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Algemene gegevens
Naam onderneming
MacCity.nl B.V., t.h.o.d.n. MacCity.nl, MacOutlet en Mccity.

16-05-2018
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 17 april 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid MacCity.nl B.V., t.h.o.d.n. MacCity.nl, MacOutlet en
Mccity (KvK-nummer: 60196106), statutair en feitelijk gevestigd te (8305 BP)
Emmeloord aan de Reaal 9 E, met benoeming van mr E.T.M. Schoevaars tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr L. Muller tot curator.

16-05-2018
1

Activiteiten onderneming
MacCity.nl B.V. (hierna: ‘MacCity’) exploiteerde een groothandel in computers,
randapparatuur en consumentenelektronica en hield zich bezig met de import
en export daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 51.999.263,00

€ -588.308,00

€ 2.758.720,00

2016

€ 19.416.486,00

€ 64.856,00

€ 2.232.904,00

2017

€ 2.505.028,00

€ -311.202,00

€ 454.875,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

16-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2017 zijn (nog) niet definitief.

16-05-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

16-05-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 401,93

Boedelsaldo
€ 10.136,61

Boedelsaldo
€ 11.372,39

Boedelsaldo
€ 11.280,39

Boedelsaldo
€ 11.959,58

Verslagperiode

16-05-2018
1

16-08-2018
2

16-11-2018
3

15-02-2019
4

16-05-2019
5

Verslagperiode
16-05-2018
1

van
17-4-2018
t/m
15-5-2018

16-08-2018
2

van
16-5-2018
t/m
15-8-2018

16-11-2018
3

van
16-8-2018
t/m
15-11-2018

15-02-2019
4

van
16-11-2018
t/m
14-2-2019

16-05-2019
5

van
15-2-2019
t/m
15-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53,10 uur

2

68,90 uur

3

51,90 uur

4

18,80 uur

5

18,50 uur

totaal

211,20 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het verkrijgen
van inzicht in de activa van MacCity en het verkopen van deze activa. De activa
lagen namelijk bij verschillende partijen (zo had bijvoorbeeld de FIOD/het OM
activa in beslag genomen bij de inval), hetgeen dit proces bemoeilijkte.
Daarnaast is tijd besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-08-2018
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In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is tijd besteed aan het verkopen van de
resterende activa en het verkrijgen van de gelden van reeds door de FIOD/het
OM verkochte activa op de boedelrekening.

16-11-2018
3

In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is tijd besteed aan het verkopen van de
resterende activa en de communicatie met debiteuren.

15-02-2019
4

In de vijfde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is tijd besteed aan het contact met
debiteuren.

16-05-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MacCity is opgericht bij akte van 11 maart 2014 en is op diezelfde datum
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig
aandeelhouder en bestuurder van MacCity is Michel Beijsens Beheer B.V. De
heer Beijsens is enig bestuurder van Michel Beijsens Beheer B.V. Enig
aandeelhouder van Michel Beijsens Beheer B.V. is Stichting
Administratiekantoor Michel Beijsens Beheer.

16-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Tot op heden is niet gebleken van aanhangige procedures.

16-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Verschillende verzekeringen zijn reeds voor faillissement beëindigd. Op dit
moment loopt nog slechts een verzekering w elke reeds vooruit betaald is. Het
betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten en
betaald tot 3 december 2018. Restitutie van het vooruit betaalde bedrag is
niet mogelijk. Er is sprake een uitloopdekking van zes jaar.

16-05-2018
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1.4 Huur
De huurovereenkomst ter zake van de bedrijfsruimte is reeds (voor
faillissement) ontbonden per 21 februari 2018.

16-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van MacCity heeft over de oorzaak van het faillissement het
volgende verklaard. Op 6 maart 2017 heeft een inval van de FIOD
plaatsgevonden bij MacCity w egens verdenking van betrokkenheid bij onder
meer btw -carrousselfraude. Er is toen beslag gelegd op alle activa van MacCity,
w aaronder de bankrekeningen. Het beslag is pas in de loop van 2017 w eer
opgeheven. In de tussentijd heeft de onderneming stilgelegen en derhalve
geen omzet gegenereerd. De schulden liepen echter w el op. Uiteindelijk heeft
een crediteur het faillissement van MacCity aangevraagd.

