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Algemene gegevens
Naam onderneming
Marosel B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
Marosel B.V. ("Marosel") is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor aan
Leidse Rijn 19 te (3454 PZ) De Meern. Marosel is opgericht in 2006.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Marosel is een intermediair op het gebied van opleidingen. Marosel w erd door
externe organisaties (zow el publiek als privaat) ingehuurd om hun
opleidingsbeleid mede te bepalen en te organiseren. De dienstverlening van
Marosel bestond in dat verband tevens uit het verrichten van w erkzaamheden
ten aanzien van administratie, inkoop en andere facilitaire aangelegenheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 5.405.869,00

€ 127.981,00

€ 1.383.163,00

2019

€ 8.890.110,00

€ -444.009,00

€ 1.379.202,00

2018

€ 7.670.066,00

€ -247.130,00

€ 1.897.478,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde financiële gegevens zijn gebaseerd op de beschikbare
(concept) jaarrekeningen over de jaren 2017, 2018 en 2019. In het jaar 2017
heeft Marosel een positief resultaat behaald. De jaren 2018 en 2019 heeft
Marosel afgesloten met een verlies. De curator heeft de financiële administratie
bij het bestuur opgevraagd.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

09-07-2020
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum w aren er 9 w erknemers in dienst van Marosel. Alle
w erknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

Boedelsaldo
€ 110.639,71

09-07-2020
1

€ 375.940,27

09-10-2020
2

€ 405.083,12

08-01-2021
3

€ 250.986,00

08-04-2021
4

€ 251.231,25

08-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
3

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

08-04-2021
4

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021

08-07-2021
5

t/m
7-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

163 uur 45 min

2

105 uur 35 min

3

31 uur 10 min

4

34 uur 15 min

5

11 uur 5 min

totaal

345 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator de mogelijkheden om de
bedrijfsactiviteiten van Marosel voort te zetten, onderzocht. Daarnaast heeft
de curator met verschillende partijen gesproken over een eventuele doorstart.
Een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten heeft de curator in de eerste
verslagperiode kunnen doorstarten. Komende verslagperiode zal de curator
deze doorstart verder afronden.

09-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de doorstart afgerond. De
roerende zaken zijn separaat verkocht door middel van een veiling. Het
gehuurde is op 25 augustus 2020 opgeleverd.
Verder heeft de curator de debiteurenincasso ter hand genomen en een
aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenpositie (nader)
in kaart gebracht en het rechtmatigheidsonderzoek verder ter hand genomen.
De curator verw acht zijn voorlopige bevindingen in komende verslagperiode
met de bestuurder te kunnen delen.

08-01-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen in de afgelopen verslagperiode
gedeeld met de bestuurder. De bestuurder heeft desgevraagd nadere
inlichtingen verschaft. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.

08-04-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen
verslagperiode voortgezet en zow el de huidige bestuurder als de oudbestuurder naar aanleiding daarvan een aantal aanvullende vragen gesteld.
De curator verw acht het onderzoek aan de hand van de aanvullende
antw oorden in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

08-07-2021
5

De curator heeft afgelopen verslagperiode daarnaast met de verschillende
instanties overleg gehad voor de teruggave van de buitenlandse BTW .

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Marosel is Salvision Holding B.V.
Van deze laatste vennootschap is mevrouw E. Fuld zow el enig bestuurder als
enig aandeelhouder.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Uit de administratie van Marosel volgt dat ten tijde van de faillietverklaring de
navolgende verzekeringen/polissen w aren afgesloten:
- Bedrijven Compact Polis;
- Ongevallenverzekering.

09-07-2020
1

De curator zal de verzekeringen royeren.
De verzekeringspolissen zijn met ingang van 1 september 2020 geroyeerd.

09-10-2020
2

1.4 Huur
Marosel huurt sinds 1 oktober 2015 een kantoorruimte aan de Leidse Rijn 19 in
De Meern. De eerder tot stand gekomen huurovereenkomst had een looptijd
van 5 jaren en is per 1 december 2019 verlengd tot en met 30 september
2025. De huur bedraagt € 28.496,28 op jaarbasis. De huurovereenkomst is
met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

09-07-2020
1

Het gehuurde is op 25 augustus 2020 opgeleverd.

