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Algemene gegevens
Naam onderneming
Printing Heroes B.V.

09-10-2020
1

Gegevens onderneming
Adres: Handelsw eg 36 W estknollendam
Kamer van Koophandel registratienummer: 74718274
Boedelrekening: NL57KASA0222723424

09-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde bestonden voornamelijk uit het verkopen,
produceren, afw erken en leveren van prints en kopieën, w aaronder – doch niet
uitsluitend – groot formaat prints, aan professionele partijen, alsmede het
verlenen van (online) diensten die hieraan gerelateerd zijn.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 54.223,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 134.570,00

€ 591.700,00

Toelichting financiële gegevens

09-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot
het jaar 2019 betreft de periode van 30 april 2019 tot en met 31 december
2019 en zijn afkomstig uit de jaarrekening 2019 inclusief
samenstellingsverklaring zoals deze is aangeleverd door het bestuur van
gefailleerde. Daarbij geldt dat gefailleerde is opgericht op 30 april 2019 en dat
het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde pas vanaf oktober 2019
operationeel is gew eest.

09-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

09-10-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren gemiddeld drie personeelsleden in loondienst.

Boedelsaldo
€ 612,51

09-10-2020
1

€ 38.410,00

08-01-2021
2

€ 38.852,87

06-04-2021
3

Verslagperiode
van
15-9-2020

09-10-2020
1

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020

08-01-2021
2

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021
t/m
5-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 48 min

2

128 uur 12 min

3

8 uur 48 min

totaal

214 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement is op dinsdag 15 september jl. uitgesproken en de curator
heeft telefonisch overlegd met het bestuur van gefailleerde w aaruit bleek dat
de activiteiten van gefailleerde reeds gestaakt w aren. De volgende dag is een
bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte. Verder is er gesproken en
gecorrespondeerd met w erknemers van gefailleerde en vertegenw oordigers
van de Rabobank en diverse lease maatschappijen en crediteuren. De
aanw ezige activa zijn geïnventariseerd en getaxeerd en er is gesproken met
diverse gegadigden over een onderhandse verkoop. De intake voor het
personeel met het UW V heeft plaatsgevonden op de bedrijfslocatie.

09-10-2020
1

De activa van gefailleerde zijn verkocht middels een online veiling. Het
rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en er is gesproken met
vertegenw oordigers van de bank en diverse crediteuren.

08-01-2021
2

Het laatste eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld en middels een
restantveiling is er nog een resterende bodemzaak verkocht. Het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Alle w erkzaamheden zijn verricht en
de curator gaat over tot afw ikkeling van het faillissement.

06-04-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 30 april 2019. Haar bestuurder is Heroes Holding
B.V. en haar aandeelhouders zijn Heroes Holding B.V. en de heer T. Kluft.
Middellijk bestuurder van gefailleerde is de heer P.C.A. Bronkhorst.

09-10-2020
1

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

09-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is overlegd en gecorrespondeerd met (de tussenpersoon van) de
verzekeraar. Om de dekking te behouden is (een gedeelte van) de premie
betaald.

09-10-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de Handelsw eg 36 te W estknollendam.
De verhuurder heeft de huur per 18 september 2020 opgezegd ex artikel 39
Fw .

09-10-2020
1

Er zijn afspraken gemaakt met de verhuurder ten aanzien van de oplevering
van het gehuurde en de bedrijfsruimte is op 15 december 2020 opgeleverd.

08-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt doordat er sinds de aankondiging van de COVID 19 maatregelen
in maart jl. te w einig omzet is behaald. Het herstel van de omzet is - ondanks
een korte opleving in mei jl. - uitgebleven en de lopende kosten konden niet
meer betaald w orden. Uiteindelijk is besloten op eigen aangifte het
faillissement te doen aanvragen. De curator zal de komende verslagperiode
het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement starten.

