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

R-C
Curator

4
08-06-2022
F.15/21/72
NL:TZ:0000189557:F001
18-05-2021

mr. J. van der Kluit
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aerotranscargo NL
B.V.

14-06-2021
1

Gegevens onderneming
Adres: Stationsplein-NO 202 gebouw 144, Schiphol
Kamer van Koophandel registratienummer: 78311810
Boedelrekening: NL71ISAE0000016672

14-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Het register van de Kamer van Koophandel vermeld:
goederenvervoer door de lucht. Het opzetten van een airline voor de vracht.

14-06-2021
1

De besloten vennootschap is opgericht op 17 juni 2020.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

14-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 3.340,00

14-06-2021
1

€ 3.340,00

23-09-2021
2

€ 7.361,65

03-02-2022
3

€ 7.361,65

08-06-2022
4

Verslagperiode
van
18-5-2021

14-06-2021
1

t/m
14-6-2021
van
15-6-2021

23-09-2021
2

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021

03-02-2022
3

t/m
2-2-2022
van
3-2-2022

08-06-2022
4

t/m
8-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 18 min

2

50 uur 42 min

3

16 uur 54 min

4

11 uur 12 min

totaal

146 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft diverse besprekingen en telefonisch overleg gevoerd met de
bestuurder van gefailleerde en kandidaten voor een doorstart.
De curator heeft de huur van bedrijfsruimte opgezegd en leeg opgeleverd.
Daarnaast w erd de administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur.
De arbeidsovereenkomsten met het personeel w erden ex art. 40 FW beëindigd
met toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeel is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Het UW V heeft de intake van het personeel voor hun aanspraken op de
loongarantieregeling digitaal afgehandeld.

14-06-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Kamer van Koophandel vermeldt tw ee bestuurders. De heer P.A.A. Scholten
en G. Mirchandani.
De enig aandeelhouder is de Stichting Aerotranscargo NL.
De Stichting Aerotranscargo NL heeft certificaten uitgegeven op naam van
aandelen in het kapitaal van Aerotranscargo NL B.V.

14-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures gemeld bij de curator.

14-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el eindigen w egens het niet betalen van de
premies.

14-06-2021
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde bedrijfsruimte aan het Stationsplein NO 202 (gebouw
144) Schiphol. De huurovereenkomst is op 19 mei 2021 (ex artikel 39 Fw .) door
de curator opgezegd. Het gehuurde is ontruimd opgeleverd op 8 juni 2021.

1.5 Oorzaak faillissement

14-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft bij de eigen aangifte tot het faillissement bij de rechtbank de
navolgende oorzaken gegeven:

14-06-2021
1

Aerotranscargo NL heeft op 14 januari 2021 een vergunning (Air
Operating Licence) aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Milieu
(ILT).
Op 15 april 2021 w erd het Aerotranscargo duidelijk dat ILT geen
vergunning zou gaan verstrekken, w aardoor de investeerder
Aerotranscargo NL Holding B.V. op 20 april 2021 besloot om direct de
verdere financiering stop te zetten.
Dat op 4 mei 2021 ILT in een bijeenkomst meldde dat zij geen AOL aan
de vennootschap kan verstrekken in verband met de financiële
constructie (met betrekking tot het eigendom en de financiering door een
“non – E4 shareholder and investor”).
De curator zal de door de bestuurders opgegeven oorzaken onderzoeken.
De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
opgeschort. De administratie w ordt onderzocht. Met een drietal exw erknemers is gesproken. In de komende verslagperiode verw acht de curator
dit onderzoek te kunnen afronden.

23-09-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement de
afgelopen verslagperiode aangehouden hangende het onderzoek naar de
volstorting van de aandelen door een van de tw ee (oorspronkelijke)
aandeelhouders.

03-02-2022
3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement de
afgelopen verslagperiode aangehouden hangende het onderzoek naar de
volstorting van de aandelen door één van de tw ee (oorspronkelijke)
aandeelhouders.

