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Algemene gegevens
Naam onderneming
Feniks Talent B.V.

31-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Feniks Talent B.V.
("Feniks Talent") is opgericht op 14 augustus 2014. Feniks Talent is statutair
gevestigd in Diemen en houdt kantoor aan de Ravellaan 13 (3533JE) te
Utrecht.

31-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Feniks Talent is een landelijk expertisecentrum gericht op de begeleiding van
hoogbegaafde jongeren tussen de 6 en 22 jaar die in het reguliere onderw ijs
zijn uitgevallen of vastlopen. Feniks Talent heeft een vestiging in Utrecht en
Amersfoort. In Utrecht w orden jongeren tussen de 12 en 22 jaar begeleid en in
Amersfoort jongeren tussen de 6 en 12 jaar.

Financiële gegevens

31-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 717.485,00

€ 51.650,00

€ 196.314,00

2017

€ 968.471,00

€ 68.350,00

€ 249.652,00

2020

€ 728.308,00

€ -21.949,00

€ 189.297,00

2018

€ 1.229.090,00

€ 21.525,00

€ 282.056,00

2019

€ 1.294.300,00

€ -180.965,00

€ 161.268,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van 2016 tot en met 2018 zijn afgeleid uit de
jaarrekeningen. Voor het jaar 2019 is een concept jaarrekening opgesteld. De
genoemde gegevens zijn afgeleid uit deze concept jaarrekening. De financiële
gegevens van 2020 hebben betrekking op de periode tot juli 2020 en zijn
afgeleid uit de digitale administratie.

31-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Confrom opgave jaarrekeningen
2017: 6.86 fte
2018: 12,54 fte
2019: niet bekend
Op datum faillissement w aren 25 w erknemers in dienst. Daarnaast schakelde
Feniks Talent veel ZZP'ers in.

Boedelsaldo

31-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 94.886,37

31-07-2020
1

€ 179.781,91

30-10-2020
2

€ 197.484,43

29-01-2021
3

€ 203.214,54

29-04-2021
4

€ 206.936,01

29-07-2021
5

€ 189.631,51

29-10-2021
6

€ 203.515,52

28-01-2022
7

€ 203.389,81

28-04-2022
8

€ 205.048,29

28-07-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-7-2020

31-07-2020
1

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
2

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
3

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

29-04-2021
4

t/m
28-4-2021
van
29-4-2021

29-07-2021
5

t/m
28-7-2021
van
29-7-2021

29-10-2021
6

t/m
28-10-2021
van
29-10-2021

28-01-2022
7

t/m
27-1-2022
van
28-1-2022

28-04-2022
8

t/m
27-4-2022
van
28-4-2022
t/m
27-7-2022

Bestede uren

28-07-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 45 min

2

36 uur 10 min

3

20 uur 40 min

4

27 uur 35 min

5

15 uur 55 min

6

13 uur 5 min

7

7 uur 35 min

8

12 uur 40 min

9

5 uur 0 min

totaal

240 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het (tijdelijk)
continueren van de activiteiten en het realiseren van de doorstart. In dat
kader heeft de curator contact gehad met de bestuurder, ouders, gemeenten
en doorstart kandidaten. Daarnaast is het personeel door de curator
geïnformeerd en heeft er een intake met het UW V plaatsgevonden. Ook
hebben tw ee bijeenkomsten met de ouders en kinderen plaatsgevonden.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de ouders en kinderen door de curator op de
hoogte gesteld van de ontw ikkelingen in het faillissement en de doorstart.
Uiteindelijk heeft de curator met tw ee partijen overeenstemming bereikt over
de doorstart van Feniks Talent in Utrecht en Amersfoort.

31-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de overdracht van de activiteiten
aan de doorstartende partijen verder begeleid. Daarnaast heeft de curator de
debiteurenincasso opgestart.

30-10-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator voornamelijk de debiteurenincasso
voortgezet. Daarnaast heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
opgestart.

29-01-2021
3

In de vierde verslagperiode heef de curator de debiteurenincasso voortgezet.
Daarnaast heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek opgestart en
vragen voorbereid die in de komende verslagperiode aan het bestuur
voorgelegd w orden.