09-10-2020
1

Het is enerzijds duidelijk dat de gevolgen van COVID 19 een negatief gevolg
heeft gehad op de omzet van gefailleerde. Behoudens een opleving in mei
2020 is de omzet vanaf maart 2020 w eggevallen. Anderzijds heeft gefailleerde
te kort bestaan om COVID 19 eenduidig als oorzaak van faillissement aan te
w ijzen. Gefailleerde bevond zich nog in de opstartfase w aarbij er ongeveer
vanaf het derde kw artaal van 2019 de eerste omzet is behaald. De voorlopige
conclusie van de curator is dat de ten gevolge van COVID 19 genomen
overheidsmaatregelen een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn.

08-01-2021
2

Van een andere oorzaak van het faillissement dan is gevolgd uit de verklaring
van het bestuur en het eigen onderzoek / de voorlopige conclusie van de
curator, zoals deze is opgenomen in het tw eede verslag, is niet gebleken.
Het onderzoek is afgerond.

06-04-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

09-10-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er drie personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

09-10-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur w aren bij gefailleerde in het jaar voor het
faillissement eveneens drie personeelsleden in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-9-2020

3

De arbeidsovereenkomsten w erden met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd bij brief van 16 september 2020. De
intake voor het personeel door het UW V heeft plaatsgevonden.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De informatie ten aanzien van de personeelsleden is opgevraagd en het
personeel is aangeschreven. Er is contact gew eest met het UW V over de
dienstverbanden, de achterstanden, (telefonisch) overleg met personeel en de
intake.

09-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

09-10-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn een kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze
zijn geïnventariseerd en getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies B.V.

09-10-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn online geveild. De factuur voor de taxatiekosten is
vanaf de boedelrekening voldaan. De kosten voor de taxatie dienen nog naar
rato te w orden verdeeld over gefailleerde, Home Deco Heroes en de
pandhouder.

08-01-2021
2

Opbrengst online veiling bodemzaken bedrijfsruimte gefailleerde € 28.313,(exclusief BTW ). Opbrengst online veiling resterende bodemzaken (vijf pc’s)
vanuit bedrijfsruimte Troostw ijk Veilingen B.V. € 2.784,45 (exclusief BTW ).
De bodemzaken zijn vanuit de bedrijfsruimte van gefailleerde en vanuit de
eigen ruimte van het veilingbedrijf verkocht. Het veilingbedrijf heeft conform
afspraak 5% commissie in rekening gebracht over de gerealiseerde
opbrengsten.
De taxatiekosten zijn afgerekend.

06-04-2021
3

Middels een restantveiling is de industriële stofzuiger van gefailleerde als
bodemzaak verkocht. Er is een bedrag van € 310,37 (inclusief BTW )
afgerekend door het veilingbedrijf w aarbij conform afspraak 5% commissie in
rekening is gebracht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens de administratie van gefailleerde is er ten aanzien van de
Belastingdienst sprake van vorderingen met betrekking tot niet afgedragen
Loonheffingen en voor de Omzetbelasting. Voor deze vorderingen van de
Belastingdienst geldt het bodemvoorrecht. De komende verslagperiode zullen
de vorderingen nader w orden onderzocht.

09-10-2020
1

De Belastingdienst heeft vorderingen met betrekking tot niet afgedragen
Loonheffingen en Omzetbelasting ingediend voor een bedrag van € 38.000,-.
Voor deze vorderingen geldt het bodemvoorrecht. De opbrengst van de
bodemzaken is lager dan deze vorderingen en de volledige
verkoopopbrengst van de bodemzaken geldt ter dekking van de vorderingen
van de Belastingdienst.

06-04-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn w erkzaamheden verricht ten behoeve van de inventarisatie en taxatie
en er is informatie gedeeld met gegadigden die zich gemeld hebben bij de
curator.

09-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De niet bodemzaken (voorraad) zijn eveneens
online geveild.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aangetroffen die door de taxateur is
geïnventariseerd en getaxeerd.