16-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-05-2018
1

Personeelsleden
0
De enige arbeidsovereenkomst is met w ederzijds goedvinden reeds beëindigd
op 1 oktober 2017

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-05-2018
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Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er is opgaaf gedaan aan het UW V omtrent de nog openstaande
loonverplichtingen en vakantiedagen. Daarmee zijn alle w erkzaamheden ten
aanzien van het personeel afgerond.

16-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
MacCity heeft geen onroerende zaken in eigendom.

16-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en bedrijfsmiddelen

€ 11.234,07

totaal

€ 11.234,07

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor faillissement is door een crediteur beslag gelegd op de inventaris van
MacCity en een gedeelte daarvan is in een opslag geplaatst. De overige activa
staan in de oude bedrijfslocatie van MacCity. Het beslag is door het
faillissement komen te vervallen.
In de eerste verslagperiode zijn de activa getaxeerd. De inventaris uit de
opslag is thans verplaatst naar een veilinghuis om geveild te w orden.
Onderzocht w ordt op w elke w ijze de activa uit de oude bedrijfslocatie van
MacCity te gelde kunnen w orden gemaakt

16-05-2018
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Er zijn thans drie groepen activa te onderscheiden:

16-08-2018
2

1. Inventaris die in opslag stond bij de crediteur die beslag had gelegd. Deze
inventaris is geveild in de afgelopen verslagperiode. Een gedeelte daarvan is
succesvol verkocht. De opbrengst bedraagt na aftrek van de kosten € 6.568,98
inclusief btw . Deze opbrengst is op de boedelrekening gestort. Een deel van
de inventaris is onverkocht gebleven, maar zal naar verw achting opnieuw
w orden geveild.
2. Activa die zich nog in het voormalige huurpand bevonden. Deze activa zijn in
de afgelopen verslagperiode onderhands verkocht voor € 907,50 inclusief btw .
Deze opbrengst is op de boedelrekening gestort.
3. Activa die in beslag genomen w aren door de FIOD/het OM. Het merendeel
van deze activa is reeds door hen te gelde gemaakt en daarbij is een
opbrengst van € 1.568,38 inclusief btw gerealiseerd. Daarnaast is door hen
een bedrag van circa € 2.100,00 aan buitenlandse valuta aangetroffen (zie
verder onder 5). Op dit moment is reeds een bedrag van € 2.251,67 op de
boedelrekening gestort. Er w ordt derhalve verw acht dat nog een bedrag van
ongeveer € 1.400,00 zal w orden gestort. Een klein gedeelte van de beslagen
en inmiddels vrijgegeven activa is nog niet verkocht. Onderzocht w ordt hoe
deze activa te gelde kunnen w orden gemaakt.
Met betrekking tot de drie genoemde groepen activa hebben de volgende
ontw ikkelingen zich voorgedaan:
1. In de afgelopen verslagperiode is nog een gedeelte van de inventaris
succesvol geveild. In totaal bedraagt de opbrengst thans € 7.235,46 inclusief
btw .
2. De w erkzaamheden met betrekking tot de tw eede groep activa zijn
afgerond.
3. Gebleken is dat het bedrag van € 2.100,00 niet enkel buitenlandse valuta
betrof maar ook euro’s. In deze verslagperiode heeft de FIOD/het OM laten
w eten dat men het resterende bedrag van circa € 1.400,00 (zow el valuta als
opbrengsten van verkopen) ook op de boedelrekening zal voldoen. De in de

16-11-2018
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vorige verslagperiode door de FIOD/het OM vrijgegeven activa, zijn in deze
verslagperiode geveild. Dit heeft tot nu toe geleid tot een opbrengst van €
267,15 inclusief btw .
Met betrekking tot de drie genoemde groepen activa hebben de volgende
ontw ikkelingen zich voorgedaan:

15-02-2019
4

1. In de afgelopen verslagperiode is opnieuw een klein gedeelte van de
resterende inventaris succesvol geveild. In totaal bedraagt de opbrengst thans
€ 7.811,85 inclusief btw . Er resteren nu nog slechts enkele zaken.
2. De w erkzaamheden met betrekking tot de tw eede groep activa zijn in de
vorige verslagperiode afgerond.
3. De FIOD/het OM heeft alle opbrengsten op de boedelrekening gestort. Van
deze opbrengsten heeft € 1.568,38 betrekking op verkochte activa, € 2.128,05
heeft betrekking op in beslaggenomen liquide middelen en € 72,05 betreft een
rentevergoeding. Deze laatste tw ee posten zijn in het huidige verslag
opgenomen onder het kopje ‘Bank/zekerheden’. De door de FIOD/het OM
vrijgegeven activa hebben een bedrag van € 267,15 inclusief btw opgebracht
zoals uit het vorige verslag blijkt. De w erkzaamheden met betrekking tot de
derde groep activa zijn afgerond.
In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende activa uit groep 1 (zie
hiervoor) succesvol geveild, voor een bedrag van € 679,19 inclusief btw .
Daarmee zijn ook de w erkzaamheden met betrekking tot de activa uit groep
1 afgerond.

16-05-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de tw eede verslagperiode zullen de opgeslagen activa te gelde w orden
gemaakt. Onderzocht zal w orden op w elke w ijze de resterende activa uit de
oude bedrijfslocatie te gelde gemaakt kunnen w orden.

16-05-2018
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Met betrekking tot de verschillende groepen activa zullen in de komende
verslagperiode de volgende w erkzaamheden w orden verricht:

16-08-2018
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1. Getracht zal w orden om de onverkochte zaken uit de inventaris alsnog te
gelde te maken door deze opnieuw aan te bieden in een veiling.
2. De activa die zich nog bevonden in het voormalige huurpand zijn inmiddels
verkocht. Er resteren geen w erkzaamheden.
3. Onderzocht zal w orden hoe de nog onverkochte activa te gelde kunnen
w orden gemaakt. Daarnaast dient nog het restant van de opbrengst van de
door de FIOD/het OM verkochte activa op de boedelrekening te w orden
gestort.
In de komende verslagperiode zullen de laatste onverkocht gebleven activa te
gelde w orden gemaakt. Daarnaast zal de resterende door het veilinghuis en
de FIOD/het OM nog niet gestorte opbrengst op de boedelrekening w orden
gestort.

16-11-2018
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In de komende verslagperiode zullen de laatste onverkochte activa uit de
eerste groep activa voor de laatste keer geveild w orden.

15-02-2019
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Nu alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht, resteren er geen w erkzaamheden.

16-05-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
MacCity had op datum faillissement geen voorraden in eigendom. Ook w as er
geen sprake van onderhanden w erk.

16-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nu er geen sprake is van voorraden of onderhanden w erk, hoeven ten aanzien
van dit punt geen w erkzaamheden te w orden verricht.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 302,50
totaal

€ 302,50

Toelichting andere activa

€ 0,00

16-05-2018
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Toelichting andere activa
MacCity.nl heeft de domeinnaam maccity.nl in eigendom. Daarnaast lijkt zij
geen andere activa in eigendom te hebben.

16-05-2018
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat MacCity.nl eveneens
rechthebbende is van de domeinnaam maccity.be.

16-08-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de domeinnamen verkocht voor € 302,50
inclusief btw .

16-11-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de volgende verslagperiode dient nader onderzocht te w orden of de
domeinnaam kan w orden verkocht.

16-05-2018
1

Onderzocht w ordt of en hoe de domeinnamen te gelde kunnen w orden
gemaakt.

16-08-2018
2

De domeinnamen zijn verkocht, er resteren geen w erkzaamheden.

16-11-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Totaal

€ 1.143.087,89

totaal

€ 1.143.087,89

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het grootboek staat in totaal € 759.969,87 open aan
debiteurenposten. Het betreft veelal oude vorderingen op buitenlandse
partijen.

16-05-2018
1

MacCity blijkt nog € 37.285,02 teveel betaald te hebben aan een leverancier.
Deze vordering stond niet in het debiteurengrootboek. De omvang van het
totaal aan debiteurposten is dienovereenkomstig aangepast.