08-06-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

14-06-2021
1

Toelichting
Er w aren vijf personen in loondienst in het jaar van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-06-2021
1

Toelichting
Niet aanw ezig.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-5-2021

5

De curator heeft de aangetroffen arbeidsovereenkomsten
opgezegd ex art. 40 FW .

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake door het UW V heeft digitaal plaatsgevonden.

14-06-2021
1

De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten ex art.40 FW , het informeren
van de w erknemers en communicatie met de medew erkers van het UW V om
het personeel (digitaal) aanspraak te kunnen laten maken op de
loongarantieregeling.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

14-06-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erden tw ee computers en een printer aangetroffen.
De verkoopopbrengst w ordt begroot op € 500,-.

14-06-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde w erd niet gefinancierd door een geldverstrekker. Er is derhalve
ook geen pandrecht vertrekt op de bedrijfsmiddelen w aar het bodemvoorrecht
van de Belastingdienst voorrang op heeft.

14-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er w ordt door de curator tot verkoop van de bedrijfsmiddelen overgegaan in
combinatie met voorgenomen doorstart van de onderneming.

14-06-2021
1

De doorstart heeft (nog) niet plaatsgevonden. De bedrijfsmiddelen zijn nog
niet verkocht.

23-09-2021
2

De doorstart heeft niet plaatsgevonden.
De bedrijfsmiddelen zijn niet verkocht. De komende verslagperiode zal tot
verkoop w orden overgegaan als dat per saldo tot actief leidt.

03-02-2022
3

De aangetroffen tw ee computers en de printer w erden niet verkocht. De
verkoopopbrengst w ordt op dit moment negatief begroot.

08-06-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-06-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo bank

€ 4.021,65

totaal

€ 4.021,65

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het actief van gefailleerde bestaat overw egend uit goodw ill.
De w aarde van de goodw ill moet volgen uit de voorgenomen doorstart van de
onderneming en is thans onderdeel van onderhandelingen.

14-06-2021
1

De doorstart heeft niet plaatsgevonden.
Er is geen verkoopopbrengst uit goodw ill gerealiseerd.
Het (credit) banksaldo ad € 4.021,65 w erd aan de boedel afgedragen door
Bunq bank.

03-02-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De curator streeft naar de doorstart van de onderneming.

14-06-2021
1

De curator heeft onderhandeld met een partij die de activiteiten w enste voort
te zetten. (zie verder onder doorstart)
Vooralsnog heeft de doorstart niet plaatsgevonden.

23-09-2021
2

De doorstart heeft niet plaatsgevonden.
De curator gaat er van uit dat er geen realistisch perspectief is op een
doorstart en/of verkoopopbrengst van andere activa.

03-02-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

14-06-2021
1

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

14-06-2021
1

Gefailleerde hield een bankrekeningen aan bij de Bunq bank.
Het saldo van de bankrekening op faillissementsdatum bedraagt € 4.021,65
(credit).

Toelichting vordering van bank(en)
Het (credit) banksaldo ad € 4.021,65 w erd aan de boedel afgedragen door
Bunq bank.

5.2 Leasecontracten

03-02-2022
3

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde w as voornemens om één en op termijn meerdere
vrachtvliegtuigen te leasen.
Het eerste vliegtuig w as beschikbaar gesteld voor lease maar voor zover
bekend w erd er nog geen leaseovereenkomst ondertekend.

14-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is de curator niet gebleken van openstaande financieringen met daaraan
verbonden zekerheiden.
De aangetroffen vaste activa w erden volgens de opgave van het bestuur
volledig betaald. Een mogelijk eigendomsvoorbehoud is derhalve niet aan de
orde.

14-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen op de activa van
gefailleerde.

14-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud van bij
gefailleerde aangetroffen activa.