09-10-2020
1

De niet bodemzaken zijn vanuit de bedrijfsruimte van gefailleerde verkocht.
Het veilingbedrijf heeft volgens afspraak 5% commissie in rekening gebracht
over de gerealiseerde opbrengst.

08-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte is activa van haar
zustervennootschap Home Deco Heroes B.V. aangetroffen. Deze activa zijn
tevens geïnventariseerd en getaxeerd. Op 6 oktober jl. is Home Deco Heroes
B.V. eveneens failliet verklaard door de Rechtbank Noord-Holland (F.
15/20/276).

09-10-2020
1

Er is geen ander actief aangetroffen.

08-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde stond er per de datum van het
faillissement € 12.444,38 aan vorderingen op debiteuren open. Het totale
openstaande bedrag aan vorderingen bestaat bijna volledig uit een grote
vordering op haar inmiddels eveneens gefailleerde zustervennootschap Home
Deco Heroes B.V.

09-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De openstaande vorderingen van gefailleerde zijn nader beoordeeld. De
vordering op zustervennootschap Home Deco Heroes B.V. zal onbetaald blijven
en deze w ordt als oninbaar afgeschreven. Hetzelfde geldt voor een vordering
in rekening-courant op gefailleerde Heroes Holding B.V. Voor het overige geldt
dat de openstaande vorderingen zijn verpand aan de bank en de curator er
vooralsnog vanuit gaat dat de bank als pandhouder zelf tot incasso over zal
gaan.

08-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 89.764,64

09-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Namens Rabobank UA is een vordering van € 89.764,64 PM ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank en Rabo Lease is gevraagd om opgave te doen van haar vordering
na uitw innen van de zekerheden en de vorderingen zijn aan de hand van de
opgaves gecorrigeerd.

06-04-2021
3

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur en tot op heden ontvangen stukken zijn er
diverse leasecontracten afgesloten. Deze w orden de komende verslagperiode
nader geïnventariseerd. Gefailleerde heeft met Rabo Lease B.V. een financial
lease overeenkomst gesloten (geldlening met pandrecht). Rabo Lease heeft
een vordering van € 347.388,36 PM ingediend.

09-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft als zekerheden een pandrecht op de inventaris, de voorraad en
de vorderingen op derden van gefailleerde geclaimd. Gefailleerde heeft ter
vestiging van het pandrecht een onderhandse akte getekend d.d. 14 augustus
2019. Het door de bank bij de curator aangeleverde exemplaar van de akte
w erd niet / niet op die datum geregistreerd door de Belastingdienst. De curator
is in afw achting van een geregistreerde akte. De geregistreerde
verzamelpandakte w aarbij de debiteuren bij volmacht zijn verpand aan de
bank d.d. 14 september 2020 is tevens aangeleverd.

09-10-2020
1

Rabo Lease B.V. heeft de namens gefailleerde ter vestiging van het pandrecht
getekende onderhandse akte d.d. 11 september 2019 aangeleverd. Deze is op
10 oktober 2019 geregistreerd door de Belastingdienst. De machines zijn voor
de datum van het faillissement door Rabo Lease in vuistpand genomen.
De bank heeft de geregistreerde pandakte aangeleverd bij de curator. De
pandakte is samen met de financieringsovereenkomst door partijen op 14
augustus 2019 getekend en de pandakte is op 31 augustus 2020
geregistreerd door de Belastingdienst.

08-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De positie van de bank en Rabo Lease als separatisten w ordt de komende
verslagperiode nader onderzocht.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze claims
w orden beoordeeld.

09-10-2020
1

De crediteuren met een eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid gesteld
om hun eigendommen op te komen halen. Een aantal crediteuren heeft van
deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

08-01-2021
2

Met de leverancier van een entresolvloer en een aantal palletstellingen is
overeengekomen dat de door haar geclaimde eigendommen in het
bedrijfspand achter zijn gebleven. Een potentiële nieuw e huurder w ordt de
gelegenheid geboden deze zaken over te nemen omdat deze een toevoeging
kunnen zijn voor het bedrijfspand. De verhuurder heeft hiermee ingestemd en
zal – indien de nieuw e huurder geen interesse heeft in overname – de
leverancier in de gelegenheid stellen deze zaken op te halen.

