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

R-C
Curator

4
29-04-2021
F.15/20/228
NL:TZ:0000149060:F001
14-07-2020

mr. J. van der Kluit
mr S. Hossaini

Algemene gegevens
Naam onderneming
Body Engineers B.V.

14-08-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Aalsmeer
Kantoorhoudende te 1948 NG Beverw ijk aan de Zuiderkade 3

14-08-2020
1

KvK-nummer: 62052330
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er
echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is.
De curator baseert zich op de aangetroffen administratie en door derden ter
beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar
en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die reden is dit verslag
uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
W ebshop fitnesskleding van (met name) het merk Body Engineers

Financiële gegevens

14-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 4.170.647,00

€ -787.707,00

€ 1.809.548,00

2017

€ 4.830.745,00

€ 108.627,00

€ 1.800.740,00

2018

€ 2.736.680,00

€ -995.839,00

€ 1.249.439,00

2016

€ 5.207.157,00

€ 514.220,00

€ 1.794.515,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2020 zijn nog niet bekend.
Cijfers 2018 en 2019 tot en met november zijn afkomstig uit de ontvangen
concept jaarrekeningen.
Cijfers 2016 en 2017 zijn afkomstig uit de ontvangen jaarrekeningen.

14-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

14-08-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er blijkens de aangeleverde administratie
17 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 11.815,00

14-08-2020
1

Toelichting
Goodw ill: € 10.000,-- (artikel 37d OB van toepassing)
Gebruiksvergoeding inventaris periode 7 tot en met 31 augustus 2020: €
1.815,-- incl. btw
Zie verder randnummer 3 e.v.
€ 158.491,46

01-12-2020
2

Toelichting
Goodw ill: € 10.000,-- (artikel 37d OB van toepassing)
Gebruiksvergoeding inventaris periode 7 tot en met 31 augustus 2020: €
1.815,-- incl. btw
Saldo PayPal rekening na afrekening met pandhouder: € 67.109,96
Schikking voormalige w erknemer: € 34.000,-Totaal: € 161.424,96
Reeds betaalde boedelschulden:
Taxatiekosten: € 2.904,-Verbruikskosten energie na dataum faillissement: € 29,50
Totaal: € 2.993,50

€ 158.188,61

27-01-2021

Toelichting
A. Baten:

3

- Goodw ill: € 10.000,-- (artikel 37d OB van toepassing)
- Gebruiksvergoeding inventaris periode 7 tot en met 31 augustus 2020: €
1.815,-- incl. btw
- Saldo PayPal rekening na afrekening met pandhouder: € 67.109,96
- Schikking voormalige w erknemer: € 34.000,-Totaal: € 161.424,96
B. Reeds betaalde boedelschulden:
- Taxatiekosten: € 2.904,-- Verbruikskosten energie na datum faillissement: € 29,50
- Kosten vervanging sloten bedrijfsruimte bij aanvang faillissement: € 242,00
Totaal: € 3.236,35
Het huidige boedelsaldo is het resultaat van A minus B, zijnde € 158.188,61.
€ 158.182,02
Toelichting
A. Baten:
- Goodw ill: € 10.000,-- (artikel 37d OB van toepassing)
- Gebruiksvergoeding inventaris periode 7 tot en met 31 augustus 2020: €
1.815,-- incl. btw
- Saldo PayPal rekening na afrekening met pandhouder: € 67.109,96
- Schikking voormalige w erknemer: € 34.000,-Totaal: € 161.424,96
B. Reeds betaalde boedelschulden:
- Taxatiekosten: € 2.904,-- Verbruikskosten energie na datum faillissement: € 29,50
- Kosten vervanging sloten bedrijfsruimte bij aanvang faillissement: € 242,00
- Kosten Caceis (bank boedelrekening): € 6,59
Totaal: € 3.242,94
Het huidige boedelsaldo is het resultaat van A minus B, zijnde € 158.182,02

Verslagperiode

29-04-2021
4

Verslagperiode
van
14-7-2020

14-08-2020
1

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

01-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

27-01-2021
3

t/m
25-1-2021
van
26-1-2021

29-04-2021
4

t/m
29-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

135 uur 12 min

2

114 uur 36 min

3

265 uur 6 min

4

28 uur 54 min

totaal

543 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Body Engineers B.V., h.o.d.n. Body Engineers,
hierna: 'Body Engineers', is op 10 december 2014 opgericht. Enig
aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Madrugada B.V.,
opgericht op 9 december 2014. Enig aandeelhouder en bestuurder van
Magdrugada B.V. is de heer O.R. Maginnis Castro.