14-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

14-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

14-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden in de afgelopen verslagperiode geen boedelbijdragen ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-06-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op
mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur w erd
informatie gevraagd.
Bunq w erd op de hoogte gestelde van het faillissement en zal w orden
gevraagd het (credit) banksaldo af te dragen.
De verhouding met de leasemaatschappij zal nader w orden onderzocht.

14-06-2021
1

Van overige vorderingen van andere bankinstellingen of een
leasemaatschappij is niet gebleken.

23-09-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming w erd door het bestuur gestaakt kort voor het faillissement.
De onderneming is niet door de curator voortgezet vanaf de dag van het
faillissement

14-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart van de onderneming w ordt door de curator
onderzocht.
De curator acht een doorstart op dit moment realistisch. Er is op principiële
punten overeenstemming over een doorstart bereikt met een potentielel koper
van de onderneming van gefailleerde.

14-06-2021
1

De curator acht een doorstart op dit moment niet realistisch.
De onderhandelingen over de doorstart w erden door de kandidaat gestaakt.

23-09-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd de afgelopen
verslagperiode door de curator onderzocht.
De komende verslagperiode moet de koopovereenkomst tot verkoop van de
activa nader w orden uitgew erkt en de curator streeft naar spoedige
ondertekening van deze koopovereenkomst met de koper.

14-06-2021
1

De curator is van mening dat er met een partij uit Duitsland in beginsel
overeenstemming w erd bereikt over de essentialia van de overeenkomst voor
de doorstart. Ondertekening van de activa-overeenkomst en de betaling voor
de activa (goodw ill) heeft echter van de zijde van de koper tot op heden niet
plaatsgevonden. De curator tast in het duister naar de redenen. Er w ordt niet
meer adequaat gereageerd. De kandidaat koper reageert niet op
verzoeken/sommaties van de curator om nakoming van de (mondelinge)
overeenkomst. De curator overw eegt rechtsmaatregelen of overdracht van zijn
vordering aan een derde.

23-09-2021
2

De doorstart heeft niet plaatsgevonden.
De curator gaat er van uit dat er geen realistisch perspectief is op een
doorstart en/of verkoopopbrengst van andere activa.
Rechtsmaatregelen acht de curator niet opportuun.

03-02-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde.
De audit files zijn niet beschikbaar omdat de administratie zich in de opstart
fase bevond. Er is gew erkt met een inkomende facturenoverzicht en banksaldo
in Excel. De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van
de administratie w orden voortgezet.

14-06-2021
1

De boekhouding is in onderzoek

23-09-2021
2

Het onderzoek van de administratie w ordt aangehouden hangende het
onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

03-02-2022
3

Het onderzoek van de administratie w ordt aangehouden hangende het
onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

08-06-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap w erd op 23 juni 2020 opgericht.
De laatste dag voor deponering van de jaarrekening 2020 zou zijn op 31
december 2021 en die termijn is niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

14-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.

14-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsplicht op de aandelen is in onderzoek.

14-06-2021
1

De curator is van mening dat de volstorting van de aandelen door één van de
tw ee bestuurders/aandeelhouders niet (correct) heeft plaatsgevonden.
De curator heeft dat besproken met de desbetreffende bestuurder en heeft
deze aandeelhouder gesommeerd aan de stortingsverplichting van € 147.000,te voldoen. De bestuurder/aandeelhouder heeft zich recent tot een advocaat
gew end. Deze advocaat reageert naar verw achting op korte termijn op het
standpunt van de curator.

23-09-2021
2

Een van de (oorspronkelijke) aandeelhouders betw ist gehouden te zijn tot
volstorting van de door haar gehouden aandelen.
De gronden voor het betw isten van de volstortingsplicht w orden nader
onderzocht door de curator.
Er zal zo nodig nader overleg volgen met de aandeelhouder en
rechtsmaatregelen w orden getroffen om de volstorting af te dw ingen.