5.6 Retentierechten
Er is tot op heden geen recht van retentie ingeroepen.

09-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er niet gereclameerd.

09-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn nog geen afspraken over boedelbijdragen gemaakt.

Toelichting
Met Rabo Lease is een boedelbijdrage voor de formele verkoophandelingen
voor de in vuistpand genomen zaken overeengekomen van € 2.117,50
(inclusief BTW ) die op de boedelrekening is ontvangen. Met Rabobank is een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen voor de verkoop van de aan haar
verpande zaken. De boedelbijdrage is samen met de naar rato verdeelde
taxatiekosten in mindering gebracht op de aan de bank toekomende
opbrengst.

09-10-2020
1

08-01-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Telefonisch overleg en correspondentie met (vertegenw oordigers) leveranciers,
bank en leasemaatschappijen alsmede bestudering van aangeleverde stukken.

09-10-2020
1

Telefonisch overleg en correspondentie met (vertegenw oordigers) leveranciers,
bank en leasemaatschappijen, alsmede bestudering van aangeleverde
stukken.

08-01-2021
2

Correspondentie en telefonisch overleg met Rabobank, Rabo Lease en een
crediteur met een geclaimd eigendomsvoorbehoud.

06-04-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

09-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

09-10-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) boekhouding is aangeleverd en deze zal de komende
verslagperiode w orden onderzocht.

09-10-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. De (digitale) boekhouding is inzichtelijk en
alle relevantie stukken zijn direct beschikbaar gesteld en aangeleverd. De
audit files zijn op de gebruikelijke w ijze gecontroleerd.

08-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is op 7 juli 2020 - en daarmee tijdig - gedeponeerd.

09-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor gefailleerde geldt de vrijstelling.

09-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte is aangeleverd. De aandelen w orden ingevolge de notariële
akte na de oprichting volgestort in geld door de tw ee oprichters. Het
geplaatste aandelenkapitaal is € 1,-. De ene aandeelhouder zal ingevolge de
akte direct na de oprichting € 0,90 storten en daarnaast € 50.000,- als agio.
De andere aandeelhouder zal ingevolge de akte direct na de oprichting € 0,10
en eveneens een bedrag van € 50.000,- als agio storten. De stortingen van de
aandeelhouders van € 50.000,90 en ad € 50.000,10 op de bankrekening van
gefailleerde zijn gecontroleerd en vastgesteld. Het onderzoek is afgerond.

09-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en zal w orden
voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

Toelichting
Er is vooralsnog geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd. Aan de
administratie- en deponeringsplicht is voldaan. Het onderzoek w ordt
voortgezet en naar verw achting de komende verslagperiode afgerond.
Nee

09-10-2020
1

08-01-2021
2

06-04-2021
3

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-10-2020
1

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen is gestart en zal w orden voortgezet
aan de hand van de aangetroffen administratie.
In onderzoek

08-01-2021
2

Toelichting
Er is vooralsnog geen paulianeus handelen geconstateerd. Het onderzoek
w ordt voortgezet en naar verw achting de komende verslagperiode afgerond.
Nee
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Er is geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-04-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De toelichting volgt als het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

09-10-2020
1

Er is geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd dat vermoed w ordt een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Aan de administratieplicht is
voldaan en het bestuur heeft de curator van alle gevraagde informatie
voorzien en inlichtingen verstrekt. De administratie en geldstromen zijn
onderzocht en het onderzoek is afgerond.

06-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en de
jaarrekening 2019 zijn opgevraagd en ontvangen. Deze zijn aan een eerste
onderzoek onderw orpen. Er w ordt een (standaard) analyse opgesteld zoals
gebruikelijk. Aan de hand van die analyse en nader onderzoek van de
beschikbare gegevens, w ordt het onderzoek voortgezet.