14-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen lopende procedures.

14-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het faillissement w as er geen verzekeringsdekking voor de
inventaris w egens achterstallige premies. De voorraad fitnesskleding w as door
de pandhouder verzekerd.

14-08-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Zuiderkade 3 te Beverw ijk w ordt gehuurd.

14-08-2020
1

In overleg met de verhuurder en de doorstarter (zie randnummer 6.4 e.v.) is
de huurovereenkomst met ingang van 1 september 2020 overgenomen door
de doorstarter.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer.
Naar de oorzaken van het faillissement w ordt een onderzoek ingesteld.

14-08-2020
1

Het onderzoek in het faillissement is inmiddels afgerond.
Uit het onderzoek zijn een aantal vraagpunten gebleken die nadere
opheldering van de bestuurder behoeven. De vraagpunten zullen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder w orden voorgelegd.

01-12-2020
2

De vraagpunten zijn aan de bestuurder en diens advocaat voorgelegd.
Verw acht w ordt dat er binnen afzienbare tijd een inhoudelijke reactie zal
volgen.

27-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

14-08-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er blijkens de aangeleverde administratie
17 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

14-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-8-2020

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij schrijven d.d. 15 juli 2020 zijn alle arbeidsovereenkomsten opgezegd en is
het UW V geïnformeerd.
Uit de administratie van Body Engineers bleek dat er nog 9 voormalige
personeelsleden w aren die mogelijk nog een vordering hebben. Ook deze
personeelsleden zijn aangeschreven en geïnformeerd.
Verder alle gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder ook begrepen individuele telefonische besprekingen met een aantal
personeelsleden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

14-08-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing, zie hiervoor.

14-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster.

14-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 48.500,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris
Bedrijfsinventaris (gebruiksperiode augustus
2020)

€ 1.815,00

totaal

€ 50.315,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het kader van de doorstart is de bedrijfsinventaris per 1 september 2020
verkocht aan de doorstarter. Levering van de inventaris zal na ontvangst van
de koopsom ad € 48.500,-- excl. btw (met toepassing van artikel 37d OB)
uiterlijk op 1 september 2020 plaatsvinden.
Over de periode 7 (zijnde de doorstartdatum) tot en met 31 augustus 2020
betaalt de doorstarter een huurvergoeding van € 1.500,-- te vermeerderen
met 21% btw , zijnde een bedrag van € 1.815,--.

14-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

14-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie door het NTAB, in het kader van de doorstart vele
overleggen en onderhandelingen met de doorstarter en de besloten
vennootschap FXX-K Holding B.V. (pandhouder).

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 450.000,00

€ 0,00

totaal

€ 450.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

14-08-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het kader van de doorstart is de voorraad aan de doorstarter verkocht voor
een bedrag van € 450.000,--. In dit bedrag is ook de koopsom van de
merkrechten en domeinnaam inbegrepen. Deze opbrengst is door de
doorstarter aan FXX-K Holding B.V. voldaan.

14-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, taxatie door het NTAB, in het kader van de doorstart vele
overleggen en onderhandelingen met de doorstarter en de besloten
vennootschap FXX-K Holding B.V.

14-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Merkrechten en domeinnaam *
Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
* zie hiervoor onder 3.6.

14-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop, vele overleggen en onderhandelingen.

14-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
"Rekeningcourant vordering USA" *

Omvang

Opbrengst

€ 53.148,00

€ 0,00

PayPal

€ 106.800,00

€ 67.109,96

totaal

€ 159.948,00

€ 67.109,96

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Body Engineers houdt een PayPal rekening aan bij PayPal S.A.R.L. & Cie.
Op deze rekening staat een bedrag van € 106.800,--.

