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

7
11-11-2021
F.16/20/152
NL:TZ:0000138147:F001
14-04-2020

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fieret's Visgroothandel B.V.

14-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fieret's
Visgroothandel B.V., gevestigd te (3862 PW ) Nijkerk, aan de Prinsenw eg 10,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01129675 hierna
verder te noemen: “de Vennootschap”.

14-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in vis, schaal- en w eekdieren.

14-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 528.728,00

€ -361,00

€ 521.934,00

2018

€ 495.886,00

€ 428,00

€ 534.215,00

2016

€ 472.035,00

€ 15.556,00

€ 459.480,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De Vennootschap heeft geen w erknemers in dienst.

14-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-05-2020
1

€ 2.024,63

13-08-2020
2

€ 2.104,63

12-11-2020
3

€ 16.048,43

11-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-08-2020
2

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

12-11-2020
3

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

11-02-2021
4

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

11-05-2021
5

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

11-08-2021
6

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

11-11-2021
7

t/m
9-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 48 min

2

42 uur 48 min

3

7 uur 12 min

4

12 uur 24 min

6

3 uur 42 min

7

3 uur 24 min

totaal

100 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Fieret's Visgroothandel B.V. Het verslag
is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op
w w w .certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen
en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

14-05-2020
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan 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.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 1 oktober 2008 opgericht. Volgens opgave en uit het
uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
heer M. Fieret de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap.

14-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

14-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

14-05-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:

14-05-2020
1

" Door verbouw ing van de schuur met aanleg van koeling en diepvries
w aarvoor w e een aanvraag bij de bank hadden ingediend en mondeling
goedgekeurd w as en daarom gelijk begonnen omdat w e diepvriesruimte nodig
hadden om door te groeien en op het laatste moment ging de financiering niet
door, w aardoor er diverse betaalregelingen getroffen moesten w orden.
Daarop volgend gingen er 2 klanten failliet w aardoor het nog moeilijker w erd.
De bank plaatste ons naar bijzonder beheer en moesten 500,- /mnd aflossen
en daarbovenop een rente gaan betalen van 13%. Door liquiditeitsproblemen
elders leningen gekregen maar ook erg veel rentekosten. Doordat w e niet snel
genoeg de schulden konden aflossen gaven crediteuren het uit handen en
daarop kw am ook nog eens extra advocaat en incassokosten. Er w as
uiteindelijk 1 crediteur die het op de spits dreef en ons faillissement
aangevraagd heeft w at w e niet verw acht hadden omdat w e daar eerst een
betalingsregeling hadden gekregen van 111 w eken. Deze heeft uiteindelijk ons
faillissement bew erkstelligd."
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

3. Activa

14-05-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Nog in onderzoek.

14-05-2020
1

Niet van toepassing.

11-08-2021
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nog niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schuur

€ 4.000,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 6.000,00

Voertuig

€ 2.024,63

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 12.024,63

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over een kantoor- en bedrijfsinventaris w aaronder
een koel- en vriescel. Daarnaast w ordt er een aantal goederen geleased
w aaronder diverse voertuigen en een vorkheftruck.

14-05-2020
1

Thans is de curator nog doende een doorstart te realiseren. De curator
verw acht in het volgende verslag hierover meer te kunnen vermelden.

13-08-2020
2

De voertuigen die w erden geleased zijn ingeleverd. Eén voertuig is, nadat de
resterende leasetermijnen zijn voldaan, met goedkeuring van de rechtercommissaris en de leasemaatschappij verkocht w aarbij de overw aarde van een
bedrag van € 2.024,63 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
De partij die geïnteresseerd is om een doorstart te realiseren, heeft
vooralsnog de financiering niet rond gekregen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden van verkoop van de activa en zet haar verkoopinspanningen
voort.

12-11-2020
3

Uiteindelijk heeft de partij, die in eerste instantie interesse had in een
doorstart, de financiering toch rond gekregen. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator met betrekking tot de verkoop activa/doorstart met betrokken
partijen overeenstemming bereikt. De curator is nog in overleg met de
betrokken partijen en is doende de verkoop activa/doorstart af te ronden. In
het volgende verslag zal de verkoop activa/doorstart nader w orden
uiteengezet. Zie hierna ook onder punt 6 van dit verslag.