16-08-2018
2

Een aantal van de debiteuren lijkt failliet te zijn, w aarbij het faillissement is
opgeheven en/of de vennootschap lijkt te zijn geliquideerd (€ 310.851,03). De
vorderingen zullen voor zover mogelijk in de faillissementen w orden ingediend.
Daarnaast heeft een debiteur een openstaande vordering van € 67,16
gemotiveerd betw ist. Deze vordering zal w orden afgeschreven. Een vordering
van € 8.711,68 is mogelijk reeds afgehandeld door een debiteurenverzekeraar.
Dat zal w orden onderzocht. Ten slotte bestaat er een vordering van €
440.340,00 op een buitenlandse debiteur die niet gevestigd lijkt te zijn op het
geregistreerde adres. Ook hiernaar w ordt onderzoek gedaan. De incasso voor
w at betreft de hierboven genoemde vordering van € 37.285,02 zal w orden
voortgezet.
De genoemde vordering van € 8.711,68 is inderdaad afgehandeld door de
debiteurenverzekeraar. Het onderzoek naar de vordering van € 440.340,00 is
nog lopende en de incasso van de vordering van € 37.285,02 zal in de
komende verslagperiode w orden voorgezet.

16-11-2018
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het bedrag van € 440.340,00
niet kan w orden geïncasseerd. De incasso van de vordering van € 37.285,02
zal in de komende verslagperiode w orden voorgezet.

15-02-2019
4

De vordering van € 37.285,02 w ordt betw ist. Hierover w ordt
gecorrespondeerd met de betreffende debiteur.

16-05-2019
5

MacCity blijkt voorts tw ee vorderingen op de Belastingdienst te hebben. Een
vordering van € 3.228,- heeft betrekking op teveel betaalde
vennootschapsbelasting over het jaar 2016. Een vordering van € 342.605,heeft betrekking op btw -teruggaven. De omvang van het totaal aan
debiteurposten per datum faillissement is hierboven dienovereenkomstig
aangepast.
De Belastingdienst heeft laten w eten de vordering uit teveel betaalde
vennootschapsbelasting te verrekenen met openstaande
belastingaanslagen. De vordering uit btw -teruggave zal zij niet uitkeren
zolang het onderzoek naar de btw -carrouselfraude gaande is. Onderzocht
w ordt thans of er uitzicht is op enige uitkering nadat het onderzoek is
afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode zullen de debiteuren w orden aangeschreven.

16-05-2018
1

De incassow erkzaamheden zullen voor zover noodzakelijk w orden voortgezet.

16-08-2018
2

Het onderzoek naar/de incasso van de tw ee resterende
debiteurenvorderingen zal w orden voortgezet.

16-11-2018
3

De incassow erkzaamheden zullen voor de vordering van € 37.285,02 w orden
voortgezet.

15-02-2019
4

Onderzocht zal w orden hoe groot de kans is op btw -teruggave. De
incassow erkzaamheden voor de vordering van € 37.285,02 zullen w orden
voortgezet.

16-05-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Vooralsnog is geen vordering ingediend door een bank.

De FIOD/het OM heeft inmiddels € 2.128,05 aan inbeslaggenomen liquide
middelen op de boedelrekening gestort. Daarnaast is € 72,05 aan
rentevergoeding door de FIOD/het OM op de boedelrekening gestort.

16-05-2018
1
15-02-2019
4

Voorts zijn eerder ook positieve saldi van ING Bank N.V. (€ 58,01) en van ABN
Amro Bank N.V. (€ 343,92) op de boedelrekening gestort.
Naar verw achting zijn hiermee alle bedragen ontvangen.

5.2 Leasecontracten
MacCity heeft geen leaseovereenkomsten.

16-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. had zekerheden voor door haar verleende kredieten aan
MacCity. Deze kredieten zijn echter volledig afgelost en de zekerheden zijn
vrijgegeven. Overige zekerheidshouders hebben zich niet gemeld en lijken niet
aanw ezig te zijn.

5.4 Separatistenpositie

16-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
Zie het kopje ‘beschrijving zekerheden’

16-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

16-05-2018
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Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

16-11-2018
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een retentierecht kenbaar
gemaakt.

16-05-2018
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Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

16-11-2018
3

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een reclamerecht kenbaar
gemaakt.

16-05-2018
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Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.

16-11-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Vooralsnog niet van toepassing.

