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Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Hilversum. Gefailleerde is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73656372,
vestigingsadres: (1101 BB) Amsterdam, Hoogoorddreef 73 B, tevens
handelend onder de namen:

10-12-2021
1

LVM content marketing
Made for Social
Narra
Argo
Sigur pictures
W onder the people

Activiteiten onderneming
Feitelijk richtte gefailleerde zich op het maken van mediaproducties, de inkoop
van media en het verlenen van aanverw ante adviesw erkzaamheden.
De activiteiten van gefailleerde bestonden voor 80% tot 90% uit
mediaproductie (de tv-tak). Daarbij richtte gefailleerde zich voornamelijk op het
MKB. De overige 10% tot 20% van de activiteiten van gefailleerde bestonden
uit het creëren van content (de content-tak). Daarnaast heeft gefailleerde
livestreams verzorgd voor het Eurovisiesongfestival.

Financiële gegevens

10-12-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 2.185.278,31

2020

€ 2.741.363,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -1.522.202,00

€ 405.167,00

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is op 10 januari 2019 opgericht. De beschikbare jaarrekening is
opgesteld over de periode 10 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De
curator heeft de tussentijdse cijfers over boekjaar 2021 tot
op heden niet ontvangen. Deze gegevens zijn bij de accountant van
gefailleerde opgevraagd.

10-12-2021
1

Verslag 2
De accountant van gefailleerde heeft de curator de tussentijdse cijfers over
2021 gestuurd. De omzet over 2021 blijkt daaruit.

10-03-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

10-12-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op de datum van de faillietverklaring 14 w erknemers in
loondienst.

Boedelsaldo
€ 3.269,15

10-12-2021
1

€ 50.711,10

10-03-2022
2

Toelichting
Verslag 2

€ 54.930,56

07-06-2022
3

€ 55.457,96

14-09-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-11-2021

10-12-2021
1

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

10-03-2022
2

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

07-06-2022
3

t/m
6-6-2022
van
7-6-2022

14-09-2022
4

t/m
13-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

113 uur 36 min

2

58 uur 12 min

3

25 uur 24 min

4

14 uur 54 min

totaal

212 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).
De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

10-12-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 10 januari 2019 opgericht. Sinds de oprichtingsdatum is de
heer S.B.J. Vermeulen enig bestuurder van gefailleerde. Tot 28 oktober 2021
w as de heer Vermeulen tevens enig aandeelhouder van gefailleerde. Op
voornoemde datum heeft de heer Vermeulen zijn aandelen in het kapitaal van
gefailleerde overgedragen aan zijn beheervennootschap Momentum B.V.

10-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

10-12-2021
1

Verslag 2
Van de advocaat van gefailleerde heeft de curator vernomen dat gefailleerde
betrokken is bij 3 procedures: bij 2 procedures als eisende partij en bij 1
procedure als gedaagde partij. De curator heeft de advocaat om nadere
informatie verzocht, teneinde te bepalen of de curator de procedures zal
overnemen.

10-03-2022
2

Verslag 3
De curator heeft informatie ontvangen over 2 van de 3 dossiers. In deze
dossiers acht de curator het niet opportuun om de procedures over te nemen.

07-06-2022
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn meerdere verzekeringen aangetroffen: een bedrijfs/beroepsaansprakelijkheid, W A aansprakelijkheid brandschade, krediet,
w erknemers en motorrijtuigenverzekeringen.

10-12-2021
1

De curator heeft de lopende verzekeringen (voor zover reeds mogelijk)
opgezegd en de verzekeringsmaatschappijen verzocht eventuele
premierestituties aan de boedel te voldoen.

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand in Amsterdam. De curator heeft de
onderliggende huurovereenkomst inmiddels ex art. 39 Fw opgezegd.

10-12-2021
1

Daarnaast huurt gefailleerde een opslagruimte in Amsterdam. De curator zal de
huurovereenkomst met betrekking tot de opslagruimte opzeggen zodra
duidelijk is binnen w elke termijn de daarin opgeslagen roerende zaken te
gelde kunnen w orden gemaakt
Verslag 2
Beide huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd en zow el het
bedrijfspand als de opslagruimte zijn aan de desbetreffende verhuurders
opgeleverd. De w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

