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16-04-2019
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R-C
Curator

mr. SC Hagedoorn
mr F.A.M. Nowee

Algemene gegevens
Naam onderneming
ABC facilitaire diensten B.V.

05-07-2018
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 5 juni 2018 heeft de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ABC facilitaire diensten B.V. (KvK-nummer: 67992676),
statutair gevestigd te Ede en feitelijk gevestigd te (3763 LS) Soest aan de
Zuidergracht 21 28, met benoeming van mr S.C. Hagedoorn tot rechtercommissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van
mr F.A.M. Now ee tot curator.

05-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een onderneming die voor
diverse opdrachtgevers schoonmaakdiensten verrichtte in onder meer
kantoorruimtes, horecagelegenheden en sportaccommodaties. Daarnaast
verkocht zij in ieder geval tot 1 april 2018 via de w ebshop abcw inkel.nl
schoonmaakmiddelen en overige goederen, zoals w itgoed en zonneschermen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 112.630,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -15.247,00

€ 209.340,00

05-07-2018
1

Jaar

Omzet

2017

€ 222.927,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -11.684,00

€ 51.843,00

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is opgericht in januari 2017. De bestuurder heeft (nog) geen
financiële gegevens over de boekjaren 2017 en 2018 aangeleverd.

05-07-2018
1

De bestuurder heeft in de tw eede verslagperiode bericht dat hij de
jaarrekening van 2017 heeft laten opstellen. De curator is nog in afw achting
van deze jaarrekening. De hierboven vermelde financiële gegevens blijken uit
de veiliggestelde administratie. De cijfers van 2018 hebben betrekking op de
periode tot datum faillissement.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode is de jaarrekening 2017 door de bestuurder
aangeleverd. Op basis van deze jaarrekening zijn de financiële gegevens over
2017 aangepast.

07-01-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

05-07-2018
1

De personeelsleden van gefailleerde verrichtten schoonmaakdiensten.
Gefailleerde had voor zover thans bekend ten aanzien van de w ebshop
abcw inkel.nl geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 5.041,48

Boedelsaldo
€ 5.505,13

Boedelsaldo
€ 5.556,13

Verslagperiode

05-07-2018
1

02-10-2018
2

07-01-2019
3

16-04-2019
4

Verslagperiode
05-07-2018
1

van
5-6-2018
t/m
2-7-2018

02-10-2018
2

van
3-7-2018
t/m
1-10-2018

07-01-2019
3

van
1-10-2018
t/m
2-1-2019

16-04-2019
4

van
4-1-2019
t/m
3-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87,80 uur

2

91,60 uur

3

18,00 uur

4

6,30 uur

totaal

203,70 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn met name uren besteed aan de inventarisatie
van het faillissement en het in kaart brengen van de activa. Daarnaast is er
veel correspondentie gevoerd met klanten van de w ebshop abcw inkel.nl ten
aanzien van de levering van de door hen bestelde goederen.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn met name uren besteed aan de verkoop van
de activa van gefailleerde, aan het incasseren van de debiteurenportefeuille
alsmede aan het uitvoeren van de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode zijn met name uren besteed aan het incasseren
van de debiteurenportefeuille alsmede aan het uitvoeren van de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

07-01-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn met name uren besteed aan het uitvoeren
van de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken.

16-04-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 31 januari 2017. De bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde is ABC Bedrijfsdiensten Holding B.V. De
bestuurder en enig aandeelhouder van ABC Bedrijfsdiensten Holding B.V. is de
heer R.W . van der Zw aan.

05-07-2018
1

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

05-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had diverse verzekeringen afgesloten. De inventaris- en
voorraadverzekering blijft nog in stand totdat de bedrijfsmiddelen en de
voorraad zijn verkocht. De overige verzekeringen zijn per datum faillissement
(5 juni 2018) beëindigd.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen en voorraad verkocht,
w aarna de inventaris- en voorraadverzekering is beëindigd. Alle verzekeringen
zijn derhalve beëindigd. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

