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Algemene gegevens
Naam onderneming
Comtek Communications B.V.

11-02-2020
1

Gegevens onderneming
Comtek Communications B.V.
Kruisw eg 765
2132 NA Hoofddorp
KvK nr. 33284500
Domeinnaam w w w .comtek.nl

11-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde verhandelt en repareert ICT hardw are, vooral netw erkapparatuur,
die veelal niet meer w ordt geleverd en/of ondersteunt door de producent.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 3.445.026,00

€ 27.357,00

€ 2.177.231,00

2019

€ 2.493.201,00

€ -365.509,00

€ 2.279.117,00

2018

€ 2.863.104,00

€ -93.194,00

€ 2.166.351,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

11-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De verliezen van gefailleerde zijn de afgelopen jaren opgelopen.

11-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

11-02-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 17 w erknemers. Kort voor het
faillissement zijn 5 medew erkers ontslagen in een poging om het tij te keren.

Boedelsaldo
€ 24.617,50

11-02-2020
1

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is onder meer afkomstig van een voorschot op
een boedelbijdrage van € 7.500,= en een bedrag van € 15.000,=, het betreft
een onderdeel van de koopprijs die door een doorstarter aan de boedel is
voldaan, zie hoofdstuk 6 hierna.
€ 50.619,60

13-05-2020
2

€ 82.222,51

18-08-2020
3

€ 82.891,03

16-11-2020
4

€ 87.871,11

14-05-2021
6

Toelichting
SNEW heeft een bedrag van € 5.000 voldaan, zie hoofdstuk 6.
€ 89.891,03
Toelichting
SNEW heeft een laatste betaling gedaan.

Verslagperiode

01-11-2021
7

Verslagperiode
van
7-1-2020

11-02-2020
1

t/m
10-2-2020
van
11-2-2020

13-05-2020
2

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

18-08-2020
3

t/m
17-8-2020
van
16-2-2020

16-11-2020
4

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

17-02-2021
5

t/m
16-2-2021
van
17-2-2021

14-05-2021
6

t/m
5-5-2022
van
5-5-2021
t/m
27-10-2021

Bestede uren

01-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 24 min

2

50 uur 42 min

3

17 uur 42 min

4

8 uur 12 min

5

13 uur 54 min

6

4 uur 54 min

7

9 uur 36 min

totaal

189 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het betreft een arbeidsintensief faillissement, dit w ordt onder meer
veroorzaakt door de voortzetting van de onderneming, het realiseren van een
doorstart, afw ikkelen van eigendomsvoorbehouden en goederen in
consignatie, pogingen vanuit Engeland om de klanten over te nemen en
pogingen vanuit Engeland om aan gefailleerde toekomende bedragen te
incasseren.

11-02-2020
1

Curator: 11,8 uren
J. Kruysw ijk: 5,9 uren

18-08-2020
3

Curator: 8,2 uren

16-11-2020
4

Curator: 12,2 uren
mr. M.W . Schüller: 0,1 uur
dhr. P.J. Kruysw ijk: 1,6 uren

17-02-2021
5

Curator: 4,7 uren
mr. M.W . Schüller: 0,2 uren

14-05-2021
6

Curator: 9,4 uren
mr. M.W . Schüller: 0,1 uur
W .M. van Vondel: 0,1 uur

01-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door een in Engeland
w oonachtige privépersoon die ook de enig bestuurder van gefailleerde is.
Dezelfde persoon beheerst een of meer buitenlandse vennootschappen die
dezelfde activiteiten uitoefenen als gefailleerde, w aaronder Comtek Netw ork
Systems (UK) Ltd (verder 'Comtek UK').

11-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover de curator bekend geen lopende procedures.

11-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een portefeuille bedrijfsverzekeringen. De premie is voldaan
tot 1 maart 2020.

11-02-2020
1

De verzekeringen van gefailleerde zijn inmiddels beëindigd.

