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

R-C
Curator

9
12-01-2021
F.15/18/145
NL:TZ:0000046376:F001
08-05-2018

mr. J.J. Dijk
mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Keurslagerij Jim W alraven B.V.

11-06-2018
1

Gegevens onderneming
W inkel in vlees en vleesw aren.

11-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Slagersbedrijf

11-06-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

Boedelsaldo

11-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,70

11-06-2018
1

€ 8.885,46

29-10-2018
2

€ 8.885,46

17-05-2019
5

€ 8.885,46

13-09-2019
6

€ 8.885,46

02-01-2020
7

€ 8.885,46

06-07-2020
8

€ 3.312,43

12-01-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-5-2018

11-06-2018
1

t/m
11-6-2018
van
12-6-2018

29-10-2018
2

t/m
29-10-2018
van
29-10-2018

12-02-2019
3

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

17-05-2019
5

t/m
17-5-2019
van
18-5-2019

13-09-2019
6

t/m
13-9-2019
van
2-3-2019

02-01-2020
7

t/m
1-1-2020
van
2-1-2020

06-07-2020
8

t/m
3-7-2020
van
4-7-2020
t/m
12-1-2021

Bestede uren

12-01-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 21 min

2

43 uur 12 min

3

6 uur 0 min

5

6 uur 0 min

6

10 uur 30 min

7

4 uur 6 min

8

19 uur 36 min

9

7 uur 54 min

totaal

133 uur 39 min

Toelichting bestede uren
De huidige curator is door de Rechtbank Noord-Holland aangesteld bij
beschikking van 29 april 2019. De beschikbare informatie is geïnventariseerd.
De stand van zaken w ordt beoordeeld en het plan van aanpak voor de verdere
afw ikkeling w ordt de komende verslagperiode bepaald.

17-05-2019
5

Er is gecorrespondeerd met een vertegenw oordiger van de bestuurder over de
verdere afw ikkeling van het faillissement. Dit overleg w ordt de komende
verslagperiode voortgezet.

13-09-2019
6

Het overleg dat namens de bestuurder van gefailleerde en de curator w ordt
gevoerd met betrekking tot de verdere afw ikkeling van het faillissement is
voortgezet. Dit heeft met name betrekking op de afronding van het onderzoek
naar de rechtmatigheid. De curator verw acht dat dit overleg de komende
verslagperiode kan w orden afgerond.

02-01-2020
7

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is gecorrespondeerd met de
adviseur van de bestuurder van failliet over het aantrekken van een
saneringskrediet en de afspraken ten aanzien van een regeling.

06-07-2020
8

Er is gecorrespondeerd met de adviseur van de bestuurder van gefailleerde,
alsmede met de klantmanager Bbz krediet van de gemeente Purmerend,
betreffende het saneringskrediet en de voorw aarden om dit krediet te
kunnen verstrekken.

12-01-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliete vennootschap exploiteerde een w inkel met vlees en vleesw aren
aan het John F. Kennedyplein te Purmerend. De directie w erd laatstelijk
gevoerd door de heer W alraven.

11-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

11-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
W orden thans geïnventariseerd

11-06-2018
1

De curator is op de hoogte gesteld van het bestaan van een aantal
verzekeringen. Het gaat hier om de gebruikelijk verzekeringen w aaronder een
bedrijfsverzekering en inboedelverzekering. De curator zal niet overgaan tot
opzegging van de verzekeringen omdat er bij onrechtmatige opzegging door
de curator ten laste van de boedel schulden kunnen ontstaan.

29-10-2018
2

1.4 Huur
De w inkelruimte aan het John F. Kennedyplein te Purmerend w erd gehuurd. De
curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn.

11-06-2018
1

De curator heeft deze bedrijfsruimte inmiddels (bezemschoon) aan de
verhuurder opgeleverd.

29-10-2018
2

Er zijn geen verdere w erkzaamheden meer te verw achten. De vordering van
de verhuurder is als voorlopig erkende boedelvordering geplaatst op de
crediteurenlijst.

12-02-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De w erkzaamheden van failliet bestonden uit het exploiteren van een w inkel
met voornamelijk vlees en vleesw aren. De w inkel w as gelegen in een
w inkelcentrum naast een supermarkt van een grote keten. De aantrekkende
w erking van deze supermarkt kan niet voorkomen dat er sprake is van een
algehele terugloop van klanten in het w inkelcentrum. Dit is terug te zien aan
het grote aantal leegstaande w inkelpanden. De verw achte omzet is door
failliet slechts in de eindejaarsperiode gehaald. In de maanden die volgden
bleken de kosten structureel te hoog ten opzichte van opbrengsten. Door het
uitblijven van de geprognosticeerde omzet w as failliet genoodzaakt haar eigen
faillissement aan te vragen.

