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

10
12-05-2022
F.16/19/359
NL:TZ:0000107836:F001
02-07-2019

R-C
Curator

mr. Neijt
mr J.V. Maduro

Algemene gegevens
Naam onderneming
K-Stove Europe B.V.

02-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-Stove Europe
B.V.,
statutair gevestigd te gemeente De Ronde Venen,
feitelijk gevestigd te (3641 GK) Mijdrecht aan Hofland 184,
KvK-nummer 50455524.

02-08-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van curanda bestaan uit het exploiteren van een groothandel in
alsmede de im- en export van pelletkachels en toebehoren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 514.604,00

€ -3.987,00

€ 432.090,00

2016

€ 314.490,00

€ -46.167,00

€ 360.780,00

2018

€ 427.845,00

€ -53.394,00

€ 446.292,00

Toelichting financiële gegevens

02-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers aangaande de boekjaren 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de
jaarstukken; de cijfer over het boekjaar 2018 zijn gebaseerd op de conceptjaarstukken.

02-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 19.331,05

02-08-2019
1

€ 26.597,07

06-11-2019
2

Toelichting
In de afgelopen periode is het aan de pandhouder toekomende deel van de
verkoopopbrengst betaald en zijn er debiteurenbetalingen ontvangen.

€ 26.954,37

06-02-2020
3

Toelichting
In de afgelopen periode zijn rentebijschrijvingen en premierestitutie ontvangen
op de boedelrekening.

€ 28.879,37

06-05-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is nog een aantal restant kachels verkocht.

€ 38.841,06

18-08-2020
5

€ 13.564,26

18-11-2020
6

€ 13.564,26

17-02-2021
7

Toelichting
Er hebben geen mutaties of rentebijschrijvingen plaatsgevonden op de
boedelrekening.

€ 15.609,25

17-05-2021
8

€ 18.609,25

16-11-2021
9

€ 22.209,25

12-05-2022
10

Verslagperiode
van
2-7-2019

02-08-2019
1

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

06-11-2019
2

t/m
3-11-2019
van
4-11-2019

06-02-2020
3

t/m
3-2-2020
van
6-5-2020

18-08-2020
5

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

18-11-2020
6

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

17-02-2021
7

t/m
15-2-2021
van
16-4-2021

17-05-2021
8

t/m
16-5-2021
van
17-5-2021

16-11-2021
9

t/m
14-11-2021
van
15-11-2021
t/m
9-5-2022

Bestede uren

12-05-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 36 min

2

19 uur 48 min

3

30 uur 42 min

4

33 uur 24 min

5

13 uur 42 min

6

11 uur 42 min

7

4 uur 42 min

8

14 uur 42 min

9

5 uur 54 min

10

5 uur 6 min

totaal

192 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is tijd besteed aan inventarisatie van de
w erkzaamheden, het in kaart brengen en verkoop van de activa en het in
kaart brengen en afw ikkeling van de positie van de zekerheidsgerechtigden.

02-08-2019
1

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien met name op
inventarisatie van crediteuren, incasso van debiteuren en de aanvang van het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2019
2

In de uitvoering van de w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode is met
name de aandacht uitgegaan naar het rechtmatigheidsonderzoek.

06-02-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
afgew ikkeld.

06-05-2020
4

In de afgelopen verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van de rechtmatigheidsvraagstukken.

18-08-2020
5

Gedurende de afgelopen verslagperiode is voornamelijk gecorrespondeerd met
de bestuurder teneinde tot een minnelijke regeling te komen aangaande diens
aansprakelijkheid.

18-11-2020
6

De w erkzaamheden in de afgelopen periode zien met name op het
onderhouden van het contact met de bestuurder ter afw ikkeling van diens
aansprakelijkstelling.

17-02-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is een betalingsregeling met de bestuurder, in
het kader van diens aansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW , tot stand gebracht.

17-05-2021
8

De curator ziet toe op de naleving van de betalingsregeling die met de
bestuurder tot stand is gekomen en houdt daarnaast contact met de
crediteuren van curanda over de voortgang hiervan.