11-05-2021
5

Er w erd door gefailleerde een voertuig (financial) geleased. Het voertuig is
verkocht en van de opbrengst zijn de resterende leasetermijnen voldaan. De
overw aarde van een bedrag van € 2.024,63 incl. BTW is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

11-08-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is de verkoop activa/doorstart afgerond. Zie
hierna ook onder punt 6 van dit verslag. De kantoor- en bedrijfsinventaris is
verkocht voor een bedrag van € 6.000,-. De koopprijs is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. De opbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris
w ordt gereserveerd voor de fiscus. Voorts is de schuur van gefailleerde
verkocht voor een bedrag van € 4.000,-. De opbrengst hiervan komt toe aan
de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

14-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en derden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

14-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 2.000,00

€ 242,00

totaal

€ 2.000,00

€ 242,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad diepgevroren vis aangetroffen. De
curator tracht de voorraad te verkopen.

14-05-2020
1

Thans is de curator nog doende een doorstart te realiseren. De curator
verw acht in het volgende verslag hierover meer te kunnen vermelden.

13-08-2020
2

De partij die geïnteresseerd is om een doorstart te realiseren, heeft
vooralsnog de financiering niet rond gekregen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden van verkoop van de activa en zet haar verkoopinspanningen
voort.

12-11-2020
3

Uiteindelijk heeft de partij, die in eerste instantie interesse had in een
doorstart, de financiering toch rond gekregen. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator met betrekking tot de verkoop activa/doorstart met betrokken
partijen overeenstemming bereikt. De curator is nog in overleg met de
betrokken partijen en is doende de verkoop activa/doorstart af te ronden. In
het volgende verslag zal de verkoop activa/doorstart nader w orden
uiteengezet. Zie hierna ook onder punt 6 van dit verslag.

11-05-2021
5

De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 2.000,-. De opbrengst van de
voorraad komt - min de boedelbijdrage van een bedrag van € 242,- inclusief
BTW - toe aan de pandhouder.

11-08-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

14-05-2020
1

Correspondentie met derden.

11-08-2021
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen

€ 2.000,00

Goodw ill

€ 1.000,00

Kasgeld

€ 80,00

totaal

€ 3.080,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of er andere activa zijn.

14-05-2020
1

Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in Fieret's Visspeciaalzaak B.V. Na
faillissementsdatum zijn deze aandelen aan de bestuurder van gefailleerde
overgedragen. Gefailleerde en haar bestuurder w aren echter na
faillissementsdatum niet beschikkingsbevoegd om de aandelen over te dragen.
Derhalve heeft de curator de notaris, die de notariële akte van levering van de
aandelen heeft verleden, hierover aangeschreven. De notaris heeft de Kamer
van Koophandel geïnformeerd en verzocht om de inschrijving, ten gevolge van
het nietig zijn van de akte, te herstellen. De Kamer van Koophandel heeft als
gevolg hiervan de inschrijving hersteld.

13-08-2020
2

De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de aandelen.
De curator tracht de aandelen in Fieret's Visspeciaalzaak B.V. te verkopen. De
curator zet haar verkoopinspanningen hieromtrent voort.

12-11-2020
3

Er is een partij geïntersseerd in overname van de aandelen. De curator tracht
de aandelen in de komende verslagperiode te verkopen en te leveren.

11-02-2021
4

Ten aanzien van de overname van de aandelen heeft de curator met één partij
overeenstemming bereikt. De aandelen zullen - met goedkeuring van de
rechter-commissaris - in de komende verslagperiode w orden verkocht en
geleverd.

11-05-2021
5

De aandelen zijn verkocht voor een bedrag van € 2.000,-. De koopprijs is
bijgeschreven op de faillissementsrekening. In het kader van de doorstart is
voor de goodw ill een bedrag van € 1.000,- betaald. Dit bedrag is bijgeschreven
op de faillissementsrekening. Voorts is het aangetroffen kasgeld van een
bedrag van € 80,- bijgeschreven op de faillissementsrekening.

11-08-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog geen.

14-05-2020
1

Telefoon en correspondentie met de bestuurder en derden.

13-08-2020
2

Correspondentie.

11-02-2021
4

Correspondentie en telefoon met derden.

11-05-2021
5

Correspondentie met derden.