29-04-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet.
De curator heeft daarnaast zijn eerste bevindingen met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld en in dat kader op een
aantal punten om een nadere input gevraagd.

29-07-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek input van de bestuurder ontvangen op de gestelde
vragen. De curator heeft naar aanleiding van de terugkoppeling van de
bestuurder aanvullende vragen gesteld. De curator verw acht het
rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af te ronden. Daarnaast
heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet en met verschillende
debiteuren (w aaronder gemeenten en het SVB) contact gehad over de
openstaande vorderingen.

29-10-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder aanvullende vragen gesteld. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder. Na ontvangst
van de input van de bestuurder, verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden. Voorts heeft de curator de
debiteurenincasso voortgezet. Met verschillende debiteuren is opnieuw contact
gew eest over de openstaande vorderingen. Een aantal debiteuren heeft de
openstaande vordering in de zevende verslagperiode betaald.

28-01-2022
7

In de achtste verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De curator heeft zijn conclusies gedeeld met de bestuurder.
Daarnaast heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet.

28-04-2022
8

In de negende verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso
voorgezet en afgerond.

28-07-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Feniks Talent is Levanimo Beheer B.V.
die op haar beurt middels Dare2B B.V. w ordt bestuurd door de heer T.
Koenderink.

31-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend gew orden met lopende
procedures.

31-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn in de periode dat de onderneming is voortgezet
gecontinueerd.

31-07-2020
1

1.4 Huur
Feniks Talent heeft een locatie in Utrecht en een locatie in Amersfoort.

31-07-2020
1

De locatie in Utrecht is gevestigd aan de Ravellaan 13 (3533JE). De
huurovereenkomst loopt tot en met 31 juli 2020. De locatie in Amersfoort is
gevestigd aan de Van Galenstraat 30 (3814RD). De huurovereenkomst loopt
tot en met 31 juli 2020.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft over de oorzaak van het faillissement het volgende
verklaard.
Feniks Talent is een kleinschalige landelijke organisatie die als gevolg van de
transitie met jeugdzorg met tientallen gemeenten heeft moeten
onderhandelen over individuele contracten voor de begeleiding van kinderen.
Hierdoor is de afgelopen jaren een sterke stijging gew eest van de
administratieve lasten. In 2019 is volgens de bestuurder duidelijk gew orden
dat het businessmodel in de praktijk niet uit kon. Feniks Talent is daarom voor
datum faillissement op zoek gegaan naar een partij die de activiteiten kon
overnemen. In juni 2020 zijn de onderhandelingen met tw ee potentiële
kandidaten stukgelopen. Omdat de locaties van Feniks Talent in de
zomerperiode gesloten zijn, w aren er nauw elijks inkomsten te verw achten.
Feniks Talent kon haar lopende verplichtingen niet meer voldoen, zodat het
bestuur is overgegaan tot eigen aangifte van het faillissement.
De komende verslagperiode(n) zal de curator verder onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement.

31-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

31-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-07-2020
1

Toelichting
Het is niet bekend hoeveel w erknemers in 2019 in dienst w aren bij Feniks
Talent.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 9 juli 2020
ontslag aangezegd. De curator heeft op de locatie in Utrecht en Amersfoort
een personeelsbijeenkomst gehouden. Vervolgens heeft op de locatie in
Utrecht de intake met het UW V plaatsgevonden.

31-07-2020
1

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

31-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassiing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Feniks Talent bestaan louter uit inventaris en een
oude Volksw agen bus (2001).

31-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris zijn geen pandrechten gevestigd. De opbrengst van
de bedrijfsinventaris komt derhalve toe aan de boedel, met behoud van het
voorrecht van de belastingdienst.

31-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen in het kader van de doorstart verkocht.
Zie paragraaf 6.4 van dit verslag.

31-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft een inventarisatie van de activa gemaakt.