09-10-2020
1

De controle van de (digitale) administratie is aan de hand van een draaitabel
van de audit files, de jaarrekening 2019 en de bankmutaties uitgevoerd.

08-01-2021
2

Verdere bestudering aangeleverde stukken en administratie. Het onderzoek
is afgerond. Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten.

06-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-10-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 19.549,34

08-01-2021
2

Toelichting
Het UW V diende een boedelvordering in ad € 19.549,34.

€ 19.549,34
Toelichting
De boedelvordering van het UW V is ongew ijzigd ad € 19.549,34.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-04-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.000,00

09-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
38.000,-.
€ 38.000,00

08-01-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd, de Belastingdienst diende voor een totaalbedrag ad € 38.000,-aan preferente vorderingen in.
€ 38.000,00

06-04-2021
3

Toelichting
De preferente vorderingen van de Belastingdienst zijn ongew ijzigd ad €
38.000,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-10-2020
1

Toelichting
Er is door het UW V nog geen vordering ingediend.
€ 18.007,26

08-01-2021
2

Toelichting
Het UW V diende een preferente vordering in ad € 18.007,26.
€ 18.007,26

06-04-2021
3

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is ongew ijzigd ad € 18.007,26.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-10-2020
1

Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.
€ 0,00

08-01-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd, nog geen andere preferente crediteuren.
€ 0,00
Toelichting
Er hebben zich ongew ijzigd geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-04-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

09-10-2020
1

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 13 concurrente crediteuren gemeld.
29

08-01-2021
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 29 concurrente crediteuren gemeld.
30

06-04-2021
3

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 30 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 461.638,63

09-10-2020
1

Toelichting
Het bedrag aan tot nu toe ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
461.638,63. Dit is inclusief de vordering van de Rabobank en Rabo Lease.
€ 406.029,86

08-01-2021
2

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vordering bedraagt thans €
406.029,86.
€ 404.180,82

06-04-2021
3

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vordering bedraagt thans €
404.180,82.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht dat het faillissement ex artikel 16 FW (bij gebrek aan
baten) of ex artikel 137a FW vereenvoudigd) w ordt afgew ikkeld.

08-01-2021
2

De verw achte w ijze van afw ikkeling is ex artikel 16 Fw .

06-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is gecorrespondeerd met enkele crediteuren.

06-04-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Er zijn door de curator geen nieuw e procedures gestart.

09-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

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

09-10-2020
1

- de aanw ezige administratie zal verder w orden onderzocht;
- de aanw ezige activa w ordt verkocht en de aanw ezigheid van overige activa
w ordt onderzocht;
- de openstaande vorderingen en zekerheden w orden indien nodig nader
onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal w orden onderzocht;
- de boekhouding w ordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.
- de kw aliteit van het bestuur zal w orden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement w ordt indien nodig nog nader onderzocht.

08-01-2021
2

- Als de faillissementskosten zijn vastgesteld en het faillissement is
opgeheven, zal de curator een eindaangifte doen voor de Omzetbelasting.

06-04-2021
3

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

09-10-2020
1

De curator verw acht gelet op de huidige situatie na de komende
verslagperiode tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

08-01-2021
2

De curator verw acht spoedig definitieve afw ikkeling van het faillissement.
De curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement
voor opheffing ex art. 16 Fw . bij de rechtbank voor te dragen en de
faillissementskosten te laten vaststellen.

06-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Voor de overige w erkzaamheden geldt dat deze voornamelijk hebben bestaan
w erkzaamheden met betrekking tot het opstellen van dit verslag en de
toelichting aan de rechter-commissaris.

09-10-2020
1

Overige w erkzaamheden hebben voornamelijk gezien op het opstellen van dit
verslag en toelichting en verzoeken aan de rechter-commissaris.

08-01-2021
2

Dit is het eindverslag.

06-04-2021
3

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

Bijlagen
Bijlagen