18-08-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte aan de Kruisw eg 765 te Hoofddorp. De
curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

11-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming van gefailleerde is anticyclisch. In een recessie zijn meer
bedrijven bereid om oude netw erkapparatuur te laten repareren en
'refurbished' producten te kopen. Bij hoogconjunctuur w ordt eerder gekozen
voor het investeren in nieuw e apparatuur.
Gefailleerde lijdt al langer verliezen. Het ziet er naar uit dat zij deze heeft
gefinancierd door het afsluiten en laten oplopen van het saldo onder een
kredietarrangement bij ABN AMRO Bank en door loonheffingen en
omzetbelasting niet langer tijdig af te dragen. De belastingdienst heeft het
faillissement aangevraagd.

11-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

14-05-2021
6

Toelichting
Dit aantal w as in dienst ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

11-02-2020
1

Toelichting
Er w aren ten tijde van de uitspraak van het faillissement 17 w erknemers in
dienst.
Personeelsleden
17

14-05-2021
6

Toelichting
In 2019 w aren er eveneens 17 w erknemers in dienst van gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-1-2020

17

alle arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzeggingsbrieven, intake UW V, beantw oorden diverse vragen over
opzegtermijn, non-concurrentie, reiskosten etc.

11-02-2020
1

Correspondentie met het UW V over afrekening vakantiedagen en overw erk.

17-02-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Nvt
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Nvt

11-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nvt

11-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

veiling restant inventaris

Boedelbijdrage

€ 8.883,00

inventaris en testapparatuur

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 18.883,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een groot deel van de inventaris en de testapparatuur is verkocht aan de
doorstarter, die ook de goodw ill van gefailleerde heeft overgenomen tegen
een koopprijs van € 15.000,= (zie hoofdstuk 6 hierna). De resterende
inventaris en de testapparatuur zal met de voorraden w orden geveild.

11-02-2020
1

Het restant van de inventaris is aangeboden op een veiling een heeft, na
aftrek van 10% courtage, een bedrag van € 8.883 ex btw opgeleverd.

13-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de inventaris en de testapparatuur rust een pandrecht van ABN AMRO
Bank. De curator oefent namens de fiscus het bodemvoorrecht uit op grond
van art, 57 lid 3 Fw .

11-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Communicatie met de taxateur, identificatie eigendommen derden en
onderhandelingen met de doorstarter.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraden

€ 10.251,00

€ 2.562,75

totaal

€ 10.251,00

€ 2.562,75

Toelichting voorraden / onderhanden werk

11-02-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zullen samen met de onverkochte onderdelen van de inventaris
en de testapparatuur w orden geveild. Op de voorraad rust een pandrecht van
ABN AMRO Bank. Er is een boedelbijdrage afgesproken van 25%.

11-02-2020
1

De voorraden van gefailleerde zijn geveild en hebben, na aftrek van 10%
courtage, € 10.251 ex btw opgebracht. Er is een boedelbijdrage van 25%
afgesproken, deze bedraagt € 2.562,75.

13-05-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de taxateur, overleg met ABN AMRO Bank, uitzoeken
eigendommen derden.

11-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nvt
totaal

Toelichting andere activa
Nvt

11-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nvt

11-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 668,52
handelsdebiteuren

€ 13.012,30

€ 1.301,23

handelsdebiteuren

€ 69.327,37

€ 6.599,54

handelsdebiteuren

€ 290.000,00

€ 100.000,00

€ 10.000,00

totaal

€ 290.000,00

€ 183.008,19

€ 17.900,77

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Er stond per 13 januari 2020 een bedrag van ongeveer € 290.000,= open op
debiteuren. Sindsdien w erd ongeveer € 100.000,= voldaan. De boedel heeft
aanspraak op een boedelbijdrage van 10%. Een vordering van € 104.000,= op
een groepsmaatschappij is mogelijk oninbaar.

11-02-2020
1

Daarnaast is vanaf de datum van het faillissement nog voor € 45.000 aan
reparaties en leveranties uitgevoerd, zie hoofdstuk 6 hierna.
Inmiddels w erd door prae faillissementsdebiteuren € € 165.995,37 voldaan. De
boedelbijdragen van 10% beloopt € 16.599,54.