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Marosel heeft verklaard dat Marosel in liquiditeitsnood is
gekomen als gevolg van de COVID-19-uitbraak. De uitbraak van voornoemd
virus leidde ertoe dat opleidingen, cursussen en trainingen niet meer fysiek
mochten plaatsvinden. Opdrachtgevers besloten volgens de bestuurder om
reeds verstrekte opdrachten uit te stellen en geen nieuw e opdrachten te
verstrekken. De bestuurder van Marosel verklaarde verder dat ongeveer 80%
van de omzet van Marosel afhankelijk w as van één grote opdrachtgever. Ook
deze opdrachtgever liet Marosel na het uitbreken van COVID-19 w eten geen
opdrachten meer te zullen verstrekken tot - in ieder geval - september 2020.

09-07-2020
1

Een andere oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder de
toenemende concurrentie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat diverse
opleidingsinstituten hun diensten steeds vaker rechtstreeks aan
opdrachtgevers verstrekken zonder daarbij gebruik te maken van de diensten
van Marosel. De bestuurder verklaarde voorts dat Marosel in de
zomermaanden (juli en augustus) doorgaans een lagere omzet realiseert dan
in de overige maanden. Die laatste omstandigheid in combinatie met de
uitbraak van COVID-19 en de toenemende concurrentie in de markt hebben
ertoe geleid dat Marosel de rechtbank heeft verzocht om haar faillissement uit
te spreken.
Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van de inventarisatie van
de activa en het realiseren van een doorstart. De curator heeft zodoende de
oorzaak van het faillissement nog niet kunnen vaststellen. Komende
verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator dit
onderzoek voortzetten en zijn (voorlopige) bevindingen delen met de
bestuurder.

09-10-2020
2

De curator heeft zijn (voorlopige) bevindingen in de afgelopen verslagperiode
nog niet kunnen delen met de bestuurder omdat het onderzoek nog niet w as
afgerond. De curator verw acht zijn (voorlopige) bevindingen in de aankomende
verslagperiode te delen met de bestuurder.

08-01-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld en
heeft de oorzaken van het faillissement thans nog in onderzoek.

08-04-2021
4

De curator heeft de bestuurder een aantal aanvullende vragen gesteld in
verband met het rechtmatigheidsonderzoek en verw acht dit onderzoek in de
komende verslagperiode te kunnen afronden.

08-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

09-07-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er 9 w erknemers in dienst van Marosel.
Het UW V heeft de w erknemers in de eerste verslagperiode uitgenodigd voor
een intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

09-07-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er 12 w erknemers in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-8-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers met toestemming van de rechter-commissaris
ontslag aangezegd. Het UW V heeft de w erknemers uitgenodigd voor een
intakegesprek.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 10.582,66

€ 0,00

totaal

€ 10.582,66

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Marosel beschikt voor het verrichten van haar bedrijfsactiviteiten over een
beperkte kantoorinventaris. De curator heeft diverse partijen benaderd in
verband met de verkoop daarvan. De curator zal komende verslagperiode de
aanw ezige inventaris aan een derde proberen te verkopen.

09-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de kantoorinventaris verkocht
door middel van het houden van een veiling. De totale verkoopopbrengst
bedraagt € 8.275,19 inclusief btw . De netto-verkoopopbrengst is reeds
ontvangen op de boedelrekening.

09-10-2020
2

Afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris die in de eerste veiling niet
w as verkocht, nogmaals ter veiling aangeboden. De resterende
kantoorinventaris is voor een bedrag van € 2.307,47 verkocht.

08-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de aangetroffen kantoorinventaris is het bodemvoorrecht van
de Belastingdienst van toepassing.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

09-07-2020
1

Houden van een veiling.

09-10-2020
2

Veilen resterende kantoorinventaris.

08-01-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op faillissementsdatum had Marosel een aantal opdrachten reeds uitgevoerd,
maar nog niet gefactureerd. In opdracht van de curator zijn deze opdrachten
gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie onderhanden w erk, onderhanden w erk factureren.

09-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de overige activa
van Marosel en naar de mogelijkheden om deze activa te gelde te maken ten
behoeve van de boedel. De curator heeft in dat verband de mogelijkheden
onderzocht om de goodw ill van Marosel (bestaande uit domeinnamen, een
handelsnaam en een klantenbestand) en het door Marosel ontw ikkelde
'Customer Relationship Management syteem' in het kader van een doorstart
aan een derde partij over te dragen.

09-07-2020
1

De curator heeft de goodw ill de het Customer Relationship Management
systeem in het kader van de doorstart verkocht. De financiële verantw oording
van deze verkoop is opgenomen onder 6.5 van dit verslag.

09-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa.

09-07-2020
1

Onderhandelingen doorstartende partij.

09-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Op faillissementsdatum bedroeg de
debiteurenportefeuille afgerond € 415.000,-.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator zal de openstaande debiteuren in de navolgende verslagperiode
incasseren.