14-08-2020
1

In het kader van de discussie met FXX-K Holding B.V. omtrent de vraag of dit
tegoed onder het door FXX-K Holding B.V. geclaimde pandrecht op de
vorderingen valt, is in overleg en na onderhandelingen met FXX-K Holding B.V.
en toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen dat het PayPaltegoed tussen de boedel en FXX-K Holding B.V. w ordt verdeeld respectievelijk
in de verhouding 60-40.
PayPal had de uitbetaling van het tegoed reeds vóór het faillissement
geblokkeerd om administratieve redenen. In de komende verslagperiode zal
w orden getracht om het tegoed uitbetaald te krijgen.
In de afgelopen verslagperiode is - na vele verzoeken, sommaties en
aanzeggingen tot het treffen van rechtsmaatregelen en het indienen van
klachten bij de van toepassingen zijnde toezichthouders en instanties - gelukt
om PayPal zo ver te krijgen om de gelden vrij te geven.

01-12-2020
2

Na ontvangst van de gelden is met de pandhouder op 60-40 basis afgerekend.
Ook de kosten die de boedel heeft gemaakt (uren curator) zijn op basis van
dezelfde verdeelsleutel met de pandhouder afgerekend.

* In de jaarrekening 2018 is een rekeningcourant vordering USA opgenomen
van € 53.148,--. W aar deze vordering op ziet en w ie de partij "USA" is, is nog
niet duidelijk. De bestuurder is gevraagd om deze post in de jaarrekenig
2018 nader toe te lichten. Verw acht w ordt dat de bestuurder op dit punt
alsmede op de overige vraagpunten die uit het administratieve onderzoek
zijn gerezen doch nog niet zijn opgehelderd (zie 7.1) begin mei 2021
inhoudelijk zal reageren.

29-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vele overleggen en onderhandelingen met FXX-K Holding B.V., correspondentie
en overeenkomsten, et cetera.

14-08-2020
1

Correspondentie met PayPal en advocaten van pandhouder, afrekening met
pandhouder incl. afrekening kosten curator.

01-12-2020
2

Onderzoek naar de rekeningcourant vordering USA, overleggen en
correspondentie met de bestuurder, nader beschikbare bescheiden
bestuderen en nadere vraagpunten aan de bestuurder voorleggen en
bespreken, etc.

29-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.
De financieringen w aar de zekerheden op zien zijn door FXX-K Holding B.V.
verstrekt.

14-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen (lopende) leasecontracten.

14-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Blijkens een authentieke akte van verpanding, verleden op 28 februari 2019
door Mr. T.W . van Grafhorst (notaris), zijn de navolgende zekerheden
verstrekt:
1. Pandrecht
2. Pandrecht
3. Pandrecht
4. Pandrecht

op
op
op
op

14-08-2020
1

merkrechten en domeinnamen
bedrijfsinventaris
voorraad
vorderingen

Over de reikw ijdte van het door FXX-K Holding B.V. geclaimde pandrecht is er
discussie ontstaan tussen de boedel en FXX-K Holding B.V. Na overleggen en
onderhandeling is het geschil beslecht, w aarbij overeengekomen is dat de
opbrengst van de voorraad, merkrechten en domeinnaam en 40% van het
PayPal tegoed aan FXX-K Holding B.V. toekomt. Al het overige komt aan de
boedel toe.

5.4 Separatistenpositie
Ja, zie hiervoor.

14-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om hun vorderingen in te
dienen en tevens uitgenodigd om aan te geven of zij aanspraak maken op een
eigendomsvoorbehoud.

14-08-2020
1

Tot zover hebben 2 buitenlandse leveranciers van kleding aanspraak gemaakt
op een eigendomsvoorbehoud. Mede gelet op de doorstart vinden er thans
overleggen met deze leveranciers en de doorstarter plaats.

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

14-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

14-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hiervoor.

14-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestudering van diverse overeenkomsten w aaronder ook begrepen
zekerheidsstukken, bestudering van de processtukken van de tussen Body
Engineers en FXX-K Holding B.V. gevoerde procedures in het kader van het
executiegeschil dat naar aanleiding van diverse executoriale beslagen en in
vuistpand nemen van de voorraad tussen Body Engineers en FXX-K Holding
w as ontstaan, vele overleggen met het bestuur en diens advocaat, vele
overleggen en onderhandelingen met FXX-K Holding B.V. en diens advocaten,
veel correspondentie, opstellen van overeenkomsten, etc.

14-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming lag ten tijde van het faillissement al maanden stil.

14-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing, zie hiervoor.

14-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing, zie hiervoor.

