantvordering van gefailleerde op Bari Gruppe inmiddels (ter
verificatie) ingediend bij de in die insolventieprocdure aangestelde expert.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de incasso van de debiteurenportefeuille voortzetten.

27-11-2020
1

Verslag 2
Nadat de curator de door de resterende debiteur verrichte betaling heeft
geverifieerd c.q. op de boedelrekening heeft ontvangen, zijn de
w erkzaamheden in het kader van de debiteurenincasso afgerond.

26-02-2021
2

Verslag 3
Monitoren eventuele uitkering insolventieprocedure Bari Gruppe.

26-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde maakte geen gebruik van een bancaire financiering.

27-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen lopende leasecontracten aangetroffen.

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft geen zekerheden verstrekt aan financiers.

27-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Heineken Nederland B.V. heeft zich ten aanzien van aan gefailleerde in
bruikleen gegeven tap- en koelmaterialen op een eigendomsvoorbehoud
beroepen. Aangezien voornoemde materialen ten tijde van de ontruiming van
de bedrijfsruimte in het gehuurde zijn achtergebleven, heeft voornoemde
leverancier zich rechtstreeks tot de verhuurder gew end teneinde afspraken te
maken over het retournemen daarvan.

27-11-2020
1

Verslag 2
Afgerond.

26-02-2021
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en w erkzaamheden regulier faillissementsonderzoek.

27-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren ten tijde
van de faillietverklaring reeds beëindigd.

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

27-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien gefailleerde haar bedrijfsactiviteiten voor de datum van de
faillietverklaring heeft beëindigd, is het realiseren van een (gedeeltelijke)
doorstart van de onderneming niet mogelijk gebleken.

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie
van gefailleerde ter beschikking te stellen. Inmiddels heeft de bestuurder een
groot deel van de door de curator opgevraagde administratie en documenten
aangeleverd. De komende periode zal de curator aanvullende w erkzaamheden
verrichten in het kader van het veiligstellen van de digitale administratie en
overige relevante data.

27-11-2020
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator een eerste onderzoek
verricht naar de administratie van gefailleerde (w aaronder de bankafschriften).
De curator zal het onderzoek naar de boekhouding de komende
verslagperiode voortzetten.

26-02-2021
2

Verslag 3
De curator heeft het eerste onderzoek naar de administratie van gefailleerde
afgerond. De voorlopige bevindingen van de curator zijn uiteengezet in een
memo. De curator heeft voornoemde bevindingen schriftelijk aan de
bestuurders voorgelegd, teneinde hen (in het kader van hoor en w ederhoor)
in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. Daarnaast heeft de curator
het bestuur diverse vragen gesteld over de administratie en (rekeningcourant) verhouding tussen gefailleerde en enkele gelieerde
vennootschappen. De curator verw acht de komende verslagperiode een
inhoudelijke schriftelijke reactie van het bestuur te ontvangen.

26-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar: 2017
Datum deponering: 23 november 2018
Datum vaststelling jaarstuk: 15 november 2018

27-11-2020
1

Boekjaar: 2018
Datum deponering: 11 oktober 2019
Datum vaststelling jaarstuk: 8 oktober 2019
De termijn die geldt voor de deponering van de jaarrekening over boekjaar
2019 w as ten tijde van de faillietverklaring nog niet verstreken. De curator
concludeert dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

27-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

27-11-2020
1

26-02-2021
2

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft in deze verslagperiode een aanvang genomen met het
onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties. De komende
verslagperiode zal voornoemd onderzoek w orden voortgezet.
In onderzoek

26-05-2021
3

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft onder meer de bankafschriften en grootboek van
gefailleerde bestudeerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator
het bestuur vragen gesteld over (de rechtsgrond van) bepaalde transacties.
De curator verw acht de komende verslagperiode een inhoudelijke reactie van
het bestuur te ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

27-11-2020
1

Verslag 2
Het is de curator gebleken dat een derde partij een hotel heeft geopend op de
voorheen door Bari Gruppe gehuurde bedrijfslocatie (van w aaruit Bari Gruppe
en gefailleerde het Element Amsterdam Hotel gezamenlijk exploiteerden). De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat voornoemde derde daarbij
(onder meer) onbevoegd gebruik heeft gemaakt van aan gefailleerde
toebehorende intellectuele eigendomsrechten. De door de curator
aangesproken derde heeft bij monde van een advocaat gemotiveerd verw eer
gevoerd. Uiteindelijk hebben partijen met goedkeuring van de rechtercommissaris een schikking getroffen in w elk verband een bedrag van € 2.000
aan de boedel is voldaan.

26-02-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

27-11-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57,48

27-11-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V.: EUR 57,48
Salaris curator P.M.
€ 138.178,20

26-02-2021
2

Toelichting
Claimsagent B.V.: EUR 111,93
UW V: EUR 138.066,27
Salaris curator P.M.
€ 138.202,40

26-05-2021
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: EUR 136,13
UW V: EUR 138.066,27
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog geen.

27-11-2020
1

€ 644.753,00

26-02-2021
2

€ 730.988,00

26-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) geen.

27-11-2020
1

€ 96.265,43

26-02-2021
2

€ 103.422,31

26-05-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

27-11-2020
1

26-02-2021
2

26-05-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

27-11-2020
1

Toelichting
19
32

26-02-2021
2

35

26-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.019.789,30

27-11-2020
1

€ 1.045.654,21

26-02-2021
2

€ 1.046.599,16

26-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-11-2020
1

Nog niet bekend.

26-02-2021
2

Nog niet bekend.

26-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

27-11-2020
1

Verificatie van vorderingen.

26-02-2021
2

Verificatie van vorderingen.

26-05-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

27-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar eventuele activa;
- w erkzaamheden incasso debiteurenportefeuille.
- onderzoek naar rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

27-11-2020
1

Verslag 2
- afronden w erkzaamheden incasso debiteurenportefeuille.
- onderzoek naar rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur (inclusief oorzaken faillissement); en
- verificatie van vorderingen.

26-02-2021
2

Verslag 3
- voortzetten onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur (inclusief oorzaken faillissement); en
- verificatie van vorderingen.

26-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

27-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-8-2021

26-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1 Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

27-11-2020
1