09-07-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteuren meerdere keren
aangeschreven om de openstaande vordering te voldoen. Tot op heden is een
bedrag van afgerond € 200.000,- door de curator ontvangen. Een aantal
debiteuren kan zich met succes beroepen op verrekening. De curator zal de
debiteurenincasso komende verslagperiode voortzetten.

09-10-2020
2

De curator heeft de debiteurenincasso in de afgelopen verslagperiode
voortgezet. Tot op heden is een bedrag van € 279.034,12 geïncasseerd.
Komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso voortzetten en
een tussentijdse afrekening met de pandhouder maken.

08-01-2021
3

Een aantal debiteuren heeft verw eer gevoerd tegen het bestaan en/of de
omvang van de vordering. De curator heeft deze verw eren in onderzoek.
Daarnaast heeft de curator in afgelopen verslagperiode nogmaals contact
opgenomen met de Belastingdienst voor de teruggave van de buitenlandse
BTW .

08-04-2021
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met één
van de debiteuren in verband met de openstaande vordering en verzocht
nadere gegevens te verstrekken. Daarnaast is met verschillende instanties
contact gew eest voor de teruggave van de buitenlandse BTW .

08-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder, inventariseren debiteuren.

09-07-2020
1

Aanschrijven debiteuren, overleg debiteuren.

09-10-2020
2

Aanschrijven debiteuren, beoordelen posities debiteuren.

08-01-2021
3

Analyseren verw eren debiteuren.

08-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 243.068,47
Toelichting vordering van bank(en)
Marosel bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). De vordering van
ABN AMRO bedroeg op de faillissementsdatum € 243.068,47, w aarvan €
130.000,- uit hoofde van een lening en € 113.068,47 uit hoofde van rekening-

09-07-2020
1

courant.

€ 81.931,60

09-10-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Als gevolg van het incasseren van de debiteuren bedraagt de vordering van
ABN AMRO tot op heden nog € 81.931,60. De curator verw acht dat deze
vordering in de komende maanden verder zal afnemen als gevolg van de
debiteurenincasso.

Toelichting vordering van bank(en)
Gelet op de hoogte van de geïncasseerde debiteuren verw acht de curator dat
de gesecureerde vordering van ABN AMRO volledig kan w orden afgelost. De
curator zal komende verslagperiode een voorlopige afrekening met ABN AMRO
maken.

08-01-2021
3

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een drietal personenauto's aangetroffen in de boedel die
w erden geleaset. De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid
gesteld de leaseobjecten in te nemen. De leaseobjecten zijn in de afgelopen
verslagperiode reeds geretourneerd.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft een rechtsgeldig pandrecht op de bedrijfsinventaris en op
bestaande en toekomstige vorderingen van Marosel op derden.

09-07-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft de eerste voorlopige afrekening tussen de
boedel en ABN AMRO plaatsgevonden.

08-04-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft afspraken gemaakt met ABN AMRO over de inning van de
debiteurenvorderingen. Ten aanzien van de debiteurenincasso zijn de curator
en ABN AMRO overeengekomen dat de curator zal overgaan tot inning van de
vorderingen tegen betaling van een boedelbijdrage van 10% door ABN AMRO.
Daarbij zijn de curator en ABN AMRO uitgegaan van de fictie van openbaarheid
van het pandrecht per faillissementsdatum.

09-07-2020
1

Ten aanzien van de bedrijfsinventaris geldt het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst, zodat de curator de verkoop van de bedrijfsinventaris ter
hand zal nemen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht, afspraken maken over
debiteurenincasso.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om de activiteiten van Marosel
voort te zetten. Vanw ege een gebrek aan financiële middelen in de boedel is
een voortzetting evenw el niet haalbaar gebleken.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Er hebben zich 15 partijen bij de curator gemeld die interesse hadden om de
bedrijfsactiviteiten van Marosel door te starten. Een aantal van deze partijen
heeft zichzelf gemeld, een aantal partijen is - in overleg met de bestuurder van
Marosel - door de curator benaderd. De curator is uiteindelijk met tw ee
geïnteresseerde partijen in onderhandeling getreden.

09-07-2020
1

Mede gelet op de uitgebrachte biedingen heeft de curator de
bedrijfsactiviteiten van Marosel gesplitst, zodat tw ee verschillende partijen een
gedeelte van de bedrijfsactiviteiten van Marosel konden doorstarten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veel tijd moeten besteden aan
de overdracht van de bedrijfsactiviteiten. Onlangs is de overdracht volledig
afgerond.

09-10-2020
2

6.5 Verantwoording
De curator zit in de afrondende fase van de doorstart zodat ik het volgende
verslag de (financiële) verantw oording zal w orden opgenomen.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie 6.5.