13-05-2020
2

Het nog openstaande bedrag betreft vorderingen op aan gefailleerde
gelieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten en
Duitsland. De curator houdt er rekening mee dat deze vorderingen oninbaar
zullen blijken.
Inmiddels w erd € 179,007,67 geïncasseerd op faillissementsdebiteuren, de
boedelbijdrage beloopt 10% van dit bedrag.

18-08-2020
3

Er staan nog bedragen op buitenlandse groepsmaatschappijen open die niet
reageren op aanmaningen van de curator. Comtek Netw ork Systems GmbH
gevestigd te Duitsland dient nog € 40.037,20 te voldoen aan de boedel.
Sorrento Netw orks International Inc. dient nog € 104.940,98 te voldoen. De
curator overw eegt het voeren van procedures en doet in dat licht
verhaalsonderzoek.
Inmiddels w erd € 182.339,67 geïncasseerd op de faillissementsdebiteuren. De
curator zal in overleg treden over de incasso van de vorderingen op Comtek
Netw ork Systems GMBH en Sorento Netw ork International Inc.

16-11-2020
4

Na een kosten baten analyse ziet de curator vooralsnog af van
rechtsmaatregelen tegen Comtek Netw ork Systems GMBH en Sorento Netw ork
International Inc.

17-02-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bijhouden lijsten, communicatie over aanmaningen.

11-02-2020
1

Communicatie debiteuren en ABN AMRO Bank, administratie.

13-05-2020
2

Communicatie debiteuren en ABN AMRO Bank, administratie,
verhaalsonderzoek, correspondentie met een Duitse advocaat.

18-08-2020
3

Communicatie debiteuren en ABN AMRO Bank, administratie,
verhaalsonderzoek, correspondentie met een Duitse advocaat.

16-11-2020
4

Idem 4e verslag.

17-02-2021
5

Er is een einde gekomen aan de incasso van debiteuren, afgezien van de op
groepsmaatschappijen openstaande vorderingen.

14-05-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 369.563,21

11-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had per 7 januari 2020 een schuld aan ABN AMRO Bank van €
369.563,21.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had 5 auto's in gebruik op basis van operational lease. Deze
auto's zijn geretourneerd aan de betreffende leasemaatschappijen.

11-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de debiteuren, op de bedrijfsmiddelen
en op de voorraden. Daarnaast heeft ABN AMRO een persoonlijke borgstelling
voor een bedrag van € 100.000,= van de natuurlijke persoon die DGA van
gefailleerde is.

11-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft als pandhouder aanspraak op de opbrengst van debiteuren. Er
is een boedelbijdrage van 10% afgesproken. Naar het zich laat aanzien zal de
curator de volledige opbrengst van de bodemgoederen moeten opeisen op
grond van het bodemvoorrecht nu het er niet naar uit ziet dat de fiscus uit het
vrije boedelactief voldaan zal kunnen w orden. De voorraad zal w orden geveild,
de overeengekomen boedelbijdrage is 25%.

11-02-2020
1

De opbrengsten van de zekerheden strekken - voor zover ze aan de bank
toekomen - in mindering op de vordering van de bank. Na het uitw innen van de
zekerheden zal de resterende concurrente vordering van de bank w orden
vastgesteld.

13-05-2020
2

De bank heeft op haar vordering tot op heden € 161.342,46 ontvangen uit aan
haar verpande activa. Er dient nog een definitieve afrekening te w orden
opgemaakt, bij voorkeur nadat de doorstarter zijn verplichtingen is nagekomen
(zie hoofdstuk 6).

17-02-2021
5

Inmiddels heeft de curator een voorstel voor een definitieve afrekening
opgesteld en aan ABN AMRO Bank verzonden.

14-05-2021
6

De curator correspondeert met ABN AMRO Bank over een definitieve
afrekening.

01-11-2021
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De betreffende leveranties bleken al voor het
faillissement te zijn doorverkocht of aangew end bij reparaties.

