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

3
03-12-2019
F.15/19/75
NL:TZ:0000100304:F001
09-04-2019

R-C
Curator

mr. K. van Dijk
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
Meer Goed B.V.

15-05-2019
1

Gegevens onderneming
Curator : mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris : mr. K. van Dijk
Faillissementsnummer : F.15/19/75
Boedelrekeningnummer : NL85KASA0222666951
Datum faillissement : 9 april 2019
Adres : Lucas Bolstraat 7 (2152 CZ) Nieuw -Vennep

15-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde richtte zich op de groothandel in (tw eedehands)textielw aren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 220.556,00

€ 419.224,00

2017

€ 403.396,00

€ 1.010.447,00

Toelichting financiële gegevens

15-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.
De toelichting volgt zodra de gegevens beschikbaar zijn.

15-05-2019
1

Nog niet bekend.

13-08-2019
2

Er w erd een jaarrekening gedeponeerd voor het jaar 2016 en 2017.
De digitale boekhouding van gefailleerde van 2018 en 2019 is onvoldoende
om een draaitabel en/of jaarcijfers mee te kunnen produceren.

03-12-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Het gemiddeld aantal personeelsleden is nog niet bekend. Volgens de opgave
van het bestuur w aren er per de datum van het faillissement negen
personeelsleden in loondienst.
9

15-05-2019
1

13-08-2019
2

Toelichting
Er w erden in totaal negen arbeidsovereenkomsten opgezegd op grond van
art. 40 FW .

Boedelsaldo
€ 3.848,05

15-05-2019
1

€ 20.823,79

13-08-2019
2

€ 20.823,79

03-12-2019
3

Verslagperiode
van
9-4-2019

15-05-2019
1

t/m
15-5-2019
van
13-6-2018

13-08-2019
2

t/m
13-8-2019
van
3-9-2018
t/m
29-11-2019

03-12-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 30 min

2

32 uur 48 min

3

12 uur 12 min

totaal

69 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator en zijn medew erkers hebben gesproken met het bestuur, het
personeel van gefailleerde, een opkoper en de verhuurder. De activiteiten van
de onderneming – voor zover deze nog liepen – zijn direct gestaakt. De
aangetroffen activa w erden getaxeerd. Het overig actief w ordt
geïnventariseerd. De crediteuren w orden aangeschreven. De
arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd. Er heeft een intake voor het personeel
met het UW V plaatsgevonden voor het personeel om aanspraak te maken op
het onbetaalde loon.

15-05-2019
1

De activa van gefailleerde zijn verkocht en de bedrijfsruimte is opgeleverd aan
de verhuurder.

13-08-2019
2

De administratie w erd gecontroleerd en de gedeponeerde jaarrekeningen
van 2016 en 2017 w erden ingezien.
Er is getracht betrouw bare auditfiles te produceren en een draaitabel te
maken ter controle van de boekhouding.
De w ijze van afw ikkeling van het faillissement w erd bepaald en voorbereid.

03-12-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 maart 2016. De enige bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde is The Base Delft Holding B.V. Bestuurder van
The Base Delft Holding B.V. is de heer R. Koornneef.

15-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Dit is nog niet bekend.

15-05-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures
en tot op heden is daar ook niet van gebleken.

13-08-2019
2

Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

03-12-2019
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De eventueel nog lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd.

15-05-2019
1

Voor zover er nog sprake is van lopende verzekeringen, w orden deze
opgezegd of zullen de verzekeringen eindigen w egens het niet betalen van de
premie(s).

13-08-2019
2

Voor zover er nog sprake is van lopende verzekeringen zullen de polissen
eindigen w egens het niet betalen van de premie(s).

03-12-2019
3

De verzekering voor de loonkosten van zieke w erknemers heeft aan
gefailleerde uitgekeerd op de bankrekening bij ABN Amro.

1.4 Huur
Er is contact met de verhuurder van de bedrijfsruimte opgenomen voor
bezichtiging van het gehuurde. De toegang w as ontzegd door het aanbrengen
van nieuw e sloten op de deuren. De curator heeft toegang verkregen.
De huurovereenkomst zal w orden beoordeeld.