02-10-2018
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurde op datum faillissement een bedrijfsruimte (bestaande uit
kantoren en een opslagruimte) aan de Zuidergracht 21-28 te Soest van MCK
Holding B.V. Deze huurovereenkomst is op 26 juni 2018, na verkregen
machtiging van de rechter-commissaris, ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd
met een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de gehuurde bedrijfsruimte opgeleverd aan de
verhuurder, w aarmee de huurovereenkomst per die datum is geëindigd. Er
resteren geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat hij enkele jaren geleden
begonnen is met het uitvoeren van schoonmaakw erkzaamheden vanuit een
eenmanszaak. De eenmanszaak had geen personeel in dienst. In januari 2017
heeft de bestuurder, op aanraden van zijn boekhouder, een B.V. opgericht
(gefailleerde) en de eenmanszaak in deze B.V. ingebracht. Een van de redenen
voor het oprichten van de B.V. w as dat gefailleerde een grote nieuw e klant
had binnengehaald. Voor deze nieuw e klant heeft gefailleerde diverse
w erknemers aangenomen. In april 2018 is de relatie tussen gefailleerde en de
nieuw e klant echter verstoord en heeft gefailleerde haar w erkzaamheden bij
deze klant beëindigd. Omdat gefailleerde met de w erkzaamheden voor overige
opdrachtgevers vervolgens onvoldoende omzet genereerde om aan haar
verplichtingen te voldoen, heeft de bestuurder besloten om het faillissement
van de vennootschap aan te vragen.
In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaak van het faillissement. In dit onderzoek zal mede betrokken w orden
w elke rol de w ebshop (abcw inkel.nl) had ten aanzien van het faillissement.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is het oorzakenonderzoek voortgezet. In de
komende verslagperiode(n) dient dit onderzoek te w orden afgerond.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode is het oorzakenonderzoek voortgezet. In de
komende verslagperiode(n) dient dit onderzoek te w orden afgerond.

07-01-2019
3

In de vierde verslagperiode is het oorzakenonderzoek voortgezet. In de
komende verslagperiode(n) dient dit onderzoek te w orden afgerond.

16-04-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-07-2018
1

Personeelsleden
10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-07-2018
1

Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-6-2018

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode zijn de arbeidsovereenkomsten na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd en hebben er
intakegesprekken bij het UW V plaatsgevonden. Verder is correspondentie
gevoerd met het UW V over de benodigde stukken.

05-07-2018
1

Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

05-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schoonmaakapparatuur

€ 1.266,27

totaal

€ 1.266,27

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft diverse schoonmaakapparaten in eigendom, w aaronder een
schrobmachine en diverse stofzuigers. Het grootste deel van de
bedrijfsmiddelen w as op datum faillissement aanw ezig op de bedrijfslocatie
van gefailleerde. Enkele stofzuigers e.d. stonden nog bij de diverse
opdrachtgevers. De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen van gefailleerde
onderhands verkocht en geleverd. De koopsom voor de bedrijfsmiddelen
tezamen met de voorraad bedroeg € 2.532,53 incl. btw . Er is geen onderscheid
gemaakt in de koopsom voor beide onderdelen, zodat hierboven de helft van
de in totaal ontvangen koopsom is vermeld. De koopsom is reeds ontvangen
op de faillissementsrekening.

02-10-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, er zijn geen bodemzaken die eigendom zijn van failliet
aangetroffen.

05-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de eerste verslagperiode zijn de schoonmaakapparaten die bij
opdrachtgevers stonden zoveel mogelijk opgehaald en zijn de bedrijfsmiddelen
getaxeerd. Voorts zijn diverse partijen uitgenodigd om een bieding uit te
brengen op de bedrijfsmiddelen (gezamenlijk met de voorraad, zie hierna). Er
zijn diverse biedingen uitgebracht. In de komende verslagperiode w ordt
getracht om tot een onderhandse verkoop te komen.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen van gefailleerde
onderhands verkocht en geleverd. Er resteren geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schoonmaakmiddelen

€ 1.266,26

totaal

€ 1.266,26

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een beperkte voorraad schoonmaakmiddelen in eigendom.
De meeste schoonmaakmiddelen lijken onaangebroken flacons te betreffen.
Daarnaast is gefailleerde eigenaar van enkele w itgoedapparaten die voor
klanten w aren besteld maar op datum faillissement nog niet w aren geleverd
Gefailleerde beschikte op datum faillissement over een beperkte hoeveelheid
onderhanden w erk. Het gaat hierbij om enkele lopende schoonmaakcontracten
bij klanten.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de voorraad van gefailleerde onderhands
verkocht en geleverd. De koopsom voor de voorraad tezamen met de
bedrijfsmiddelen bedroeg € 2.532,53 incl. btw . Er is geen onderscheid gemaakt
in de koopsom voor beide onderdelen, zodat hierboven de helft van de in
totaal ontvangen koopsom is vermeld. De koopsom is reeds ontvangen op de
faillissementsrekening. Voorts is in de tw eede verslagperiode getracht om het
onderhanden w erk te gelde te maken. Er hebben zich enkele geïnteresseerden
in overname van de lopende schoonmaakcontracten gemeld, maar dit heeft
niet tot een concrete bieding geleid. Mede vanw ege het feit dat de
w erkzaamheden van gefailleerde niet tijdelijk zijn voortgezet, zijn de klanten
van gefailleerde (direct) overgestapt naar andere aanbieders, w aardoor het
onderhanden w erk van gefailleerde geen w aarde (meer) vertegenw oordigde.