14-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met ingang van 7 augustus 2020 is de onderneming doorgestart.

6.5 Verantwoording

14-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder o.a. randnummer 3, 4 en 5.

14-08-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
€ 60.315,00

14-08-2020
1

Toelichting
- Goodw ill: € 10.000,00 excl. btw (artikel 37d OB van toepassing), zie 3.8.
- Huurprijs inventaris: € 1.815,00 incl. btw , zie 3.3.
- Koopsom inventaris: 48.500,00 excl. btw (artikel 37d OB van toepassing).
Betaling van dit bedrag zal uiterlijk op 1 september 2020 plaatsvinden, zie 3.3.

Toelichting
Het bedrag ad € 48.500,--, zijnde de koopsom van de inventaris, is tijdig en
volledig door de doorstarter voldaan.

01-12-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vele overleggen, correspondentie, onderhandelingen, opstellen
overeenkomsten, et cetera.

14-08-2020
1

Correspondentie met de doorstarter aangaande de betaling van de koopsom
van de inventaris en diverse andere aangelegenheden.

01-12-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-08-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement is inmiddels afgerond.
Uit het onderzoek zijn een aantal vraagpunten gebleken die nadere
opheldering van de bestuurder behoeven. De vraagpunten zullen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder w orden voorgelegd en besproken.

01-12-2020
2

De vraagpunten zijn aan de bestuurder en diens advocaat voorgelegd.
Verw acht w ordt dat er binnen afzienbare tijd een inhoudelijke reactie zal
volgen.

27-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is met zow el de bestuurder als diens
advocaat meerdere malen gesproken.
Een aantal punten heeft de bestuurder kunnen ophelderen, maar op een
aantal punten is dat nog niet geval. De bestuurder is in de gelegenheid

29-04-2021
4

gesteld om ook op die vraagpunten inhoudelijk te reageren. Verw acht w ordt
dat de inhoudelijke reactie op de thans nog openstaande vraagpunten begin
mei 2021 zal volgen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de navolgende
jaarrekeningen gedeponeerd.
-

14-08-2020
1

2015: 24 maart 2017
2016: 14 februari 2018

Jaarekeningen 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd.
In het kader van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW w ordt dit nader
onderzocht.

In onderzoek, zie verder 7.1.

01-12-2020
2

Het onderzoek is afgerond.
Uit het onderzoelk is gebleken dat de jaarrekeningen 2014, 2017 en 2018 niet
zijn gedeponeerd en dat de jaarrekeningen 2015 en 2016 te laat zijn
gedeponeerd.
In verband met het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW , is de bestuurder om een
inhoudelijke reactie verzocht. Verw acht w ordt dat er binnen afzienbare tijd
een inhoudelijke reactie zal volgen.

27-01-2021
3

Zie 7.1.

29-04-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien Body Engineers binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen
valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouw heid
daarvan te w orden toegevoegd.

14-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-08-2020
1

Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. geïntroduceerd. Tot 1
oktober moest men voor ten minste € 18.000,- aandelen kapitaal geplaatst en
volgestort hebben. Vanaf 1 oktober is het minimumkapitaal van € 18.000,verdw enen. Men kan een vennootschap oprichten met een kapitaal van € 0,01
en men is niet verplicht dit bedrag te storten.

01-12-2020
2

Body Engineers is op 8 december 2014 onder de regeling van Flex B.V.
opgericht, zodat van stortingsverplichting geen sprake is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek, zie 7.1.

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn vraagpunten naar voren gekomen die
inmiddels aan de bestuurder zijn voorgelegd voor inhoudelijke reactie.
Verw acht w ordt dat er binnen afzienbare tijd een inhoudelijke reactie zal
volgen, w aarna een conclusie kan w orden getrokken.

Toelichting
Zie 7.1.

14-08-2020
1

01-12-2020
2

27-01-2021
3

29-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek bleek dat er in het verleden gelden w aren
onttrokken door een voormalige w erknemer van Body Engineers. Na
overleggen met de voormalige w erknemer en met toestemming van de rechtercommissaris is er een schikking getroffen met de voormalige w erknemer. In
totaal is er door de voormalige w erknemer een bedrag van € 34.000,-- aan de
boedel betaald.