Toelichting
De curator heeft de volgende verkoopopbrengst gerealiseerd uit de doorstart:

09-07-2020
1

09-10-2020
2

Doorstartende partij 1 heeft het recht verkregen om met een van de
contractspartijen van Marosel in onderhandeling te treden. De
verkoopopbrengst bedraagt € 47.000,-.
Doorstartende partij 2 heeft eveneens recht verkregen om met een aantal
contractspartijen in onderhandeling te treden. De curator heeft bovendien de
IE-rechten, examenvouchers en het Customer Relationship Management
systeem verkocht aan deze partij. De verkoopopbrengst bedraagt € 29.500,-.
In totaal heeft de curator in verband met de doorstart derhalve een opbrengst
gerealiseerd ter hoogte van € 76.500,- (excl. BTW ). De opbrengst is inmiddels
ontvangen op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie 6.5.

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-07-2020
1

09-10-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen bidbook, onderhandelingen partijen, realiseren doorstart.

09-07-2020
1

Afronden doorstart.

09-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie over de afgelopen drie jaren veiliggesteld. De
curator zal in de navolgende verslagperioden onderzoeken of de
boekhoudplicht door Marosel is nageleefd.

09-07-2020
1

In onderzoek.

09-10-2020
2

De curator heeft het onderzoek in verband met de boekhoudplicht in de
afgelopen verslagperiode voortgezet en zal zijn voorlopige bevindingen in de
aankomende verslagperiode delen met de bestuurder.

08-01-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld en zal
komende verslagperiode aan de hand van de inhoudelijke reactie van de
bestuurder het onderzoek voortzetten. Daarnaast heeft de curator in
afgelopen verslagperiode een deel van de digitale administratie door een
externe ICT-er doorzoekbaar laten maken, zodat deze administratie
onderzocht kan w orden.

08-04-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen
verslagperiode voortgezet en de huidige bestuurder en de oud-bestuurder
naar aanleiding daarvan een aantal aanvullende vragen gesteld. De curator
verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

08-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over
het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd en de jaarrekening over het jaar 2019
w as op faillissementsdatum nog niet gedeponeerd.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming heeft Marosel geen verplichte
accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is geen nader onderzoek naar gedaan omdat een eventuele vordering tot
volstorting is verjaard.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit moet nog w orden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken
gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten en de aanw ezige
activa, de doorstart en het veiligstellen van de administratie. Komende
verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

09-07-2020
1

09-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
Zie 7.5.
In onderzoek

08-01-2021
3

Toelichting
Zie 7.1.
In onderzoek

08-04-2021
4

Nee

08-07-2021
5

Toelichting
De curator is vooralsnog niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode
voortgezet en zal zijn (voorlopige) bevindingen in de aankomende
verslagperiode delen met de bestuurder.

08-01-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder en de
bestuurder een aantal vragen gesteld. De bestuurder heeft die vragen in de
afgelopen verslagperiode beantw oord. De curator zal het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

08-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en veiligstellen administratie.

09-07-2020
1

Onderzoek administratie.

09-10-2020
2

Analyse (financiële) administratie.

08-01-2021
3

Nadere analyse administratie en reactie bestuurder.

08-04-2021
4

Onderzoek administratie en nadere vragen stellen aan bestuurder en oudbestuurder.

08-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.254,94

09-07-2020
1

€ 74.031,63

08-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144.152,80

09-07-2020
1

€ 204.976,80

09-10-2020
2

€ 431.106,80

08-01-2021
3

€ 659.674,80

08-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 9.207,72

09-07-2020
1

08-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 3.026,00

09-07-2020
1

09-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

09-07-2020
1

69

09-10-2020
2

75

08-01-2021
3

77

08-04-2021
4

78

08-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 666.077,20

09-07-2020
1

€ 822.933,85

09-10-2020
2

€ 883.449,35

08-01-2021
3

€ 898.441,25

08-04-2021
4

€ 898.507,42

08-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- afronden doorstart;
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- verkoop kantoorinventaris;
- onderzoek administratie;
- debiteurenincasso;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.

09-07-2020
1

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- onderzoek administratie;
- voortzetten debiteurenincasso;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.

09-10-2020
2

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten debiteurenincasso;

08-01-2021
3

- voorlopige afrekening pandhouder;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en delen (voorlopige) bevindingen
met bestuurder.
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten debiteurenincasso;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
- incasseren teruggave buitenlandse BTW ;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

08-04-2021
4

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- incasseren buitenlandse BTW ;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2021
5