02-10-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de eerste verslagperiode is de voorraad schoonmaakmiddelen getaxeerd en
zijn diverse partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de voorraad
(gezamenlijk met de bedrijfsmiddelen, zie hiervoor). Er zijn diverse biedingen
uitgebracht. In de komende verslagperiode w ordt getracht om tot een
onderhandse verkoop te komen. Daarnaast is in de eerste verslagperiode het
onderhanden w erk geïnventariseerd. In de volgende verslagperiode zal
getracht w orden het onderhanden w erk te gelde te maken.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de voorraad van gefailleerde onderhands
verkocht en geleverd. Het onderhanden w erk van gefailleerde kon niet te
gelde w orden gemaakt. Er resteren geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W ebshop abcw inkel.nl
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde exploiteerde vanaf circa januari 2018 een w ebshop onder de
naam abcw inkel.nl. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat hij
voornamelijk schoonmaakmiddelen en w itgoed verkocht via deze w ebshop. In
het voorjaar van 2018 zou hij in contact zijn gekomen met een partij die de
w ebshop w ilde overnemen. Deze partij had, aldus de bestuurder, reeds
w ebshops en w ilde abcw inkel.nl graag aan zijn portefeuille toevoegen.
Vervolgens is per 1 april 2018 een koopovereenkomst gesloten. In deze
koopovereenkomst is opgenomen dat de w ebshop w erd verkocht en geleverd
aan de koper onder de opschortende voorw aarde van betaling van de
koopsom. De koopsom is tot op heden echter niet betaald, w aarmee de
w ebshop nog eigendom is van gefailleerde.

05-07-2018
1

Op grond van de tussen gefailleerde en de koper gesloten overeenkomst had
de curator de mogelijkheid om de koopovereenkomst ten aanzien van de
w ebshop met onmiddellijke ingang te ontbinden. Van deze mogelijkheid is –
mede vanw ege de aanw ijzingen dat sprake zou zijn van internetoplichting - op
18 juni 2018 gebruik gemaakt. Door de ontbinding is niet langer sprake van
een te incasseren koopsom.

02-10-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de eerste verslagperiode heeft zich een grote hoeveelheid klanten van
abcw inkel.nl gemeld die de door hun bestelde producten (voornamelijk
zonneschermen en jacuzzi’s) niet geleverd zouden hebben gekregen.
Nagenoeg al deze klanten hebben na 1 april 2018 een bestelling geplaatst.
Direct zodra duidelijk w erd dat de w ebshop nog eigendom zou zijn van
gefailleerde, is overgegaan tot het offline halen van de w ebshop, om verdere
schade voor consumenten te voorkomen. Het te gelde maken van de w ebshop
lijkt niet aan de orde, omdat deze aanzienlijke reputatieschade heeft geleden.
Er resteren derhalve geen verdere w erkzaamheden. W el maken de
omstandigheden rondom de w ebshop deel uit van de
rechtmatigheidsonderzoeken (zie onder 7).