11-02-2020
1

Daarnaast hebben vijf partijen gesteld zaken bij gefailleerde in consignatie te
hebben. Een van die partijen zal zijn eigendommen een dezer dagen afhalen
tegen betaling van een boedelbijdrage. De overige vier consignatiegevers
hebben afstand gedaan.
Alle eigendomsvoorbehouden en consignatieovereenkomsten zijn afgew ikkeld.

13-05-2020
2

5.6 Retentierechten
Nvt

11-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Eén leverancier heeft zich beroepen op het recht van reclame. De betreffende
leverantie bleek al voor het faillissement te zijn aangew end bij een reparatie.

11-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
debiteuren 10%
voorraden 25%
€ 21.492,69

11-02-2020
1

13-05-2020
2

Toelichting
Dit is de boedelbijdrage ex btw , w elke als volgt is opgebouw d:
Debiteuren € 16.599,54
Voorraden veiling € 2.562,75
Voorraden verkocht in de voortzetting € 2.330,41

Toelichting
De boedelbijdrage op debiteuren beloopt inmiddels € 18.233,97.

Toelichting
De totale boedelbijdrage beloopt volgens het afrekeningsvoorstel van de
curator € 23.942,18 ex btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-11-2020
4

14-05-2021
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie met ABN AMRO Bank, leveranciers, w erknemers en
de taxateur.

11-02-2020
1

Afrekening met ABN AMRO.

14-05-2021
6

Berekeningen afrekening ABN AMRO Bank, correspondentie.

01-11-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is in beperkte mate voortgezet. Er zijn vanaf
de faillissementsdatum tot 31 januari 2020 nieuw e reparatieorders ingenomen,
die ook zijn uitgevoerd, deels zonder gebruik van de voorraden en deels
zonder gebruik van de voorraden. Omdat de kosten van de w erknemers en de
huur toch in de boedel vallen betreffen de kosten gemoeid met deze
voortzetting:
*leveranties van elektriciteit, gas en w ater, geschat € 4.000,=
*leveranties van telefoon, internet en alarm, geschat € 250,=
*verzekeringspremies (voor het faillissement vooruitbetaald tot maart),
geschat € 500,=
De voortzetting heeft een bedrag van € 40.973,00 aan omzet opgeleverd.

11-02-2020
1

In het totaal heeft de boedel in het kader van de voortzetting € 41.173,70
gefactureerd. Daarop w erd inmiddels € 33.422,70 voldaan. Van het betaalde
bedrag ziet € 22.038,83 op uitgevoerde reparaties, deze opbrengst komt de
boedel toe. Een bedrag van € 10.716,39 ziet op verkochte voorraden. De
boedel heeft aanspraak op 10% van dit bedrag. Daarnaast zal de bank naar
rato van de haar toekomende opbrengst bijdragen aan de kosten van de
voortzetting.

13-05-2020
2

Inmiddels w erd van de na faillissement gefactureerde bedragen € 39.052,70
geïncasseerd. De curator streeft ernaar het incasso-traject deze
verslagperiode af te ronden.

18-08-2020
3

De incasso van boedeldebiteuren is afgerond, in het totaal w erd € 39.217,70
geïncasseerd op een bedrag van € 41.173,70.

14-05-2021
6

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Kosten, geschat € 4.000,=
Opbrengsten, geschat € 40.973,00,=
Saldo, geschat € 37.000,=

11-02-2020
1

Opmerking, de kosten van de leveranties van elektriciteit, gas en w ater dienen
voor 50% aan de veiling te w orden toegerekend.
De curator is in afw achting van de afrekeningen te ontvangen van leveranciers
van nutsvoorzieningen. Nadat die zijn ontvangen kan een definitieve
berekening w orden gemaakt, w aarbij de kosten volgens de gemaakte
afspraken zullen w orden verdeeld over de bank, de doorstarter en de boedel.