4. Debiteuren

31-07-2020
1

4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat tot en met 7 juli 2020 de debiteurenpositie €
128.413,46 bedraagt. Een deel van die debiteuren zal inmiddels betaald
hebben op de betaalrekening van failliet. Het saldo van de betaalrekening is
inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. Daarnaast geldt dat de
activiteiten in de periode van 8 tot en met 17 juli 2020 door de curator zijn
voortgezet. De exacte opbrengst over deze periode is nog niet bekend. Een
nadere inventarisatie van de w erkelijke w aarde van de debiteurenportefeuille
vindt nog plaats.

31-07-2020
1

Een nadere inventarisatie van de w erkelijke w aarde van debiteurenportefeuille
vindt nog plaatst. In verband met de tientallen verschillende contracten is dit
een tijdrovende exercitie. De curator heeft voor de uitvoering van de
w erkzaamheden tw ee ZZP'ers ingeschakeld die voor datum faillissement ook
de debiteurenadministratie van Feniks voerden. In de periode van 8 juli tot en
met 28 oktober 2020 bedraagt de totale debiteurenopbrengst € 186.522,09.

30-10-2020
2

In de periode van 8 juli 2020 tot en met 28 januari 2021 bedraagt de totale
debiteurenopbrengst € 191.138,22. Naar verw achting kan nog een
totaalbedrag van € 34.109,97 geïncasseerd w orden. De curator streeft er naar
om de debiteurenincasso de komende verslagperiode af te ronden.

29-01-2021
3

In de periode van 8 juli 2020 tot en met 28 april 2021 bedraagt de totale
debiteurenopbrengst € 201.290,55. Naar verw achting kan nog een
totaalbedrag van € 20.216,40 geïncasseerd w orden.

29-04-2021
4

In de periode van 8 juli 2020 tot en met 28 juli 2021 bedraagt de totale
debiteurenopbrengst € 207.333,13. Naar verw achting kan nog een
totaalbedrag van € 17.854,64. De curator streeft er naar om de
debiteurenincasso de komende verslagperiode af te ronden.

29-07-2021
5

In de periode van 8 juli 2020 tot en met 28 oktober 2021 bedraagt de totale
debiteurenopbrengst € 209.978,13. Bij een nadere inventarisatie van de
debiteurenportefeuille is vastgesteld dat naar verw achting kan nog een
totaalbedrag van € 41.534,96 geïncasseerd w orden.

29-10-2021
6

In de periode van 8 juli 2020 tot en met 27 januari 2022 bedraagt de totale
debiteurenopbrengst € 223.257,13. Naar verw achting kan nog maximaal een
totaalbedrag van € 32.479,56 geïncasseerd w orden.

28-01-2022
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met
verschillende debiteuren over de openstaande vorderingen. De curator zal de
komende verslagperiode de debiteurenincasso voortzetten.

28-04-2022
8

De curator heeft in de negende verslagperiode de debiteurenincasso
afgerond. De totale debiteurenopbrengst bedraagt € 223.482,13.

28-07-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft aan de hand van de beschikbare administratie de
debiteurenpositie geïnventariseerd. W aar mogelijk zijn tijdens de periode van
voortzetting de declaraties bij gemeenten en ouders ingediend.

31-07-2020
1

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

31-07-2020
1

De curator heeft de banken aangeschreven en in kennis gesteld van het
faillissement. Tot op heden is bekend dat Feniks Talent drie bankrekeningen
aanhoudt bij ABN AMRO. Uit de bankafschriften volgt dat op datum faillissement
het saldo van de drie bankrekeningen tezamen € 37.404,35 bedroeg. De
curator heeft van de bestuurder begrepen dat Feniks Talent geen
kredietfaciliteit bij een bank heeft. De curator verw acht daarom geen
vorderingen van banken te ontvangen.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat op naam van Feniks Talent
geen leaseovereenkomsten zijn afgesloten.

31-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

31-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

31-07-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken en crediteuren aangeschreven.

31-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Feniks Talent zijn in de periode van 8 tot en met 17 juli
2020 voortgezet. In verband met de zomervakantie zijn de locaties in Utrecht
en Amersfoort van 20 juli tot 31 augustus 2020 gesloten. De doorstartende
partijen zullen de activiteiten van Feniks Talent per 31 augustus 2020
voortzetten.