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille

€ 76.739,60

totaal

€ 76.739,60

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

05-07-2018
1

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde zou zij per datum faillissement
beschikken over een debiteurenportefeuille van € 62.072,42. Daarnaast dient
het onderhanden w erk nog te w orden gefactureerd. De totale omvang van de
debiteurenportefeuille is derhalve nog niet bekend. De debiteurenvorderingen
lijken niet te zijn verpand.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn alle reeds voor datum faillissement
uitgevoerde maar nog niet gefactureerde w erkzaamheden alsnog
gefactureerd. De totale omvang van de debiteurenportefeuille bedraagt
daardoor € 76.739,60. Tevens is in deze verslagperiode een bedrag van €
41.618,25 afgeboekt, hetgeen voornamelijk te maken heeft met de
onmogelijkheid om de koopsom voor de w ebshop abcw inkel.nl te incasseren
(zie ook hiervoor onder ‘toelichting andere activa’ en ‘w erkzaamheden andere
activa’). De koopovereenkomst ten aanzien van de w ebshop is immers
ontbonden. De overige debiteuren zijn aangeschreven, maar nagenoeg al
deze debiteuren hebben gesteld dat de openstaande facturen onterecht zijn
verzonden. Er is dan ook nog geen bedrag geïncasseerd. In de komende
verslagperiode zullen de standpunten van de debiteuren, mede aan de hand
van door de bestuurder van gefailleerde verstrekte informatie, nader w orden
beoordeeld.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode is van de bestuurder aanvullende informatie
ontvangen w aarna de debiteurenincasso is voortgezet.

07-01-2019
3

In de vierde verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet.

16-04-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de eerste verslagperiode is informatie verzameld om het onderhanden w erk
te kunnen factureren. Inmiddels zijn diverse facturen opgesteld, maar voor het
restant van de facturen is aanvullende informatie vereist. In de komende
verslagperiode w ordt getracht om deze informatie te verkrijgen zodat kan
w orden voortgegaan met de incasso van de debiteurenportefeuille (inclusief
het onderhanden w erk).

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is het resterende onderhanden w erk
gefactureerd en is voortgegaan met de incasso van de debiteurenvorderingen.
Deze incasso dient in de komende verslagperiode(n) te w orden voortgezet.

02-10-2018
2

De debiteurenincasso dient in de volgende verslagperiode te w orden
voortgezet.

07-01-2019
3

De debiteurenincasso dient in de volgende verslagperiode te w orden
voortgezet.

16-04-2019
4

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

€ 0,00

05-07-2018
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde w as partij bij een operational leasecontract ten aanzien van een
bedrijfsvoertuig. Dit leasecontract is in de eerste verslagperiode, na verkregen
machtiging van de rechter-commissaris, opgezegd ex art. 39 Fw . Op 2 juli 2018
is het leasevoertuig opgehaald door de leasemaatschappij.

05-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde lijkt geen zekerheden te hebben gevestigd.

05-07-2018
1

Gefailleerde heeft geen zekerheden gevestigd.

02-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de eerste verslagperiode hebben enkele crediteuren een beroep gedaan op
een eigendomsvoorbehoud. Na controle bleken deze eigendomsvoorbehouden
niet rechtsgeldig te zijn.

05-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft een crediteur telefonisch een retentierecht geldend
gemaakt ten aanzien van schoonmaakapparatuur. In de komende
verslagperiode zal w orden beoordeeld of dit retentierecht moet w orden
doorbroken ex artikel 60 Faillissementsw et.

05-07-2018
1

Gelet op de geringe w aarde van de schoonmaakapparatuur w aar het
retentierecht op ziet en de te verw achten verkoopkosten, zal niet tot
doorbreking van het retentierecht ex artikel 60 Faillissementsw et w orden
overgegaan. Er resteren derhalve geen verdere w erkzaamheden.

02-10-2018
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een recht van reclame geldend
gemaakt.

05-07-2018
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht inmiddels zijn verlopen.

02-10-2018
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de eerste verslagperiode is geïnventariseerd of gefailleerde zekerheden
heeft gevestigd. Daarnaast zijn de gepretendeerde rechten van
eigendomsvoorbehoud van crediteuren beoordeeld. Ten aanzien van het
gepretendeerde retentierecht zal in de komende verslagperiode w orden
beoordeeld of dit dient te w orden doorbroken.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is besloten dat, vanw ege de geringe w aarde van
de schoonmaakapparatuur w aar het retentierecht op ziet alsmede de hoge te
verw achten verkoopkosten, niet tot doorbreking ex artikel 60
Faillissementsw et zal w orden overgegaan. Er resteren geen w erkzaamheden.

02-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden onderzocht van een
tijdelijke voortzetting van (een deel van) de onderneming van gefailleerde. Uit
het onderzoek is gebleken dat een tijdelijke voortzetting van (een deel van) de
activiteiten niet in het belang w as van de boedel. De w erkzaamheden van
gefailleerde zijn vervolgens stilgelegd.