14-08-2020
1
01-12-2020
2

Eventuele andere paulianeuze handelingen zijn nog in onderzoek, zie verder
7.1.
In onderzoek

27-01-2021
3

Nee

29-04-2021
4

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere (paulianeuze) rechtshandelingen
vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er nader onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal een rechtmatigheidsonderzoek
plaatsvinden, w aarbij niet alleen naar het handelen van het bestuur zal
w orden gekeken, maar ook naar het handelen van FXX-K Holding B.V. Een
belangrijk deel van het rechtmatigheidsonderzoek zal dus bestaan uit een
oorzaken-onderzoek.

14-08-2020
1

Het onderzoek naar FXX-K Holding B.V. is nog gaande.

01-12-2020
2

Verw acht w ordt dat het onderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond. Een en ander is ook afhankelijk van de vraagpunten die aan de
bestuurder zijn voorgelegd.

27-01-2021
3

Zie 7.1.

29-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

14-08-2020
1

Verrichten van rechtmatigheidsonderzoek en opstellen rapportage, overleggen
en onderhandelingen met de voormalige w erknemer, correspondentie met de
voormalige w erknemer.

01-12-2020
2

Correspondentie met bestuurder en diens advocaat.

27-01-2021
3

Overleggen en correspondentie met de bestuurder, nieuw e aangeleverde
informatie en bescheiden naar aanleiding van de vraagpunten uit
rechtmatigheidsonderzoek onderzoeken, gerezen vragen naar aanleiding van
de nieuw e informatie en bescheiden aan de bestuurder voorleggen en
overleggen daartoe, etc.

29-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. UW V: p.m.
3. Verhuurder: p.m.
€ 6.055,65
Toelichting
Nog te betalen:
1. Salaris en verschotten curator: p.m.

14-08-2020
1

01-12-2020
2

2. UW V: p.m.
3. Verhuurder: € 6.055,65
4. W erknemer: p.m.
Reeds betaalde boedelkosten:
1. Taxatiekosten NTAB: €2.904,-2. Verbruikskosten energie na faillissementsdatum: € 29,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 306.926,90

14-08-2020
1

€ 485.290,90

01-12-2020
2

€ 382.904,90

27-01-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslaperiode heeft de Belastingdienst een aantal aanslagen
ambtshalve verlaagd.
€ 113.062,90

29-04-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst nog een aantal
aanslagen ambtshalve verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.

14-08-2020
1

€ 103.678,22

01-12-2020
2

€ 103.639,36

27-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.034,74

14-08-2020
1

Toelichting
1. W erknemers (aantal: 2): € 13.434,74
2. Kosten aanvrager faillissement: € 600,00
€ 14.034,74
Toelichting
1. W erknemers (aantal: 2): € 13.434,74
2. Kosten aanvrager faillissement: € 600,00
3. W erknemer (achterstallig loon): p.m.

29-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

14-08-2020
1

24

01-12-2020
2

27

27-01-2021
3

28

29-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 291.945,65

14-08-2020
1

€ 770.204,10

01-12-2020
2

€ 956.196,81

27-01-2021
3

€ 965.422,70

29-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Nog niet bekend.

29-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijving crediteuren, plaatsing en bevestiging vorderingen, beoordeling
eigendomsvoorbehouden en eventueel andere ingeroepen rechten c.q.
aanspraken, et cetera.

14-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

14-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

14-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

14-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

14-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Uit laten betalen van het PayPal-tegoed
2. Levering inventaris na ontvangst koopsom
3. Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden
4. Rechtmatigheids- en oorzaken-onderzoek

14-08-2020
1

Punten 1 tot en met 3 zijn in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld.

01-12-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek (punt 4) is inmiddels ook afgerond.
Maar uit het onderzoek zijn vraagpunten gerezen die met de bestuurder zullen
en dienen te w orden besproken. Dit zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.
- Vraagpunten rechtmatigheidsonderzoek
- Na inhoudelijke reactie bestuurder conclusie trekken m.b.t. 7.1, 7.5 en 7.6.

27-01-2021
3

- Vraagpunten rechtmatigheidsonderzoek
- Na inhoudelijke reactie bestuurder conclusie trekken m.b.t. 7.1, 7.5 en 7.6.
- Rekening-courant vordering "USA" nader onderzoeken

29-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Nog niet bekend.

29-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
14-8-2021

29-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

01-12-2020
2