03-02-2022
3

De mogelijke gronden en rechtsmaatregelen om de volstorting van de
aandelen af te dw ingen w orden onderzocht.

08-06-2022
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-06-2021
1

De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de oorzaak van het faillissement.

Toelichting

23-09-2021
2

Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart.

Toelichting

03-02-2022
3

Een van de (oorspronkelijke) aandeelhouders betw ist gehouden te zijn tot
volstorting van de door haar gehouden aandelen. Deze aandeelhouder is
tevens bestuurder van gefailleerde.
De gronden voor het betw isten van de volstortingsplicht w orden nader
onderzocht door de curator.
De kw aliteit van het bestuur zal onder andere w orden getoetst aan het niet
volstorten van de aandelen en het handelen van het bestuur in die
w etenschap.

Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

08-06-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-06-2021
1

Toelichting
De komende verslagperiode zal de aangeleverde boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

23-09-2021
2

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen is gestart met het
onderzoek van de boekhouding.

Toelichting

03-02-2022
3

Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen is aangehouden hangende
het onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

In onderzoek

08-06-2022
4

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen is aangehouden
hangende het onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De volstorting van de aandelen, de aangeleverde administratie, de kw aliteit
van het bestuur en de oorzaak van het faillissement w orden de komende
verslagperiode nader onderzocht..

14-06-2021
1

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is gestart.
De komende verslagperiode verw acht de curator voortgang en overleg inzake
de volstorting van een deel van de aandelen.
De administratie, onverplichte rechtshandelingen en de kw aliteit van het
bestuur w orden nader onderzocht.

23-09-2021
2

De gronden voor het betw isten van de volstortingsplicht w orden nader
onderzocht door de curator.
De kw aliteit van het bestuur zal onder andere w orden getoetst aan het niet
volstorten van de aandelen en het handelen van het bestuur in die
w etenschap.

03-02-2022
3

De mogelijke gronden en rechtsmaatregelen om de volstorting van de
aandelen af te dw ingen w orden nader onderzocht door de curator.
De kw aliteit van het bestuur zal onder andere w orden getoetst aan het niet
volstorten van de aandelen en het handelen van het bestuur in die
w etenschap indien er niet rechtsgeldig blijkt te zijn volgestort.

08-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd. De administratie zal nader w orden
onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.

14-06-2021
1

De curator heeft met drie ex-personeelsleden en de bestuurder gesproken.
De volstorting van de aandelen w erd beoordeeld.
De administratie w ordt verder bestudeerd en op kw aliteit beoordeeld.

23-09-2021
2

De gronden voor het betw isten van de volstortingsplicht w orden onderzocht
door de curator.
De kw aliteit van het bestuur zal onder andere w orden getoetst aan het niet
volstorten van de aandelen en het handelen van het bestuur in die
w etenschap.

03-02-2022
3

De mogelijke gronden en rechtsmaatregelen om de volstorting van de
aandelen af te dw ingen w orden nader onderzocht door de curator.

08-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

14-06-2021
1

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn
en een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V betaalde lonen
over de opzegtermijn.

Toelichting

23-09-2021
2

Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
68.140,32 w aarvan één vordering van € 21.852,38 w ordt betw ist. Het
betw iste deel betreft de opgave van een vordering w egens doorw erken voor
de curator. Die opgave is onjuist.

€ 67.459,61

03-02-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft de vordering gecorrigeerd en de boedelvorderingen opnieuw
ingediend voor een totaalbedrag van € 67.459,61.
De vordering zal w orden genoteerd op de lijst met boedelvorderingen als
voorlopig erkend en zal w orden gecontroleerd als (procentuele) uitdeling aan
de orde komt.

€ 67.459,61
Toelichting

08-06-2022
4

Ongew ijzigd, € 67.459,61.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

14-06-2021
1

Er nog geen preferente vorderingen van de fiscus ontvangen.

€ 0,00

23-09-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden geen vorderingen ingediend.