13-05-2020
2

De curator verw acht een positief resultaat van de voortzetting van tenminste €
30.000.
Afgezien van de inzet van w erknemers in hun opzegtermijn en het gebruik van
de bedrijfsruimte van gefailleerde, bedragen de kosten van de voortzetting €
3.571,45. Daarnaast heeft de bank aanspraak op een bedrag van € 6.991,22
vanw ege in het kader van de voortzetting verkochte verpande voorraden (na
aftrek van kosten en een boedelbijdrage). Gezien de opbrengst van de
voortzetting van tot op heden € 39.052,70, kan geconcludeerd w orden dat de
voortzetting w instgevend is gew eest.

18-08-2020
3

Inmiddels bedraagt de opbrengst € 39.217,70 vanw ege een betaling van de
boedeldebiteuren.

16-11-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met ABN AMRO Bank, w erknemers, klanten en
leveranciers.

11-02-2020
1

Correspondentie met de bank en met leveranciers van nutsvoorzieningen.

13-05-2020
2

Afrekenen met de leveranciers die tijdens de voortzetting hebben
doorgeleverd en tussentijds afrekenen met ABN AMRO Bank.

18-08-2020
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Er hebben zich verschillende gegadigden gemeld. Uiteindelijk w as een partij,
SNEW , bereid om meer te bieden dan andere gegadigden. Een deel van de
inventaris en testapparatuur is samen met de goodw ill onderhands aan SNEW
verkocht voor een bedrag van € 25.000,=, w aarvan € 15.000,= w erd voldaan
en het restant in termijnen zal w orden betaald. De doorstarter zal maximaal 6
w erknemers een aanbod doen om om bij haar in dienst te treden.

11-02-2020
1

SNEW voldeed inmiddels € 24.658,50 aan de boedel, w aarvan € 20.000 ten
titel van koopprijs en € 4.658,50 in verband met het gebruik van de
bedrijfsruimte van gefailleerde. Er staan nog 2 termijnen van € 2.500 open op
de koopprijs. Daarnaast dient het verbruik van energie en de -beperkte- inzet
van w erknemers van gefailleerde nog te w orden afgerekend.

18-08-2020
3

SNEW is haar verplichtingen jegens de boedel nog niet nagekomen. De curator
zal de rechter-commissaris hierover separaat berichten.

17-02-2021
5

Inmiddels w erd een regeling met SNEW getroffen over de afrekening van de
doorstart. SNEW voldeed in deze verslagperiode € 5.000. Zij dient nog € 2.000
aan de boedel te voldoen.

14-05-2021
6

6.5 Verantwoording
Van de koopprijs is een bedrag van € 10.000,= toegerekend aan het verkochte
deel van de inventaris en testapparatuur. Het deel van de koopprijs dat aan
de goodw ill moet w orden toegerekend is € 15.000,=. Mede in het licht van het
feit dat de goodw ill van gefailleerde zonder deze transactie niet te gelden
gemaakt zou kunnen w orden, heeft de taxateur positief geadviseerd. In
verband met het pandrecht en het bodemvoorrecht zijn ABN AMRO Bank en de
belastingdienst geïnformeerd. Zij zijn akkoord.

6.6 Opbrengst

11-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

11-02-2020
1

Toelichting
Zie hierboven.

Toelichting
Van het bedrag van € 25.000 w erd bij het sluiten van de overeenkomst een
bedrag van € 15.000 voldaan. De curator verw acht dat een eerste termijn van
€ 2.500 op het nog te betalen bedrag van € 10.000 binnenkort zal w orden
voldaan.

Toelichting
Inmiddels w erd ten titel van koopprijs € 20.000 aan de boedel voldaan. De
overige bedragen betaald door SNEW betreffen vergoeding van de door de
boedel gemaakte kosten.

Toelichting
De boedel heeft van de doorstarter nog € 5.000,00 en een bijdrage in de
kosten van w erknemers en energie te vorderen. Hierover w ordt
gecorrespondeerd.