11-06-2018
1

De curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement.
Het onderzoek w ordt voortgezet.

17-05-2019
5

Het onderzoek w ordt voortgezet.

13-09-2019
6

Er is niet gebleken van een andere oorzaak van het faillissement dan hetgeen
door de bestuurder is verklaard. Het onderzoek is afgerond.

02-01-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

11-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

11-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-5-2018

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De collectieve intake met het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden op het
kantoor van de curator. Hierbij hebben de w erknemers hun vorderingen
kunnen indienen.

11-06-2018
1

De aanspraken van het personeel zijn afgew ikkeld door het UW V. De curator
verw acht geen w erkzaamheden meer.

29-10-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

11-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft (in de boedel) activa aangetroffen bestaande uit een
(summiere) voorraad vlees en een w inkel inventaris.

11-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is van oordeel dat het bodemvoorrecht van toepassing is en dat hij
dit recht ex artikel 57 lid 3 Fw voor de fiscus zal moeten uitoefenen, nu de
fiscus inmiddels haar vordering heeft aangemeld (onbetaalde loonbelasting) en
de in de boedel aangetroffen zaken met name bodemzaken betreft.

11-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bij de curator heeft zich een partij gemeld (opkoper) w elke interesse heeft in
een overname van de huidige inventaris en voorraad van failliet. De curator
heeft deze partij de gelegenheid geboden de activa op locatie te bezichtigen
en een (onderhandse) bieding uit te brengen. Na bezichtiging heeft deze partij
afgezien van het uitbrengen van een bieding.

11-06-2018
1

De curator zal daarom de voorraad en inventaris aanbieden op een
(internet)veiling via BVA Auctions B.V.
De verkoop van de bedrijfsmiddelen heeft inmiddels plaatsgevonden via
internetveiling. Hierbij is getracht een totale leegverkoop te realiseren. De
internetveiling heeft in totaal een bedrag ad € 8.167,44 opgeleverd (incl. btw ).

29-10-2018
2

De restant bedrijfsmiddelen zijn geveild via een ''restantveiling''. Dit heeft een
bedrag opgeleverd van € 27,22 (incl. btw ).

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Ingevroren vleesvoorraad en bijproducten

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een geringe voorraad ingevroren vlees aangetroffen alsmede
bijproducten w elke bij het vlees w erden verkocht.

11-06-2018
1

Deze (houdbare) producten zijn aangeboden aan diverse partijen. Omdat de
etikettering op het vlees ontbrak had geen van de partijen interesse in
(kosteloze) overname van de houdbare ingevroren producten. De curator heeft
uiteindelijk de ingevroren vleesvoorraad moeten vernietigen.

29-10-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden zullen w orden verkocht middels een (internet) veiling.

11-06-2018
1

De (verkoopbare) voorraad is verkocht. Bederfelijke w aren zijn inmiddels
vernietigd.

12-02-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verkoopbalie

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Vooralsnog niet door de curator aangetroffen.

11-06-2018
1

In het bedrijfspand is een gekoelde verkoopbalie aangetroffen. Omdat deze
niet door geïnteresseerde partijen geheel uit de bedrijfsruimte kon w orden
verw ijderd is deze balie - in overleg met de verhuurder - in het bedrijfspand
achtergebleven.

29-10-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder, er zijn geen verdere
w erkzaamheden meer te verw achten.

29-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Tot op heden niet aangetroffen.

29-10-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Uit de administratie is niet gebleken van vorderingen. Er zijn geen
w erkzaamheden meer te verw achten.

29-10-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

11-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De grote banken zijn aangeschreven door de curator. Vooralsnog hebben zij
geen vordering bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat een bedrijfsauto geleased
w ordt. Het betreft een Fiat 500. De leasemaatschappij heeft zich formeel bij de
curator gemeld. De curator is in overleg met de bestuurder van failliet over
overname van de leaseovereenkomst tegen een vergoeding aan de boedel.
Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort zal de curator het voertuig bij de
leasemaatschappij inleveren.

11-06-2018
1

De bestuurder heeft uiteindelijk afgezien van overname van de
leaseovereenkomst. Het voertuig is bij de curator afgeleverd. Deze is inmiddels
door de leasemaatschappij opgehaald. De leasemaatschappij heeft haar
vordering bij de curator aangemeld.

29-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Niet van toepassing.

12-02-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Niet van toepassing.