15-05-2019
1

De huurovereenkomst is opgezegd en de bedrijfsruimte is opgeleverd aan de
verhuurder.

13-08-2019
2

De verhuurder heeft de vordering ingediend voor de huurachterstand, de
huur over de opzegtermijn en de servicekosten.
De totaal ingediende concurrent schuld w egens huurachterstand bedraagt €
56.422,32. De boedelvordering w egens de huren over de opzegtermijn
bedraagt € 13.024,48.

03-12-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een w erknemer omdat het
salaris niet langer w erd betaald en de activiteiten w aren gestaakt.
Van de zijde van het bestuur is nog geen verklaring over de oorzaak van het
faillissement afgelegd. De komende verslagperiode komt dit verder aan de
orde.

15-05-2019
1

De curator heeft het bestuur verzocht om nadere informatie uit de
administratie en start de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar
de oorzaak van het faillissement.
Het onderzoek w ordt voortgezet.

13-08-2019
2

Gefailleerde heeft vanaf het jaar van haar oprichting verlies gemaakt. In 2016
w as het verlies € 220.556,- en in het jaar 2017 bedroeg het verlies zelfs €
403.396,-.
De gerealiseerde omzet uit de verkoop van de kleding w as onvoldoende om
de kosten van de onderneming van te voldoen.
De onderneming had geen bankfinanciering. De onderneming w erd feitelijk
gefinancierd door enkele grote crediteuren. Het betreft Meerlanden met een
vordering van
€ 176.036,80 en Kringloopbedrijfs Meerlanden met een vordering van €
179.519,02. Deze tw ee crediteuren leverden de te sorteren en verw erken
kleding aan bij gefailleerde.
Daarnaast heeft de stichting Sympany een krediet en een lening verstrekt
van
€ 416.897,84. Sympany is eveneens een toeleverancier van de te verw erken
kleding.
Vanaf medio oktober 2018 zijn de belastingen en premies voor de lonen en
de Omzetbelasting niet of niet volledig betaald. De huur w erd vanaf medio juli
2018 niet meer betaald w egens aanhoudend liquiditeitstekort.
Vanaf januari 2019 konden ook de lonen niet meer w orden betaald en heeft
de bestuurder abrupt de activiteiten gestaakt. Het bestuur heeft naast het
eenvoudig staken van de activiteiten geen nadere maatregelen genomen.
Enkele personeelsleden hebben bij het uitblijven van de betaling van hun
loon voor januari 2019 medio februari 2019 hun loonvorderingen ingesteld bij
de kantonrechter. Daar is gefailleerde bij verstek veroordeeld tot betaling
van het loon. Vervolgens w erd door het personeel het faillissement
aangevraagd bij opnieuw /langer uitblijven van de betaling van de lonen.

03-12-2019
3

Het onderzoek w erd afgerond.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

15-05-2019
1

Toelichting
Er w aren volgens de aangeleverde loonstroken negen w erknemers in
loondienst bij gefailleerde ten tijde van het faillissement.
Personeelsleden
9

13-08-2019
2

Toelichting
Er w erden in totaal negen arbeidsovereenkomsten opgezegd op grond van
art. 40 FW .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-05-2019
1

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Het aantal arbeidsovereenkomsten in het jaar voor het faillissement is
onbekend en heeft de curator niet kunnen afleiden uit de administratie.

13-08-2019
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

totaal

Aantal

Toelichting

9

De arbeidsovereenkomsten w erden met machtiging van de RechterCommissaris opgezegd bij brief van 10 april 2019, vervolgens meldde
zich nog een personeelslid en zij is bij brief van 17 april 2019 ontsl

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Voor de datum van het faillissement w erden er volgens opgave van een
personeelslid al geen w erkzaamheden meer door het personeel verricht. De
activiteiten w aren reeds enige tijd door het bestuur gestaakt. Daarvoor w erd
er kleding gesorteerd in de bedrijfslocatie te Nieuw -Vennep. Nadere informatie
is nog niet bekend.

15-05-2019
1

Het personeel w erd de voorgaande verslagperiode al aangemeld bij het UW V
voor het afhandelen van de loongarantieregeling.
Er w erden geen nadere w erkzaamheden verricht door de curator ten aanzien
van de voormalige personeelsleden.