16-11-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 28 juni 2011. Curanda w ordt vanaf het moment van
oprichting bestuurd door de eveneens gefailleerde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid A.C.G. van der Heijden Holding B.V.

02-08-2019
1

Het geplaatst kapitaal van curanda bedraagt € 22.500,- (225 gew one
aandelen ad € 100,-) en is volledig volgestort. De aandelen w orden gehouden
door A.C.G. van der Heijden Holding B.V. (74,67 %), W .P. Koolhaas Holding B.V.
(5,3 %), M.D. Hoogstad (4 %), R.J. van Steijn (4 %), T. Schoeman (4 %),
O.C.A.Th. van Grieken (4 %) en L.W . Lor (4 %).
De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het exploiteren van een groothandel in
pelletkachels alsmede de im- en export van pelletkachels en toebehoren.

1.2 Lopende procedures
Curanda is betrokken bij tw ee lopende procedures als gedagvaarde partij. Op
grond van artikel 28 lid 1 Fw zijn eisers bevoegd om de rechtbank om
schorsing te verzoeken teneinde de curator in het geding te roepen. De
curator is ten aanzien van beide procedures niet in het geding geroepen.

02-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Curanda w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

02-08-2019
1

1.4 Huur
Curanda huurde kantoorruimte en bedrijfsruimte aan De Stek 5a te
W ieringerw erf. Verhuurder, de curator en de doorstartende partij zijn met
elkaar in gesprek om de huurovereenkomst met ingang van 26 augustus 2019
over te nemen door de doorstartende partij.

02-08-2019
1

De huurovereenkomst is beëindigd.

06-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is bij vonnis van 2 juli 2019 op eigen aangifte tot
faillietverklaring, bij verzoekschrift van 1 juli 2019, uitgesproken. Bestuurder
heeft diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het
faillissement kunnen w orden aangemerkt. Reeds in 2014 zou de softw are
achter het product zijn aangepast met als doel de ontw ikkeling van een
gemakkelijker bedienbaar product. In plaats daarvan zou het voornoemde
hebben geleid tot een disfunctionerend product. De door curanda ingekochte
producten bleken onverkoopbaar, hetgeen de opmaat zou zijn naar (financiële)
problemen. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten.

02-08-2019
1

Uit onderzoek blijkt dat op 7 juni 2019 door de Belastingdienst een
controlerapport is uitgebracht naar aanleiding van een boekenonderzoek. Naar
aanleiding van dit onderzoek is door de Belastingdienst een naheffingsaanslag
voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting, inclusief (vergrijp)boete,
opgelegd voor een totaalbedrag van circa €250.000.

06-11-2019
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt.

06-02-2020
3

Naar aanleiding van het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de feiten
en omstandigheden voorafgaand aan het faillissement, is de curator van
oordeel dat de door de Belastingdienst op gelegde naheffingsaanslagen en
vergrijpboetes voor een totaalbedrag van circa € 250.000,- als (belangrijke)
oorzaak van het faillissement dienen te w orden beschouw d. De bestuurder
van curanda deelt dit standpunt.

06-05-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-08-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
02-08-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-08-2019
1

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

02-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit een laptop, printer en een loopband ten behoeve van
de assamblage en bew erking van de pellet kachels.

02-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21
Invorderingsw et.

02-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In het kader van een doorstart is de bedrijfs- en kantoorinventaris op 26 juli
2019 verkocht en geleverd. De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

02-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.000,00

€ 3.000,00

Voorraden

€ 1.940,00
totaal

€ 31.940,00

€ 3.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit een voorraad gerede kachels, halffabricaten, retour
geleverde disfunctionerende kachels en componenten van kachels.

02-08-2019
1

Ten gevolge van de ontbinding van een distributieovereenkomst door een
w ederpartij van curanda is thans een aantal kachels aan de boedel
geretourneerd.

06-02-2020
3

Deze kachels zijn inmiddels verkocht.

06-05-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het kader van een doorstart is de voorraad op 26 juli 2019 verkocht en
geleverd. De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

02-08-2019
1

De curator onderzoekt nu de mogelijkheden tot verkoop van deze restpartij
kachels.