12-02-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle crediteuren aangeschreven en hen verzocht - indien zij
een eigendomsvoorbehoud hadden - zich binnen 5 dagen te melden. Dit is top
op heden
nog niet gebeurd.

11-06-2018
1

Er is een crediteur die zich na enkele maanden bij de curator heeft gemeld met
een beroep op een eigendomsvoorbehoud (ondanks het verzoek zich binnen 5
dagen te melden). De curator onderzoekt w at de positie is van deze crediteur.

12-02-2019
3

Het onderzoek naar de positie van de crediteur die claimt een
eigendomsvoorbehoud te hebben is afgerond. Tot op heden heeft de curator
geen stukken ontvangen w aar een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud uit
blijkt. De vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren.

17-05-2019
5

5.6 Retentierechten
Er is de curator niet gebleken van het bestaan van retentierechten.

11-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is de curator niet gebleken van het bestaan van reclamerechten.

11-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

12-02-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

11-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

11-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-06-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

11-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

11-06-2018
1

Er heeft zich geen partij gemeld met interesse in een eventuele (gedeeltelijke)
doorstart.

29-10-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal w orden onderzocht.

11-06-2018
1

De curator heeft de administratie van failliet ontvangen en zal deze nader
onderzoeken.

29-10-2018
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

17-05-2019
5

Het onderzoek w ordt voortgezet.

13-09-2019
6

De boekhouding voldoet aan de w ettelijke vereisten. Het onderzoek is
afgerond.

02-01-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Gezien de datum van oprichting van
de vennootschap kan op dit moment niet w orden gesteld dat de bestuurder
als gevolg hiervan zijn verplichtingen heeft verzuimd.

12-02-2019
3

Het onderzoek w ordt voortgezet.

17-05-2019
5

Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Gezien de datum van oprichting van
de vennootschap kan op dit moment niet w orden gesteld dat de bestuurder
als gevolg hiervan zijn verplichtingen heeft verzuimd.

13-09-2019
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog niet bekend.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
De curator onderzoekt met name het korte bestaan van de onderneming en de
rol van de bestuurder daarbij.

Toelichting
De vennootschap is failliet gegaan binnen één jaar na oprichting van de
onderneming. De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen het
bew ijsvermoeden te w eerleggen.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd
aan de vertegenw oordiger van de bestuurder. De vertegenw oordiger stelt een
totaalvoorstel te w illen doen ter afw ikkeling van de (eventuele) vorderingen
die er vanuit de boedel kunnen zijn. De curator is in afw achting van dit
voorstel.

Toelichting
De vertegenw oordiger van de bestuurder heeft gezocht naar mogelijkheden
om een finaal voorstel te kunnen doen ter afw ikkeling van de vorderingen van
de curator. Dit uiteindelijke gedane voorstel is door de curator onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd. De
rechter-commissaris heeft inmiddels ingestemd met de voorstel. De curator is in
afw achting van betaling.

Toelichting
Het schikkingsbedrag ter afw ikkeling van de vorderingen van de curator dient
te w orden voldaan uit een saneringskrediet dat ter beschikking w ordt
gesteld door de gemeente Purmerend. Het beoordelingsorgaan van de
gemeente is in afw achting van de laatste financiële gegevens van de
bestuurder van failliet om zodoende te beoordelen of het krediet definitief
verstrekt kan w orden.

7.6 Paulianeus handelen

11-06-2018
1

29-10-2018
2

12-02-2019
3

17-05-2019
5

13-09-2019
6

02-01-2020
7

06-07-2020
8

12-01-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal w orden onderzocht.

Toelichting
De curator heeft een aantal transacties in onderzoek w elke een korte periode
voor datum faillissement zijn voldaan door failliet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.
In onderzoek

11-06-2018
1

12-02-2019
3

17-05-2019
5

13-09-2019
6

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd
aan de vertegenw oordiger van de bestuurder. De vertegenw oordiger heeft
aangegeven een voorstel te w illen doen ter afw ikkeling van eventuele
onrechtmatigheden. De curator is in afw achting van dit voorstel.

Toelichting
De vertegenw oordiger van de bestuurder heeft gezocht naar mogelijkheden
om een finaal voorstel te kunnen doen ter afw ikkeling van de vorderingen van
de curator. Dit uiteindelijke gedane voorstel is door de curator onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd. De
rechter-commissaris heeft inmiddels ingestemd met de voorstel. De curator is in
afw achting van betaling.