11-08-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 7.549,72

€ 5.800,00

€ 701,80

totaal

€ 7.549,72

€ 5.800,00

€ 701,80

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zouden er 3 debiteuren zijn met een
totaalbedrag van € 7.549,72. In verband met een eventuele doorstart zijn de
debiteuren nog niet aangeschreven.

14-05-2020
1

De debiteurenportefeuille is in het kader van de doorstart verkocht voor een
bedrag van € 5.800,-. Dit bedrag komt toe aan de pandhouder. De boedel
ontvangt een boedelbijdrage van € 701,80 incl. BTW .

11-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet van toepassing.

14-05-2020
1

Geen.

11-08-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 53.947,41
Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank NV heeft een vordering van € 53.947,41, nog te vermeerderen
rente en kosten ingediend met betrekking tot verleend krediet in rekeningcourant.
Daarnaast heeft Sw ishfund Nederland B.V. een vordering van een bedrag van
€6.937,16 ingediend.

5.2 Leasecontracten

14-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Sinds mei 2019 w ordt er een Volksw agen Crafter (financial) geleased. Dit
voertuig is inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij.

14-05-2020
1

Sinds oktober 2015 w ordt er een Lancia Thema (financial) geleased. Er staan
nog enkele leasetermijnen open. Er heeft zich een partij bij de curator gemeld
die geïnteresseerd is in overname van dit voertuig. De curator tracht dit
voertuig in de komende verslagperiode te verkopen.
Sinds maart 2018 w ordt er een vorkheftruck van het merk Jungheinrich
(financial) geleased. De curator heeft hieromtrent contact opgenomen met de
leasemaatschappij en is thans nog in afw achting van een reactie.
Het voertuig, de Lancia Thema, is reeds verkocht. Van de opbrengst zijn de
resterende leasetermijnen voldaan. De overw aarde van een bedrag van €
2.024,63 is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het leasecontract met
betrekking tot de vorkheftruck is overgenomen door de doorstartende partij.
Dit punt is afgew ikkeld.

11-08-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door de ING Bank NV verstrekte krediet in rekeningcourant zijn alle vorderingen van de Vennootschap op derden, de
kantoorinventaris, voertuigen en voorraad verpand aan de ING Bank NV.

14-05-2020
1

Sw ishfund Nederland B.V. heeft in verband met het door haar verstrekte
krediet een tw eede pandrecht op de activa van de Vennootschap.

5.4 Separatistenpositie
In verband met de door hen gevestigde zekerheden, hebben ING Bank N.V. en
Sw ishfund Nederland B.V. een separatistenpositie.

14-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

5.8 Boedelbijdragen

14-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

14-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en derden.

14-05-2020
1

Correspondentie en telefoon met de bank en derden.

13-08-2020
2

Correspondentie en telefoon met de bank.

12-11-2020
3

Correspondentie met de bank.

11-02-2021
4

Correspondentie met de bank.

11-08-2021
6

Correspondentie met de bank.

11-11-2021
7

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

14-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

14-05-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

14-05-2020
1

Thans is de curator nog doende een doorstart te realiseren. De curator
verw acht in het volgende verslag hierover meer te kunnen vermelden.

13-08-2020
2

De partij die geïnteresseerd is om een doorstart te realiseren, heeft
vooralsnog de financiering niet rond gekregen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden van verkoop van de activa en zet haar verkoopinspanningen
voort.

12-11-2020
3

De curator is nog doende een doorstart te realiseren en zet haar pogingen
hieromtrent voort.

11-02-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met betrokken partijen
overeenstemming bereikt. De curator is nog in overleg met de betrokken
partijen en is doende de verkoop activa/doorstart af te ronden. In het
volgende verslag zal de verkoop activa/doorstart nader w ordern uiteengezet.

11-05-2021
5

Er had zich één geïnteresseerde partij bij de curator gemeld. Met die partij is
uitvoerig gesproken en onderhandeld. Met goedkeuring van de rechtercommissaris en de pandhouder is de activa van gefailleerde aan deze partij
verkocht voor een totaalbedrag van € 18.800,-.

