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R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr H.D.S. Lasonder

Algemene gegevens
Naam onderneming
LivingInn B.V., tevens h.o.d.n. LiveXL

20-04-2018
4

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Meubelw inkel. In het Handelsregister staat: "Groothandel in huismeubilair" en
"W inkels in
meubels".

20-04-2018
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend. De curator beschikt tot op heden over geen enkele administratie.

20-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
Bij brief d.d. 4 september jl. heeft de curator de arbeidsovereenkomsten
opgezegd tegen de
eerstmogelijke datum.

20-04-2018
4

Boedelsaldo
€ 184,30

20-04-2018
4

Verslagperiode
van
6-7-2017

20-04-2018
4

t/m
20-4-2018
van
30-11-2018

29-05-2019
9

t/m
29-5-2019
van
30-5-2019

29-11-2019
10

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

28-05-2020
11

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

26-11-2020
12

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-05-2021
13

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021
t/m
23-11-2021

Bestede uren

23-11-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

30 uur 0 min

5

4 uur 6 min

9

9 uur 24 min

10

3 uur 0 min

11

1 uur 48 min

12

8 uur 12 min

13

0 uur 30 min

14

0 uur 54 min

totaal

57 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Deze verslagperiode: 30 uur
Totaal: 183 uur en 30 minuten

20-04-2018
4

Deze verslagperiode: 4 uur en 6 minuten
Totaal: 188 uur en 20 minuten

29-11-2018
5

Totaal: 197 uur en 44 minuten

29-05-2019
9

Totaal 200 uur en 44 minuten

29-11-2019
10

Totaal: 210 uur en 50 minuten

26-11-2020
12

Totaal: 211 uur en 20 minuten

26-05-2021
13

Totaal: 212 uur en 14 minuten

23-11-2021
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Naar het voorlopig oordeel van de curator is er niet aan de administratieplicht
voldaan. De curator zal de bestuurder en/of de persoon, die naar het oordeel
van de curator als feitelijk beleidsbepaler ex art. 2:248 lid 7 BW is aan te
merken, in de komende verslagperiode aanschrijven.

29-11-2018
5

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

29-05-2019
9

De curator kan op dit moment nog steeds geen ontw ikkelingen melden.

29-11-2019
10

De situatie is ongew ijzigd. De curator kan in dit verslag nog geen
ontw ikkelingen melden.

28-05-2020
11

De situatie is ongew ijzigd. De curator kan in dit verslag nog geen
ontw ikkelingen melden.

26-11-2020
12

De situatie is ongew ijzigd. De curator kan in dit verslag nog geen
ontw ikkelingen melden.

23-11-2021
14

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zet het onderzoek naar het bestuur onverkort voort.

Toelichting
De curator stelt vast dat er voor de curator geen boekhouding van de
vennootschap beschikbaar is. De curator stelt daarmee voorts voorshands vast
dat niet aan de administratieplicht als bedoeld in art. 2:10 BW is voldaan: de
administratie voldoet niet aan de (minimum)eisen dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden gekend. Art. 2:248 lid
2 BW bepaalt dat als het bestuur niet heeft voldaan aan de
administratieplicht, het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement. Op grond van art. 2:248 lid 7 BW w orden de personen die
het beleid van de vennootschap (mede) hebben bepaald voor de toepassing
van art. 2:248 BW gelijkgesteld als w are zij bestuurder. De curator zal de
bestuurder en/of de feitelijk beleidsbepaler in de komende verslagperiode
aanschrijven in verband met het ontbreken van de administratie.

Toelichting
De curator heeft bestuurdersaansprakelijkheid nog in onderzoek.

Toelichting
De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

Toelichting
De curator zal het onderzoek voortzetten.

Toelichting
De curator zal het onderzoek voortzetten.

Toelichting
De status is ongew ijzigd.

Toelichting
De status is ongew ijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

20-04-2018
4

29-11-2018
5

29-05-2019
9

29-11-2019
10

28-05-2020
11

26-11-2020
12

26-05-2021
13

23-11-2021
14

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zet het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen onverkort
voort.

Toelichting
De curator heeft geen ontw ikkelingen te melden.

Toelichting
De curator zal het onderzoek voortzetten. Hij kan thans nog geen
ontw ikkelingen melden.

Toelichting
De curator zal het onderzoek voortzetten. Hij kan thans nog geen
ontw ikkelingen melden.

Toelichting
De status is ongew ijzigd.

Toelichting
De status is ongew ijzigd.

20-04-2018
4

29-11-2019
10

28-05-2020
11

26-11-2020
12

26-05-2021
13

23-11-2021
14

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zet het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en/of
pauliana
onverkort voort.

20-04-2018
4

De curator kan in dit verslag thans geen ontw ikkelingen melden. De
aangekondigde onderzoeken zullen w orden voortgezet.

28-05-2020
11

De curator kan in dit verslag thans geen ontw ikkelingen melden. De
aangekondigde onderzoeken zullen w orden voortgezet.

26-11-2020
12

De status is ongew ijzigd.

26-05-2021
13

De status is ongew ijzigd.

23-11-2021
14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de bestuurder en/of de feitelijk beleidsbepaler in de komende
verslagperiode aanschrijven.

29-11-2018
5

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

29-05-2019
9

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

26-11-2020
12

De status is ongew ijzigd.

26-05-2021
13

De status is ongew ijzigd.

23-11-2021
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 40.683,53

20-04-2018
4

Toelichting
UW V: € 35.276,26
Main Energie: € 2.776,32
€ 40.683,53

29-11-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 137.428,00

20-04-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 46.333,48

20-04-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

20-04-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 318.402,59

20-04-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-04-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zijn rechtmatigheidsonderzoeken onverkort voortzetten.

20-04-2018
4

De curator zal de bestuurder en/of de feitelijk beleidsbepaler ten aanzien van
het ontbreken van de administratie in de komende verslagperiode aanspreken.

29-11-2018
5

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

29-05-2019
9

De curator hoopt dat hij in de komende verslagperiode voortgang ten aanzien
van de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken kan melden.

29-11-2019
10

De curator hoopt andermaal dat hij in de komende verslagperiode voortgang
ten aanzien van de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken kan melden.

28-05-2020
11

Het is thans onbekend w anneer de curator iets kan melden over de voortgang
ten aanzien van de (standaard) rechtmatigheidsonderzoeken.

26-11-2020
12

De status is ongew ijzigd.

26-05-2021
13

De status is ongew ijzigd.

23-11-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

20-04-2018
4

Nog niet bekend.

29-11-2018
5

Nog niet bekend.

29-11-2019
10

Nog niet bekend.

28-05-2020
11

Nog niet bekend.

26-11-2020
12

Nog niet bekend.

26-05-2021
13

Nog niet bekend.

23-11-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
23-5-2022

23-11-2021
14

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak

20-04-2018
4

De curator zal de bestuurder en/of de feitelijk beleidsbepaler ten aanzien van
het ontbreken van de administratie in de komende verslagperiode aanspreken.

29-11-2018
5

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

29-05-2019
9

Geen bijzonderheden te melden.

29-11-2019
10

De curator heeft ten aanzien van de overige w erkzaamheden thans geen
bijzonderheden te melden.

28-05-2020
11

De curator heeft ten aanzien van de overige w erkzaamheden thans geen
bijzonderheden te melden.

26-11-2020
12

De status is ongew ijzigd.

26-05-2021
13

De status is ongew ijzigd.

23-11-2021
14

Bijlagen
Bijlagen