13-08-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen van gefailleerde.

15-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte inventaris aangetroffen. Deze w ordt geïnventariseerd en
getaxeerd door het NTAB.

15-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een beperkte inventaris aangetroffen. Deze w ordt geïnventariseerd en
getaxeerd door het NTAB.

15-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

15-05-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn samen met de voorraad verkocht.

13-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad kleding aangetroffen die w erd geïnventariseerd en
getaxeerd door het NTAB.

15-05-2019
1

De verkoopopbrengst van de voorraad en de bedrijfsmiddelen bedraagt €
14.000,- (exclusief BTW ). Er w erd verkocht aan een Belgische koper. De factuur
is opgesteld met het 0%-tarief voor de Omzetbelasting.
De met de verkoop samenhangende kosten zijn of w orden door de boedel
betaald.

13-08-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is tot op heden niet gebleken dat er ander actief is van gefailleerde. Dit
w ordt de komende verslagperiode nader onderzocht.

15-05-2019
1

Tot op heden is er geen andere actief aangetroffen.

13-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Nog niet bekend.

15-05-2019
1

Nog niet bekend.

13-08-2019
2

Uit het onderzoek van de boekhouding zijn geen openstaande debiteuren
gebleken.

03-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is vooralsnog niet gebleken van een financiering bij een bank. Gefailleerde
hield tw ee bankrekeningen aan bij ABN Amro Bank N.V. De bank is
aangeschreven door de curator. De bank heeft opgave gedaan van de saldi en
een bedrag van € 3.848,05 overgeboekt naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Als gevolg van enkele restituties en uitkeringen van verzekeraars is er een
nieuw creditsaldo bij ABN Amro bank ontstaan ad € 4.033,28. Dit bedrag is op
verzoek van de curator afgedragen aan de boedel.

Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming had geen bankfinanciering. De onderneming w erd feitelijk
gefinancierd door enkele grote crediteuren.
Het in de voorgaande verslagperiode aangetroffen creditsaldo bij ABN Amro
bank ad
€ 4.033,28 w erd aan de boedel afgedragen.

5.2 Leasecontracten

15-05-2019
1

13-08-2019
2

03-12-2019
3

5.2 Leasecontracten
Er zijn tot op heden geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

15-05-2019
1

Er is aanspraak gemaakt op de verhuur aan gefailleerde (en het eigendom)
van een heftruck en een koffieapparaat door derden
De desbetreffende zaken zijn afgegeven aan en opgehaald door de
verhuurders/eigenaren.

13-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Van gevestigde zekerheden op activa van gefailleerde is tot op heden niet
gebleken.

15-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De separatistenpositie w ordt de komende verslagperiode indien nodig nader
onderzocht.

15-05-2019
1

Er is geen aanspraak gemaakt op pandrechten op de activa van gefailleerde.

13-08-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is tot op heden geen aanspraak op een overeengekomen
eigendomsvoorbehoud gemaakt.

15-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen retentierecht ingeroepen tot op heden.

15-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden niet gereclameerd.

15-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de komende verslagperiode de positie nader bepalen en indien
nodig een standpunt innemen ten opzichte van betrokken partijen.

15-05-2019
1

De curator heeft ABN Amro bank verzocht het creditsaldo ad € 4.033,28 aan de
boedel af te dragen.

13-08-2019
2

Het creditsaldo bij ABN Amro bank ad € 4.033,28 w erd door de boedel
ontvangen.

03-12-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten zijn niet voortgezet.

15-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

15-05-2019
1

De (digitale) boekhouding w ordt ingenomen en deze zal de komende
verslagperiode w orden onderzocht.

15-05-2019
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.
Uit een eerste inventarisatie van de administratie blijkt dat veel boekingen
onjuist zijn ingevoerd w aardoor de administratie geen juist overzicht geeft van
de financiële stand van zaken.

13-08-2019
2

Het onderzoek w erd de afgelopen verslagperiode afgerond.
De verw eking van de financiële feiten in het (online) boekhoudprogramma is
ondeskundig gebeurd.
Er zijn zeer veel onjuiste boekingen geconstateerd w aardoor de
administratie in 2018 en 2019 geen juist overzicht geeft van de financiële
stand van zaken.
De gevoerde administratie is van onvoldoende kw aliteit en is ook niet met
redelijke inspanningen inzichtelijk te maken.
De rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen niet uit de administratie
w orden afgeleid. De boekhouding voldoet daarmee niet aan de eisen van de
w et.