€ 43.624,00

03-02-2022
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor
een totaalbedrag van € 43.624,-.

€ 43.624,00
Toelichting
Ongew ijzigd, € 43.624,-.

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-06-2021
1

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

€ 61.905,27

23-09-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
61.905,27

€ 61.905,27

03-02-2022
3

Toelichting
Ongew ijzigd, 61.905,27.

€ 61.905,27

08-06-2022
4

Toelichting
Ongew ijzigd, € 61.905,27.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-06-2021
1

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.

€ 0,00

23-09-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd.

€ 7.692,89

03-02-2022
3

Toelichting
Door een ex-w erknemer is er een preferente vordering van € 7.692,89
ingediend

€ 7.692,89
Toelichting
Ongew ijzigd, € 7.692,89.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-06-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-06-2021
1

Toelichting
Er heeft zich tot op heden 1 concurrente crediteur gemeld.

10

23-09-2021
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 10 concurrente crediteuren gemeld.

11

03-02-2022
3

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 11 concurrente crediteuren gemeld.

11
Toelichting
Ongew ijzigd, 11.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 533,61

14-06-2021
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur bedraagt het totaalbedrag aan concurrente
crediteuren € 584.861,54.
De afgelopen verslagperiode w erd door de crediteuren een totaalbedrag
ingediend van € 533,61

€ 107.089,14

23-09-2021
2

Toelichting
Tot op heden zijn er concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 107.089,14.
Deze vorderingen staan genoteerd op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

€ 114.783,03

03-02-2022
3

Toelichting
Tot op heden zijn er concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 114.783,03.

€ 114.783,03

08-06-2022
4

Toelichting
Ongew ijzigd, € 114.783,03.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

14-06-2021
1

De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

23-09-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.

14-06-2021
1

Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.

23-09-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuw e) procedures door de curator
gestart.

14-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

14-06-2021
1

Onderzoek naar en onderhandelen over de nadere voorw aarden van de
doorstart van de onderneming;
opvragen en afdracht creditsaldo bij Bunq bank;
nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
onderzoek van de administratie van gefailleerde;
onderzoek van de kw aliteit van het bestuur;
verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren;
onderzoek van de mogelijke leaseovereenkomst(en);
onderzoek overige rechtmatigheidsvraagstukken;
diverse administratieve w erkzaamheden.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
voortgezet:
onderzoek naar de voortgang van de doorstart van de onderneming;
nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
onderzoek van de administratie van gefailleerde;
onderzoek van de kw aliteit van het bestuur;
onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken;
onderzoek en incasso inzake de volstorting van een deel van de
aandelen;

23-09-2021
2

diverse administratieve w erkzaamheden en verw erking van crediteuren.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
voortgezet:

03-02-2022
3

onderzoek en nadere acties inzake de volstorting van een deel van de
aandelen;
onderzoek van de kw aliteit van het bestuur;
onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
onderzoek van de administratie van gefailleerde;
verw erking van mogelijk nakomende vorderingen van crediteuren en
controle van de
boedelvordering van UW V als die voor uitdeling in aanmerking komt.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
voortgezet:

08-06-2022
4

onderzoek en nadere acties inzake de volstorting van een deel van de
aandelen;
onderzoek van de kw aliteit van het bestuur;
onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
onderzoek van de administratie van gefailleerde;
verw erking van mogelijk nakomende vorderingen van crediteuren en
controle van de boedelvordering van het UW V als die voor uitdeling in
aanmerking komt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

14-06-2021
1

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

23-09-2021
2

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

03-02-2022
3

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

08-06-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

08-06-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

14-06-2021
1

Aan de hand van het onderzoek is gehandeld en w erd het voormelde plan van
aanpak aangepast.

23-09-2021
2

Het voormelde plan van aanpak w ordt gevolgd.

03-02-2022
3

Het voormelde plan van aanpak w ordt gevolgd.

08-06-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