06-02-2020
3

Alle w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

18-08-2020
5

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill omvat het klanten- en relatiebestand, de bedrijfskennis, de
handelsnaam alsmede alle rechten en verplichtingen samenhangende met de
w ebsite en domeinnaam w w w .kstove.nl. In het kader van een doorstart is de
goodw ill op 26 juli 2019 verkocht en geleverd. De w erkzaamheden ter zake
zijn afgerond.

02-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In het kader van een doorstart is de goodw ill op 26 juli 2019 verkocht en
geleverd. De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

02-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Restitutie

Boedelbijdr.

€ 356,40

Handelsdebiteuren

€ 7.817,21

Handelsdebiteuren

€ 15.000,00

€ 1.180,35

Handelsdebiteuren

€ -4.089,64

€ 7.264,62

totaal

€ 10.910,36

€ 16.618,58

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De incasso w erkzaamheden zijn inmiddels aangevangen.

02-08-2019
1

Van het totaal vermelde bedrag van € 15.000,-, is een bedrag van € 4.089,64
niet incasseerbaar.

06-02-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

02-08-2019
1

De incassow erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

06-02-2020
3

De incassow erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode voortgezet
en afgerond.

06-05-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is het op de ABN Amro van curanda aanw ezige
saldo overgemaakt aan de boedelrekening en zijn de debiteuren die op deze
rekening hebben betaald in kaart gebracht. Alle w erkzaamheden zijn
afgew ikkeld.

18-08-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Curanda bankierde bij
ABN AMRO Bank N.V.; de rekening had op datum faillietverklaring een negatief
saldo van € 54,-. De bank heeft geen vordering ingediend. De

02-08-2019
1

bedrijfsactiviteiten zijn gefinancieerd door de gezamenlijke investeerders
'Kapitaal op Maat' en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat middels een
tw eetal geldleningen voor een totaalbedrag van circa € 306.000,-.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

06-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan Stichting zekerheden Kapitaal op Maat is een pandrecht op alle voorraad
en op de debiteuren verleend. De actuele handelsdebiteuren zijn echter niet
verpand nu deze niet onder de reikw ijdte van de laatst verpande
debiteurenlijst vallen. Afrekening met de pandhouder heeft inmiddels
plaatsgevonden.

02-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

02-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

02-08-2019
1

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

06-11-2019
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

06-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.000,00

02-08-2019
1

Toelichting
Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 10% van de verkoopopbrengst
(te vermeerderen met BTW ) overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden voormeld w orden voortgezet.

02-08-2019
1

Alle w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

06-02-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tussen de curator en PSI Intelligence B.V. is op 26 juli 2019 een overeenkomst
tot koop en verkoop van activa tot stand gekomen, inhoudende de verkoop en
overdracht van de bedrijfs- en kantoorinventaris, de voorraad, het klanten- en
relatiebestand, de bedrijfskennis, de handelsnaam alsmede alle rechten en
verplichtingen samenhangende met de w ebsite en domeinnaam
w w w .kstove.nl.

6.5 Verantwoording

02-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Behoudens enkele belangstellenden voor (losse) voorraad, is koper de enige
partij die zich heeft gemeld voor een integrale doorstart. Het door koper
uitgebrachte bod is in lijn met de in opdracht van de pandhouder uitgevoerde
taxatie.

02-08-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 44.520,00

02-08-2019
1

Toelichting
De koopsom is als volgt opgebouw d:
Bedrijfs- en kantoorinventaris € 2.500,Voorraad € 30.000,Goodw ill € 10.000,Door de koper zijn voorts de kosten van de bedrijfsruimte w aar de zaken zich
bevinden, vergoed.

€ 2.020,70

06-11-2019
2

Toelichting
In het kader van de doorstart, is door de koper van de activa de huur over de
maand augustus 2019 betaald aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage
€ 3.000,00

02-08-2019
1

Toelichting
Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 10% van de verkoopopbrengst
(te vermeerderen met BTW ) overeengekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden ter zake de verkoop en ovedracht zijn afgerond. In de
komende periode zal de curator met de verhuurder en de doorstartende partij
de overneming van de huurovereenkomst afw ikkelen.