03-12-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De Jaarrekening 2016 is ex art. 2:394 lid 3 BW niet tijdig gedeponeerd op 11
januari 2018.
De Jaarrekening 2017 is ex art. 2:394 lid 3 BW tijdig gedeponeerd op 22
november 2018.

15-05-2019
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.
De jaarrekening 2018 dient ex art. 2:394 lid 3 BW uiterlijk te w orden
gedeponeerd op 31 december 2019.
De gevoerde administratie is van onvoldoende kw aliteit om zonder
aanvullende w erkzaamheden de jaarrekening van 2019 samen te stellen.

13-08-2019
2

Het onderzoek w erd afgerond.
De gevoerde administratie is van onvoldoende kw aliteit om zonder
aanvullende w erkzaamheden de jaarrekening van 2019 samen te kunnen
stellen.

03-12-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor gefailleerde geldt naar verw achting de vrijstelling van de
accountantsverklaring.

15-05-2019
1

De gevoerde administratie is van onvoldoende kw aliteit om formeel vast te
kunnen stellen of in de jaren 2018 en 2019 de vrijstelling geldt van art. 2:396
lid 7 BW .

03-12-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte van gefailleerde is recent aangeleverd. De volstorting w ordt
de komende verslagperiode gecontroleerd.

15-05-2019
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

13-08-2019
2

Het geplaatst aandelen kapitaal bedraagt € 18.000,-.
Er zijn tw ee aandeelhouders; Stichting Sympany (50%) en The Base Delft
Holding B.V. (50%) De aandelen zijn volgens de akte van oprichting door de
oprichters volgestort met ieder
€ 9.000,-.
Het onderzoek w erd afgerond.

03-12-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur w ordt de komende
verslagperiode gestart aan de hand van de (digitale) administratie.

15-05-2019
1

Door het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2016 geldt het
rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur. De consequenties zullen de
komden verslagperiode nader w orden beoordeeld.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
De bestuurder heeft de onderneming gestaakt toen het personeel niet meer
kon w orden betaald en heeft hij daarna afgew acht zonder nadere actie.
Er is in die zin niet bestuurd en derhalve naar de mening van de curator zeer
w aarschijnlijk sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex 2:248 lid 1 BW .
De curator vind het niet aannemelijk dat dit stilzitten van het bestuur een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hoofdelijke aansprakelijkheid
leidt de curator er derhalve niet uit af.
De jaarrekening van het jaar 2016 is niet tijdig gedeponeerd zoals in het
eerste verslag al w erd gemeld. Daarnaast voldoet de administratie van de
jaren 2018 en 2019 niet aan de eisen van de w et van artikel 2:10 lid 1 en 2
BW .
Op tw ee gronden is derhalve sprake van onbehoorlijk bestuur ex art 2:248
lid 2 BW en op grond van de w et w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Er is derhalve op deze gronden onw eerlegbaar sprake van onbehoorlijk
bestuur.
De bestuurder is aansprakelijk indien hij geen andere oorzaak van het
faillissement aannemelijk maakt. Het bestuur heeft geen enkele oorzaak van
het faillissement opgegeven.
W egens aantoonbaar gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij het bestuur
w ordt niet formeel overgegaan tot aansprakelijkstelling van het bestuur en
incasso van het faillissementstekort.

7.6 Paulianeus handelen

13-08-2019
2

03-12-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De komende verslagperiode zal de boekhouding w orden onderzocht op
paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek is gestaakt.
De gevoerde administratie is van onvoldoende kw aliteit om onderzoek te
doen naar onverplichte rechtshandelingen w aardoor de crediteuren w erden
benadeeld.

15-05-2019
1

13-08-2019
2

03-12-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

15-05-2019
1

W egens aantoonbaar gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij het bestuur
w ordt niet formeel overgegaan tot aansprakelijkstelling van het bestuur en
incasso van het faillissementstekort.