11-08-2021
6

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

14-05-2020
1

De koopprijs van een bedrag van € 18.800,- is als volgt opgebouw d:
1. Voorraad
€ 2.000,00
2. Debiteuren
€ 5.800,00
3. Kantoor- en bedrijfsinventaris
€ 6.000,00
4. Schuur
€ 4.000,00
5. Goodw ill
€ 1.000,00
Totaal
€18.800,00

11-08-2021
6

De opbrengst van de voorraad en de debiteuren, in totaal samen een bedrag
van € 7.800,-, komt toe aan de pandhouder. De boedel heeft over die
opbrengst een boedelbijdrage van een bedrag van € 943,80 incl. BTW
ontvangen. Derhalve is aan de pandhouder een bedrag van € 6.856,20
overgemaakt. De opbrengst van een bedrag van € 11.943,80, bestaande uit
de opbrengst van de inventaris (€ 6.000,-), de schuur (€ 4.000,-), goodw ill (€
1.000,-) is samen met de boedelbijdrage overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 18.800,00

14-05-2020
1

11-08-2021
6

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 943,80

14-05-2020
1

11-08-2021
6

Toelichting
De boedel heeft voor de verkoop van de voorraad en de debiteuren een
boedelbijdrage van 10% ontvangen hetgeen neerkomt op een bedrag van €
943,80 incl. BTW . Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nog niet van toepassing.

14-05-2020
1

Correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

12-11-2020
3

Correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

11-02-2021
4

Correspondentie en telefoon met bestuurder en derden.

11-05-2021
5

Correspondentie met derden.

11-08-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van (een deel van) de administratie. Zodra de
curator de administratie heeft ontvangen, zal de curator de administratie
onderzoeken.

14-05-2020
1

De administratie is veiliggesteld en zal nader w orden onderzocht.

12-11-2020
3

De curator heeft de administratie nog in onderzoek en is hierover in overleg
met de bestuurder en derden.

11-02-2021

4
Nog in onderzoek.

11-05-2021
5

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

11-08-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 28 februari 2017 gedeponeerd;
De jaarrekening 2017 is op 27 mei 2019 gedeponeerd.

14-05-2020
1

De jaarrekening 2018 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De Vennootschap is in 2008 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting
van de aandelen is thans verjaard.

14-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

14-05-2020
1

11-02-2021
4

11-05-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-05-2020
1

11-02-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie nog in onderzoek en is hierover in overleg
met derden. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

11-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog geen.

14-05-2020
1

Correspondentie met derden.

13-08-2020
2

Correspondentie met derden.

12-11-2020
3

Correspondentie met derden.

11-05-2021
5

Onderzoek administratie, correspondentie met derden.

11-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-05-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 84.376,00

14-05-2020
1

13-08-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 84.376,= uit hoofde van omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en
Vennootschapsbelasting.
€ 85.782,00

12-11-2020
3

€ 126.070,00

11-02-2021
4

€ 142.789,00

11-05-2021
5

€ 142.789,00

11-08-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.

Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

11-08-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 18 crediteuren.
12

14-05-2020
1

13-08-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben er zich 12 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
14

12-11-2020
3

15

11-05-2021
5

15

11-08-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 184.206,38 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
bijgevoegd.

14-05-2020
1

€ 264.500,44

13-08-2020
2

€ 284.609,56

12-11-2020
3

€ 286.495,99

11-05-2021
5

€ 286.495,99

11-08-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

14-05-2020
1

Correspondentie met crediteuren.

13-08-2020
2

Correspondentie met crediteuren.

12-11-2020
3

Correspondentie met crediteuren.

11-02-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Verkoop van activa c.q. het realiseren van een doorstart;
- Onderzoek naar overige activa;

14-05-2020
1

- Onderzoek van de administratie. Daarbij komt tevens aan de orde of er
behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- Inventarisatie van crediteuren.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

13-08-2020
2

- Verkoop van activa c.q. het realiseren van een doorstart;
- Onderzoek van de administratie. Daarbij komt tevens aan de orde of er
behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- Inventarisatie van crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

12-11-2020
3

- verkoop activa c.q. realiseren doorstart;
- verkoop aandelen;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- verkoop aandelen;
- realiseren doorstart en afw ikkeling daarvan;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

11-02-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- afronding verkoop aandelen;
- afw ikkeling doorstart;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2021
5

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

11-08-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

11-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

11-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

14-05-2020
1

Verslaglegging en correspondentie met derden.

13-08-2020
2

Telefoon met derden.

12-11-2020
3

Verslaglegging.

11-02-2021
4

Verslaglegging.

11-08-2021
6

Verslaglegging.

11-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