05-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode is onderzocht of een doorstart van (een deel van)
de onderneming van gefailleerde gerealiseerd kon w orden. Daartoe is contact
gew eest met diverse partijen uit de schoonmaakbranche. Dit heeft niet tot een
concrete bieding geleid. Een doorstart van (een deel van) de activiteiten van
gefailleerde behoort derhalve niet tot de mogelijkheden.

05-07-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing

05-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

05-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode zijn de bankafschriften van 2017 van gefailleerde
verkregen. De overige financiële administratie, zoals auditfiles en voorlopige
jaarcijfers, is (nog) niet ontvangen. Na ontvangst hiervan zal kunnen w orden
beoordeeld of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de resterende financiële administratie van
gefailleerde veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader
onderzoek naar deze administratie w orden gedaan. Uit dit onderzoek zal
tevens blijken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode is het onderzoek naar de administratie voortgezet.
Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

07-01-2019
3

In de vierde verslagperiode is het onderzoek naar de administratie
voortgezet. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

16-04-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Dit w as ook nog niet vereist, omdat
gefailleerde is opgericht in januari 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om w elke reden
dan ook heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW ).

05-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De bestuurder van gefailleerde heeft gesteld dat aan de
volstortingsverplichting is voldaan, maar heeft dit (nog) niet aangetoond. Hem
is verzocht om een bew ijsstuk aan te leveren.

05-07-2018
1

Ook in de tw eede verslagperiode heeft de bestuurder niet aangetoond dat
aan de volstortingsverplichting is voldaan. Hem zal daarom w orden verzocht
om alsnog aan de verplichting te voldoen.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode is komen vast te staan dat voldaan is aan de
volstortingsverplichting. Er resteren geen w erkzaamheden.

07-01-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-07-2018
1

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

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

05-07-2018
1

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

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode hebben de rechtmatigheidsonderzoeken een
aanvang genomen. Deze onderzoeken concentreren zich zow el op de
schoonmaakactiviteiten als op de in ieder geval tot 1 april 2018 door
gefailleerde geëxploiteerde w ebshop, abcw inkel.nl. Klanten die de door hen
bestelde goederen niet hebben ontvangen, hebben gesteld dat zij het
slachtoffer zijn gew orden van oplichting en hebben daarvan aangifte gedaan
bij de politie. De curator zal de gang van zaken rondom de w ebshop nader
onderzoeken en aan de hand daarvan mogelijke vervolgacties bepalen.

05-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.
Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kunnen er nog geen
(tussentijdse) conclusies w orden gegeven.

02-10-2018
2

In de derde verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.
Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kunnen er nog geen
(tussentijdse) conclusies w orden gegeven.

07-01-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.
Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kunnen er nog geen
(tussentijdse) conclusies w orden gegeven.

16-04-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

05-07-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 943,80

05-07-2018
1

ClaimsAgent.
€ 1.082,95

02-10-2018
2

ClaimsAgent.
€ 2.919,13

07-01-2019
3

ClaimsAgent en MCK.
€ 2.922,15

16-04-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.816,00

05-07-2018
1

€ 52.615,00

02-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-07-2018
1

(Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 930,60

05-07-2018
1

€ 1.108,55

02-10-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
310

05-07-2018
1

355

02-10-2018
2

361

07-01-2019
3

362

16-04-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 143.281,92

05-07-2018
1

€ 181.105,61

02-10-2018
2

€ 192.174,24

07-01-2019
3

€ 187.414,99

16-04-2019
4

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

05-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

05-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing, zie onder 1.

05-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de inventaris- en voorraadverzekering dienen te w orden beëindigd zodra
deze zaken zijn verkocht;
- het gehuurde bedrijfspand dient te w orden ontruimd en opgeleverd;
- de bedrijfsmiddelen en voorraad dienen te gelde w orden gemaakt;
- het onderhanden w erk dient te w orden gefactureerd;
- de debiteurenportefeuille (inclusief het te factureren onderhanden w erk)
dient te w orden geïncasseerd;
- er dient te w orden beoordeeld of het gepretendeerde retentierecht
doorbroken moet w orden;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

05-07-2018
1

- de resterende debiteurenvorderingen dienen te w orden geïncasseerd;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

02-10-2018
2

- de resterende debiteurenvorderingen dienen te w orden geïncasseerd;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

07-01-2019
3

- de resterende debiteurenvorderingen dienen te w orden geïncasseerd;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

16-04-2019
4

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

05-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-7-2019

16-04-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
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.

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2018
1