03-12-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode w ordt eerst de digitale boekhouding (de auditfiles
en overige bestanden) nader onderzocht en zal er een (standaard) analyse
w orden opgesteld zoals gebruikelijk indien mogelijk. Aan de hand van die
analyse w ordt het onderzoek voortgezet.

15-05-2019
1

Een eerste inventarisatie van de administratie w erd gemaakt.
De kw aliteit van de boekhouding van 2019 w erd beoordeeld..
Het onderzoek zal w orden voortgezet.

13-08-2019
2

Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek w erd afgerond.

03-12-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
€ 5.662,81

15-05-2019
1

13-08-2019

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering van € 5.662,81 ingediend.
€ 53.878,11

2

03-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heef een boedelvordering ingediend van € 39.138,45.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.829,00

15-05-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden voor een totaalbedrag ad € 17.829,-- aan
vorderingen ingediend.
€ 23.207,00

13-08-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden voor een totaalbedrag ad € 23.207,-- aan
vorderingen ingediend w egens niet afgedragen Loonheffingen en
Omzetbelasting.
€ 40.997,00

03-12-2019
3

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden voor een totaalbedrag ad € 40.997,-- aan
vorderingen ingediend w egens niet afgedragen Loonheffingen en
Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen door het UW V ingediend, deze w orden
w el verw acht aangezien de salarissen van het personeel in de maanden voor
het faillissement niet betaald zijn.

Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen door het UW V ingediend.
€ 66.300,08

15-05-2019
1

13-08-2019
2

03-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heef een preferente vordering ingediend van € 66.300,08.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-05-2019
1

13-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

15-05-2019
1

Toelichting
Tot op heden zijn er vier concurrente vorderingen ingediend.
4

13-08-2019
2

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is ongew ijzigd.
9

03-12-2019
3

Toelichting
Er w erden tot de datum van dit verslag 9 concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans €
368.311,99.
€ 368.311,99

15-05-2019
1

13-08-2019
2

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen is ongew ijzigd.

€ 847.032,08

03-12-2019
3

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 847.032,08.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-05-2019
1

De curator heeft aan de rechter-commissaris voorgestel om het faillissement
bij de rechtbank voor te dragen voor de opheffing ex art. 16 Fw .

03-12-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken crediteuren.

15-05-2019
1

De ingediende vorderingen w erden verw erkt.
De komende verslagperiode zullen vorderingen die bekend w orden gemaakt
w orden verw erkt.

13-08-2019
2

De ingediende vorderingen w erden verw erkt.

03-12-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Er zijn sinds de datum van het faillissement geen procedures door de curator
geëntameerd.

9.4 Werkzaamheden procedures

15-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen w orden uitgevoerd:

15-05-2019
1

- de aanw ezige administratie zal w orden onderzocht;
- de aanw ezigheid van overige activa zal w orden onderzocht;
- de openstaande vorderingen en het onderhanden w erk w orden
geïnventariseerd en w aar mogelijk geïncasseerd;
- de kw aliteit van het bestuur zal w orden onderzocht;
- de boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement zal nader w orden onderzocht.
- het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet;
- de openstaande vorderingen w orden w aar mogelijk geïncasseerd;
- de oorzaak van het faillissement zal nader w orden onderzocht.

13-08-2019
2

De curator heeft aan de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement
bij de rechtbank voor te dragen voor de opheffing ex art. 16 Fw .

03-12-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.

15-05-2019
1

De curator verw acht spoedig opheffing ex artikel 16 Fw .

03-12-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Voor het overige w ordt het reguliere onderzoek en het w erk zoals volgt uit dit
verslag verder afgerond.

15-05-2019
1

Dit is het eindverslag.

03-12-2019
3

De curator zal het voorstel tot opheffing ex artikel 16 Fw . indienen bij de
rechter-commissaris en een voorstel doen voor de door de rechtbank vast te
stellen faillissementskosten.
Er zal een eindaangifte w orden gedaan voor de Omzetbelasting. De
teruggave zal w orden aangew end om de faillissementskosten nader van te
voldoen en zo mogelijk de boedelcrediteuren (procentueel) van te betalen.

Bijlagen
Bijlagen