Toelichting
Zie 6.3 hiervoor.
€ 31.658,50

13-05-2020
2

18-08-2020
3

16-11-2020
4

17-02-2021
5

14-05-2021
6

Toelichting
Dit bedrag is inclusief een nog door SNEW te betalen bedrag van € 2.000.
€ 31.658,50

01-11-2021
7

Toelichting
SNEW heeft het laatste openstaande bedrag van € 2.000 in de afgelopen
verslagperiode voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-02-2020
1

Toelichting
De goodw ill is niet verpand. De opbrengst van de inventariszaken en de
testapparatuur kan de curator opeisen op grond van het bodemvoorrecht.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie met verschillende gegadigden, ABN AMRO Bank en
de fiscus. Onderhandelingen met SNEW . Overleg met w erknemers.

11-02-2020
1

Correspondentie met SNEW .

14-05-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog maakt de boekhouding een complete indruk. Informatie over de
rechten en verplichtingen van gefailleerde komt vlot beschikbaar. De curator
beraadt zich op de vraag of nader onderzoek geboden is.

11-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

11-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aanw ezig noch vereist.

11-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verjaard (gefailleerde is opgericht in 1970).

11-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier dient nader onderzoek naar plaats te vinden.

Toelichting
De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder, onder meer met
betrekking tot hoge vorderingen op gelieerde ondernemingen van gefailleerde,
w aarvan het de vraag is of die zullen kunnen w orden geïncasseerd.

Toelichting
De curator heeft vragen gesteld aan de DGA over de hoge vorderingen op
groepsmaatschappijen. De DGA heeft niet gereageerd. Zie over deze
vorderingen ook hoofdstuk 4 van dit verslag.

Toelichting
Hoew el vragen gesteld kunnen w orden bij de w ijze w aarop gefailleerde is
bestuurd - in het bijzonder bij het laten oplopen van vorderingen op
groepsmaatschappijen zonder adequate zekerheid - ziet de curator in het licht
van te verw achten kosten en baten vooralsnog af van verdere actie. Daarbij
speelt een rol dat de bestuurder van gefailleerde in Verenigd Koninkrijk
w oonachtig is.

7.6 Paulianeus handelen

11-02-2020
1

13-05-2020
2

18-08-2020
3

14-05-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal hier nog onderzoek naar verrichten.

11-02-2020
1

Zie paragraaf 7.5.

14-05-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek stukken.

11-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 157.285,60

13-05-2020
2

Toelichting
Gemeente belastingen en het UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 346.949,00

11-02-2020
1

€ 409.795,00

13-05-2020
2

€ 408.795,00

18-08-2020
3

Toelichting
Afname w egens verrekening
€ 412.537,00

01-11-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 60.000,26

13-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.693,99

13-05-2020
2

Toelichting
commissie w erkneemster

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

11-02-2020
1

Toelichting
ingediend
62

13-05-2020
2

65

18-08-2020
3

Toelichting
Ingediend
66

16-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 459.776,54

11-02-2020
1

Toelichting
ingediend
€ 526.957,12

13-05-2020
2

€ 528.526,71

18-08-2020
3

€ 532.617,36

16-11-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing of vereenvoudigde afw ikkeling.

11-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie.

11-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nvt

11-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Nvt

11-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Nvt

11-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Nvt

11-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Veilen van de voorraden, incasseren van de debiteuren, afrekenen over de
voortzetting, onderzoek naar de onderw erpen in hoofdstuk 7.

11-02-2020
1

De veiling is afgerond. De incasso van de debiteuren is bijna afgerond afgezien
van de vorderingen op groepsmaatschappijen. Dit laatste onderw erp hangt
samen met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal hierover in overleg
treden met de rechter-commissaris.

16-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Tenminste dit jaar nog, mede gezien verschuldigdheid van de laatste termijn
van de in hoofdstuk 6 bedoelde koopprijs per 31 december 2020.

11-02-2020
1

SNEW betaald naar verw achting de laatste termijn van € 2.000 uiterlijk 20 mei
a.s. Daarna zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over
de w enselijkheid van afw ikkeling.

14-05-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
5-5-2022

01-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

Bijlagen
Bijlagen

11-02-2020
1