02-08-2019
1

Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

06-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

02-08-2019

1
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

06-11-2019
2

De curator heeft haar onderzoek afgerond en zal haar bevindingen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder voorleggen.

06-02-2020
3

De curator is van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, om
meerdere redenen. Zo ontbreken relevante stukken en overeenkomsten die
dienen tot het verkrijgen van het vereiste inzicht in betalingen die plaats
hebben gevonden, valt niet uit de administratie op te maken hoe het bankboek
zich verhoudt ten opzichte van de kolommenbalans, de grootboekmutaties en
de rest van de administratie onderling en zijn in de administratie posten
anders gekw alificeerd/ gelabeld dan zou behoren te zijn.

06-05-2020
4

Door de bestuurder zijn aanvullende stukken overgelegd. Dit heeft niet tot een
andersluidende conclusie geleid.

18-08-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

02-08-2019
1

De jaarrekening met betrekking tot 2015, 2016 en 2017 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarstukken 2018 zijn niet gedeponeerd; hierbij is echter
geen sprake van termijnoverschrijding.

06-02-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het volledige geplaatste kapitaal ter grootte van € 22.500,- is volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-08-2019
1

In onderzoek

Toelichting

06-11-2019
2

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting

06-02-2020
3

De curator heeft haar onderzoek afgerond en zal haar bevindingen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder voorleggen.

Ja

06-05-2020
4

Toelichting
De curator is tot de conclusie gekomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur
nu de bestuurder (1) de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW heeft geschonden
door het voeren van een boekhouding die niet voldoet aan de te stellen
vereisten en (2) de verplichting tot het naleven van de fiscale regels heeft
geschonden op zodanige w ijze dat de Belastingdienst van oordeel is dat er
sprake is van opzet en grove schuld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-08-2019
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

06-11-2019
2

Toelichting
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

In onderzoek

06-02-2020
3

Toelichting
De curator heeft haar onderzoek afgerond en zal haar bevindingen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder voorleggen.

In onderzoek

06-05-2020
4

Ja

18-08-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naast het bovenvermelde is de curator van oordeel dat door de bestuurder
onverplicht betalingen zijn verricht ten behoeve van privé doeleinden, ook op
het moment w aarop de bestuurder w ist dat een faillissement onafw endbaar
w as.

06-05-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

02-08-2019
1

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de volgende verslagperiode w orden
afgew ikkeld.

06-11-2019
2

De curator heeft haar onderzoek afgerond en zal haar bevindingen in de
komende verslagperiode aan de bestuurder voorleggen.

06-02-2020
3

De curator heeft haar bevindingen en conclusies met de bestuurder besproken.
De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode tot afw ikkeling van
de aansprakelijkstelling te komen.

06-05-2020
4

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode aanvullende stukken
overgelegd. Dit heeft niet tot een andersluidende conclusie geleid, hetgeen
ook aan de bestuurder is medegedeeld. Aan de bestuurder is een termijn
gesteld om tot afw ikkeling van de aansprakelijkstelling te komen.

18-08-2020
5

De curator is gebleken dat de bestuurder geen verhaal biedt en voor het
aanbieden van een schikking afhankelijk is van gelden van derden. De
bestuurder onderzoek thans de mogelijkheden. De curator streeft ernaar zo
spoedig mogelijk tot afw ikkeling te komen met de bestuurder.

18-11-2020
6

In de afgelopen periode is contact gew eest met de bestuurder in verband met
de afw ikkeling van zijn aansprakelijkstelling. Op korte termijn staat w ederom
een bespreking in dit verband geagendeerd.

17-02-2021
7

Ter afw ikkeling van de aansprakelijkheid van de bestuurder en vanw ege het
feit dat de bestuurder over onvoldoende middelen beschikt om het volledige
boedeltekort te voldoen, is - met toestemming van rechter-commissaris - een
betalingsregeling tot stand gekomen. De betalingsregeling houdt in dat de
bestuurder door middel van betalingen in termijnen een totaalbedrag van €
24.500,- aan de boedel zal voldoen.