31-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode van 8 tot en met 17 juli 2020 heeft de boedel kosten moeten
maken met betrekking tot ICT, telefonie, gas/w ater/licht en de diensten van
ZZP'ers. In de eerste verslagperiode is in totaal een bedrag van € 5.145,54
voldaan. De komende verslagperiode zal de exacte financiële verslaglegging
met betrekking tot de gemaakte kosten w orden opgesteld.

31-07-2020
1

In eerste en tw eede verslagperiode is in totaal € 13.402,31 voldaan aan
boedelkosten (ICT, telefonie, gas/w ater/licht en de diensten van ZZP'ers).

30-10-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft het personeel, de ouders en kinderen en overige betrokken
partijen op de hoogte gehouden van de ontw ikkelingen van de doorstart en de
continuering van activiteiten van Feniks Talent.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

31-07-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft met tw ee partijen overeenstemming bereikt over de doorstart
van de activiteiten van Feniks Talent in Utrecht en Amersfoort. De activiteiten
van Feniks Talent zullen met ingang van 31 augustus 2020 w orden voortgezet.
De koopprijs is als volgt samengesteld.

31-07-2020
1

De activiteiten van Feniks Talent w orden in Utrecht op dezelfde locatie
doorgestart door Stichting Feniks Ontw ikkelingsbegeleiding. De totale
koopprijs voor de inventaris, immateriële vaste activa en goodw ill bedraagt €
10.000.-. Bij de koopprijs is tevens een boedelbijdrage inbegrepen. De
koopprijs zal in tw ee termijnen w orden voldaan. De eerste termijn ad € 4.000.dient uiterlijk voor 1 september 2020 te zijn voldaan en de tw eede termijn ad
€ 6.000,- dient uiterlijk voor 1 februari 2021 te zijn voldaan. Daarnaast is de
curator met Stichting Feniks Ontw ikkelingsbegeleiding overeengekomen dat in
het vierde kw artaal van 2020 € 6.000,- ter beschikking w ordt gesteld om de
vorderingen van de ZZP’ers over de maand juni 2020 gedeeltelijk te voldoen.
De activiteiten van Feniks Talent w orden in Amersfoort doorgestart door (de
nog op te richten) Stichting Feniks Talent Junior. De totale koopprijs voor de
inventaris, goodw ill en boedelbijdrage bedraagt € 5.000.-. De koopprijs dient
uiterlijk voor 1 september 2020 te zijn voldaan.
Stichting Feniks Ontw ikkelingsbegeleiding heeft de eerste termijn van de
koopprijs ad € 4.000,- voldaan. De tw eede termijn ad € 6.000,- dient uiterlijk
voor 1 februari 2021 te zijn voldaan.

30-10-2020
2

Stichting Feniks Talent Junior heeft de koopprijs ad € 5.000,- voldaan.
Stichting Feniks Ontw ikkelingsbegeleiding heeft de tw eede termijn van de
koopprijs ad € 6.000,- voldaan.

29-04-2021
4

6.5 Verantwoording
De curator heeft voor de transactie toestemming van de rechter-commissaris
ontvangen.

31-07-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 15.000,00

31-07-2020
1

Toelichting
Zie paragraaf 6.4 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie paragraaf 6.4 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voor het realiseren van de doorstart heeft de curator contact gehad met de
doorstart kandidaten, het bestuur, de ouders, het personeel, de gemeenten
en de verhuurders.

31-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van de bestuurder de beschikbare (digitale) administratie
ontvangen. Daarnaast heeft de curator met hulp van een deskundige de
digitale administratie veiliggesteld.

31-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens opgave van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen op de
volgende data gedeponeerd:

31-07-2020
1

De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 19 juli 2019.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 20 december 2018.
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 29 augustus 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

31-07-2020
1

Nog in onderzoek.

29-01-2021
3

Nog in onderzoek.

29-04-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-07-2020
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

30-10-2020
2

Nog in onderzoek.

Toelichting

29-01-2021
3

Nog in onderzoek.

Toelichting

29-04-2021
4

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-07-2020
1

In onderzoek

30-10-2020
2

In onderzoek

29-01-2021
3

In onderzoek

29-04-2021
4

Nee

28-04-2022
8

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze handelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de volgende verslagperiode aanvangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

31-07-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het opstarten van de
debiteurenincasso en begeleiden van de overgang van de activiteiten naar de
doorstartende partijen. De komende verslagperiode zal de curator aanvangen
met het rechtmatigheidsonderzoek.