16-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog hebben zich geen zekerheidsgerechtigden gemeld. Er hoeven ten
aanzien van dit punt vooralsnog geen w erkzaamheden te w orden verricht.

16-05-2018
1

Het resterende bedrag aan buitenlandse valuta dient van de FIOD/het OM te
w orden ontvangen.

16-08-2018
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

15-02-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de activiteiten van MacCity al meerdere maanden gestaakt w aren, zal er
geen doorstart plaatsvinden.

16-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-05-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de activiteiten van MacCity al meerdere maanden gestaakt w aren, zal er
geen doorstart plaatsvinden.

16-05-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

16-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

16-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In deze verslagperiode is de (digitale) financiële administratie veiliggesteld. In
de komende verslagperiode zullen de benodigde onderzoeken aan de hand
daarvan w orden voortgezet.

16-05-2018
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In de tw eede verslagperiode heeft een externe partij een beknopte analyse
van de boekhouding gemaakt, onder meer ter verheldering van de w ijze
w aarop inhoud is gegeven aan de boekhoudplicht. De analyse w ordt thans
bestudeerd.

16-08-2018
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In de derde verslagperiode is de eerder gemaakte analyse bestudeerd. Er lijkt
te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

16-11-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gepubliceerd.

16-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
MacCity is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten opstellen
van een accountantsverklaring.

16-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.

16-08-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-08-2018
2

Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-08-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

16-05-2018
1

In de afgelopen verslagperioden heeft een extern bureau een analyse
gemaakt van de administratie. Deze is bestudeerd en naar aanleiding daarvan
zijn vragen gesteld aan het bestuur. Deze vragen zijn gedeeltelijk
beantw oord.

15-02-2019
4

Het merendeel van de vragen aan het bestuur is beantw oord. Over enkele
onderw erpen is nadere informatie opgevraagd bij het bestuur.

16-05-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

16-05-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

16-05-2018
1

ClaimsAgent.
€ 21,18

16-08-2018
2

ClaimsAgent.
€ 24,20

16-11-2018
3

ClaimsAgent.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.192,00

16-05-2018
1

€ 30.905,24

16-08-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
(Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
(Nog) niet van toepassing.

16-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

16-05-2018
1

6

16-08-2018
2

7

16-11-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.905,24

16-05-2018
1

€ 37.354,13

16-08-2018
2

€ 342.330,08

16-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

16-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de afgelopen verslagperiode zijn de bekende crediteuren uitgenodigd om
hun vordering in te dienen. In de volgende verslagperiode zullen de
crediteuren nader geïnventariseerd w orden.

16-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- De inventaris uit de opslag zal w orden geveild;
- onderzocht zal w orden hoe de resterende activa (oude bedrijfslocatie) te
gelde gemaakt kunnen w orden;
- de debiteuren zullen w orden aangeschreven;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd; en
- onderzocht zal w orden of de domeinnaam te gelde kan w orden gemaakt.

16-05-2018
1

- de nog onverkocht gebleven activa zullen te gelde w orden gemaakt;
- het resterende bedrag zal moeten w orden ontvangen van de FIOD/het OM;
- onderzocht zal w orden of en hoe de domeinnamen te gelde kunnen w orden
gemaakt;
- de debiteurenincasso zal w orden voortgezet;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.

16-08-2018
2

- de resterende nog onverkocht gebleven activa zullen te gelde w orden
gemaakt;
- het resterende bedrag zal moeten w orden ontvangen van de FIOD/het OM;
- het onderzoek naar/de incasso van de resterende debiteurenvorderingen zal
w orden voortgezet;

16-11-2018
3

- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.
- de resterende nog onverkocht gebleven activa zullen te gelde w orden
gemaakt;
- het onderzoek naar/de incasso van de resterende debiteurenvordering zal
w orden voortgezet;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.

15-02-2019
4

- onderzocht zal w orden hoe groot de kans is op btw -teruggave;
- de incasso van de resterende debiteurenvordering zal w orden voortgezet;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet; en
- de crediteurenvorderingen dienen nader te w orden geïnventariseerd.

16-05-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

16-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-8-2019

16-05-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het kopje ‘Plan van aanpak’.

16-05-2018
1

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

16-11-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