17-05-2021
8

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van €4.300,- door de bestuurder
voldaan. De curator zal in de komende verslagperiode erop toezien dat de
betalingsregeling w ordt nageleefd.

16-11-2021
9

Met de bestuurder is overeengekomen dat hij per juli 2022 het totaalbedrag
van € 24.500,- volledig zal hebben betaald aan de boedel. Sinds de aanvang
van de betalingsregeling is een totaalbedrag van € 7.900,-betaald. In de
komende verslagperiode zal de betalingsregeling ten einde lopen. De curator
zal erop toezien dat deze volledig w ordt nageleefd.

12-05-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-02-2020
3

Salaris curator PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 227.888,00

02-08-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus is gebaseerd op diverse naheffingsaanslagen naar
aanleiding van een door de Belastingdienst uitgevoerd boekenonderzoek, ter
zake w aarvan op 7 juni 2019 een rapport is uitgebracht.

€ 281.764,94

06-11-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

02-08-2019
1

17

06-11-2019
2

8

18-08-2020
5

9

17-05-2021
8

10

16-11-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.038,91

02-08-2019
1

Toelichting
De concurrente crediteuren betreffen diverse handelscrediteuren.

€ 163.958,75

06-11-2019
2

€ 146.856,85

18-08-2020
5

€ 374.856,85

16-11-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

02-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voortzetting inventarisatie crediteuren.

02-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Ecofire B.V.;
2. KRASA (een onderneming gevestigd te Kroatie).

02-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Curanda is door beide partijen in rechte betrokken w egens het onbetaald
laten van vorderingen die partijen stellen te hebben op curanda.

02-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Op grond van artikel 28 lid 1 Fw zijn de eisende partijen bevoegd om de
rechtbank om schorsing te verzoeken teneinde de curator in het geding te
roepen. De curator is ten aanzien van beide procedures (nog) niet in het
geding geroepen.

02-08-2019
1

In de door Ecofire geëntameerde procedure is het geding geschorst.

06-11-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

02-08-2019
1

De curator is in afw achting op de afw ikkeling van de door Krasa geëntameerde
procedure.

06-11-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode met name richten op de verdere
inventarisatie van de crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten.

02-08-2019
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten w orden afgerond.

06-11-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen uit het door
haar gevoerde rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder voorleggen.

06-02-2020
3

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode tot afw ikkeling van
de aansprakelijkstelling te komen.

06-05-2020
4

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode tot afw ikkeling van
de aansprakelijkstelling te komen, w aarna alle w erkzaamheden zullen zijn
afgew ikkeld.

18-08-2020
5

De curator richt zich thans nog op het tot afw ikkeling komen van de
aansprakelijkheid van de bestuurder. Voorts zullen alle w erkzaamheden zijn
afgerond.

18-11-2020
6

De curator streeft ernaar haar w erkzaamheden in het kader van de afw ikkeling
van de aansprakelijkheid van de bestuurder in de komende verslagperiode af
te ronden.

17-02-2021
7

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op naleving van de
betalingsregeling met de bestuurder.

17-05-2021
8

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op naleving van de
betalingsregeling door de bestuurder.

16-11-2021
9

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op naleving van de
betalingsregeling door de bestuurder.

12-05-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-08-2019
1

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te
ronden.

18-08-2020
5

De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn af te w ikkelen.

18-11-2020
6

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

17-02-2021
7

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld zodra de bestuurder aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de betalingsregeling heeft voldaan. De laatste
termijn dient per juli 2022 te zijn voldaan. In het licht hiervan heeft de curator
toestemming verkregen van de rechter-commissaris om eens per 6 maanden
het openbaar verslag uit te brengen.

17-05-2021
8

Zodra de betalingsregeling is afgew ikkeld, zal het faillissement kunnen
w orden afgew ikkeld. Dit zal derhalve in de komende verslagtermijn
plaatsvinden.

12-05-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
12-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

12-05-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het onder 10.1 vermelde.

Bijlagen
Bijlagen

02-08-2019
1