30-10-2020
2

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

29-01-2021
3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgestart en vragen
voorbereid die in de komende verslagperiode aan het bestuur voorgelegd
w orden.

29-04-2021
4

De curator heeft zijn eerste bevindingen met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld en in dat kader op een
aantal punten om een nadere input gevraagd. De curator is nog in afw achting
van een inhoudelijke reactie van de bestuurder.

29-07-2021
5

De curator heeft input van de bestuurder ontvangen op de gestelde vragen.
De curator heeft naar aanleiding van de terugkoppeling van de bestuurder
aanvullende vragen gesteld. De curator verw acht het
rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af te ronden.

29-10-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder aanvullende vragen gesteld. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder. Na ontvangst
van de input van de bestuurder, verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.

28-01-2022
7

De curator heeft afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De curator heeft zijn conclusies gedeeld met de bestuurder. De
curator heeft over de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek nog
afstemming met de rechter-commissaris.

28-04-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft aan de hand van de beschikbare rekeningafschriften en
administratie een eerste inventarisatie van de onderneming gemaakt.
Daarnaast heeft de curator de (digitale) administratie - zo ver als mogelijk veiliggesteld.

31-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

31-07-2020
1

In de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.

€ 89.067,29

29-01-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van EUR 89.067,29.

€ 102.016,18

28-07-2022
9

Toelichting
In de negende verslagperiode heeft het UW V haar definitieve
boedelvordering ingediend van EUR 102.016,18.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

31-07-2020
1

In de eerste verslagperiode heeft de fiscus geen vordering ingediend.

€ 166.102,00

30-10-2020
2

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is als volgt samengesteld:
€ 166.102,- loonheffingen periode januari t/m juli 2020
€ 2.166,- vennootschapsbelasting
€ 138,- motorrijtuigenbelasting

€ 166.799,00

29-01-2021
3

€ 167.215,00

29-04-2021
4

€ 164.961,00

29-07-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

31-07-2020
1

De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.

€ 15.519,14

8.4 Andere pref. crediteuren

29-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

31-07-2020
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

31-07-2020
1

29

30-10-2020
2

30

29-01-2021
3

31

29-04-2021
4

32

28-07-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.680,95

31-07-2020
1

€ 77.140,41

30-10-2020
2

€ 77.305,32

29-01-2021
3

€ 77.412,10

29-04-2021
4

€ 79.500,27

28-07-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
kan w orden.

31-07-2020
1

De totale boedelvorderingen zullen voldaan kunnen w orden. Naar
verw achting kan een gedeelte van de preferente vorderingen voldaan
w orden.

28-07-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de vorderingen die zijn
ingediend verw erkt op de voorlopig erkende crediteurenlijsten.

31-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

31-07-2020
1

debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;
aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

30-10-2020
2

voortzetten debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;
aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:
afronden debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;

29-01-2021
3

rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

29-04-2021
4

afronden debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;
eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek en aanvullende vragen
delen met het bestuur.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

29-07-2021
5

afronden debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;
terugkoppeling bestuurder op eerste bevindingen
rechtmatigheidsonderzoek verw erken en onderzoek voortzetten.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

29-10-2021
6

debiteurenincasso;
nadere analyse oorzaak faillissement;
afronding rechtmatigheidsonderzoek.
De curator streeft er naar om in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Ook de debiteurenincasso zal over
drie maanden naar verw achting nagenoeg afgerond zijn.

28-01-2022
7

De curator zal de komende verslagperiode de debiteurenincasso voorzetten.
De curator verw acht dat de laatste vorderingen voor de zomervakantie geïnd
zullen zijn, w aarna overgegaan kan w orden tot afw ikkeling van het
faillissement.

28-04-2022
8

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken toestemming te verlenen
over te gaan tot afw ikkeling van het faillissement. Dit betreft het eindverslag.

28-07-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden.

31-07-2020
1

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

28-07-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