Toelichting
Het schikkingsbedrag ter afw ikkeling van de vorderingen van de curator dient
te w orden voldaan uit een saneringskrediet dat ter beschikking w ordt
gesteld door de gemeente Purmerend. Het beoordelingsorgaan van de
gemeente is in afw achting van de laatste financiële gegevens van de
bestuurder van failliet om zodoende te beoordelen of het krediet definitief
verstrekt kan w orden.

02-01-2020
7

06-07-2020
8

12-01-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zal w orden onderzocht.

11-06-2018
1

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

17-05-2019
5

De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek is besproken met de
bestuurder van failliet. De bestuurder heeft een voorstel gedaan ter
afw ikkeling van de geconstateerde onrechtmatigheden. Dit voorstel is door de
curator geaccepteerd.

06-07-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoeken administratie.

11-06-2018
1

De komende verslagperiode w ordt de digitale boekhouding (de auditfiles en
overige bestanden) nader geanalyseerd en gecontroleerd op volledigheid.
Eventuele ontbrekende administratie w ordt opgevraagd bij de bestuurder van
failliet. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek w ordt het
rechtmatigheidsonderzoek zo nodig voortgezet.

17-05-2019
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn geen w erkzaamheden meer
te verw achten.

06-07-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 6.352,50

11-06-2018
1

29-10-2018
2

Toelichting
De verhuurder heeft haar vordering bij de curator aangemeld.

Toelichting
De curator heeft deze vordering van de verhuurder voorlopig erkend.
€ 6.352,50

12-02-2019
3

17-05-2019
5

Toelichting
De boedelvorderingen zijn ongew ijzigd ad € 6.352,50.
€ 14.600,78

13-09-2019
6

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend. Het totaal aan ingediende
boedelvorderingen bedraagt daarmee € 14.600,78.
€ 14.600,78

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 14.600,78

06-07-2020
8

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 14.600,78

12-01-2021
9

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.781,00

11-06-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ad € 8.781,-- aangemeld aan
onbetaalde loonbelasting.
€ 11.178,00

29-10-2018
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ad € 11.178,-- aangemeld
aan onbetaalde loonbelasting.
€ 11.243,00

12-02-2019
3

€ 11.243,00

17-05-2019
5

Toelichting
De preferente vorderingen zijn ongew ijzigd ad € 11.243,-.
€ 11.243,00

13-09-2019
6

Toelichting
Ongew ijzigd, € 11.243,-€ 11.243,00

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 11.243,00

06-07-2020
8

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 11.243,00
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

12-01-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet bij de curator ingediend.
€ 8.701,03

11-06-2018
1

13-09-2019
6

Toelichting
Het UW V diende een preferente vordering in van € 8.701,03.
€ 8.701,03

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 8.701,03

06-07-2020
8

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 8.701,03

12-01-2021
9

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Tot op heden niet aangemeld.
€ 0,00

11-06-2018
1

12-02-2019
3

13-09-2019
6

Toelichting
Er zijn tot op heden geen andere preferente crediteuren die een vordering
hebben ingediend.
€ 0,00

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 0,00

06-07-2020
8

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Ongew ijzigd, geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-01-2021
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

11-06-2018
1

19

29-10-2018
2

21

12-02-2019
3

21

17-05-2019
5

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is ongew ijzigd 21.
22

13-09-2019
6

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is thans 22
22

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
23

06-07-2020
8

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is thans 23.
23
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-01-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.287,84

11-06-2018
1

€ 54.430,87

29-10-2018
2

€ 55.813,07

12-02-2019
3

€ 55.813,07

17-05-2019
5

Toelichting
De concurrente vorderingen zijn ongew ijzigd ad € 55.813,07.
€ 59.386,55

13-09-2019
6

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans €
59.386,55.
€ 59.386,55

02-01-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 59.438,55

06-07-2020
8

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans €
59.438,55.
€ 59.438,55

12-01-2021
9

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en beoordelen vorderingen.

29-10-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

11-06-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-06-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-06-2018
1

Er zijn door de curator geen nieuw e procedures gestart.

17-05-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoeken administratie en bestuurdersaansprakelijkheid.

29-10-2018
2

- de aanw ezige administratie zal verder w orden onderzocht;
- kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding w ordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.

17-05-2019
5

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

13-09-2019
6

Ontvangst en beoordeling van het voorstel van de vertegenw oordiger van de
bestuurder.

02-01-2020
7

Incasseren van het schikkingsbedrag.

06-07-2020
8

Incasseren van het schikkingsbedrag.

12-01-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-06-2018
1

Nog niet bekend.

02-01-2020
7

Nog niet bekend.

06-07-2020
8

Nog niet bekend.

12-01-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
12-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

12-01-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