10-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft ten aanzien van de oorzaken van het faillissement het
volgende verklaard. In het oprichtingsjaar in 2019 heeft gefailleerde een
goede start gemaakt en een jaaromzet gerealiseerd van ca. € 1 miljoen. De
onderneming zou dat jaar een aanzienlijke groei hebben doorgemaakt.
Uiteindelijk had gefailleerde 12 w erknemers in dienst, w aaronder een
producer, redacteur, journalist, cameraman en editor.
De financiële problemen van gefailleerde zijn volgens de bestuurder begin
2020 ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Binnen het MKB (de doelgroep
van gefailleerde) zou er te w einig budget zijn overgebleven voor marketing.
Veel lopende projecten zouden op verzoek van de klant zijn uitgesteld.
Volgens de bestuurder konden er in 2020 nog voldoende opdrachten w orden
uitgevoerd, w aardoor er nog toekomstperspectief voor de onderneming van
gefailleerde w as.
Begin 2021 zou de financiële situatie van gefailleerde echter precair zijn
gew orden. Om deze reden heeft de bestuurder besloten om te reorganiseren.
Er w erden vaststellingsovereenkomsten gesloten met enkele (duurdere)
w erknemers. Daarnaast is gefailleerde in maart/april 2021 verhuisd naar een
goedkopere locatie. Vanaf september 2021 heeft gefailleerde een
huurachterstand laten ontstaan. Dit w as voor de verhuurder aanleiding om
gefailleerde in een procedure te betrekken. De voorzieningenrechter heeft
gefailleerde bij vonnis van 26 oktober 2021 veroordeeld om ruim € 70.000 aan
achterstallige huur te betalen. Vervolgens is het faillissement van gefailleerde
door de verhuurder aangevraagd.

10-12-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

10-12-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op de datum van de faillietverklaring 14 w erknemers in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-12-2021
1

Toelichting
In het jaar voor de faillietverklaring had gefailleerde meer (dan 14)
w erknemers in dienst. Gefailleerde heeft met enkele w erknemers een
vaststellingsovereenkomst gesloten. De curator zal de bestuurder verzoeken
om hierover nadere informatie te verstrekken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-11-2021

1

11-11-2021

12

12-11-2021

1

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw ikkelen vordering UW V in het kader van de loongarantieregeling.

10-12-2021
1

Verslag 4
Geen.

14-09-2022
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

10-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(beperkte) kantoorinventaris, hardw are en
Renault Clio

€ 29.500,00

totaal

€ 29.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Daarnaast heeft de curator
diverse partijen in de
gelegenheid gesteld om een bod op de bedrijfsmiddelen uit te brengen. Tot op
heden heeft de curator geen bod op de bedrijfsmiddelen ontvangen. De
komende periode zal de curator onderzoeken w at de meest geëigende w ijze is
om de bedrijfsmiddelen te gelde te maken.

10-12-2021
1

Verslag 2
De curator heeft diverse opkopers in de gelegenheid gesteld om een bod uit te
brengen op de kantoorinventaris, hardw are en een Renault Clio van
gefailleerde. Vier partijen hebben een bod uitgebracht op voornoemde zaken.
De curator heeft het hoogste bod van € 29.500 excl. BTW aanvaard. Na
ontvangst van de koopsom op de boedelrekening zijn de kantoorinventaris,
hardw are en Renault Clio geleverd aan de koper. De w erkzaamheden in dit
verband zijn daarmee afgerond.

10-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien de belastingdienst een vordering heeft op gefailleerde, zal de
curator - w aar nodig - ex art. 57 lid 3 Fw de belangen behartigen van de
Belastingdienst.

10-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek verkoopmogelijkheden.

10-12-2021
1

Verslag 2
Geen.

10-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van onderhanden w erk met een aanzienlijke omvang. Ten aanzien
van alle orders geldt dat
de prestaties nog (geheel of deels) door gefailleerde moeten w orden verricht
en/of afgerond.

10-12-2021
1

De curator heeft overeenstemming bereikt met een derde over de verkoop van
het onderhandenw erk. Zie voor een nadere toelichting onder punt 6
(voortzetten/doorstart onderneming).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder punt 6 (voortzetten/doorstart onderneming).

10-12-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

brommer

€ 1.800,00

creditsaldo bank

€ 4.853,13

(lease)auto's en motor

Boedelbijdrage

€ 16.360,24

klantenportefeuille
totaal

Toelichting andere activa

€ 23.013,37

€ 0,00

Toelichting andere activa
(Lease)Auto's, brommer en motor
Gefailleerde (financial) leasede 5 auto's en 1 motor. De curator heeft met de
leasemaatschappijen afspraken gemaakt over het innemen en de verkoop van
voornoemde voertuigen door de leasemaatschappijen. De komende periode
zal er aanvang w orden gemaakt met de verkoop.

10-12-2021
1

Daarnaast heeft gefailleerde nog 1 auto en 1 brommer in eigendom. De curator
zal onderzoek doen naar de verkoopmogelijkheden daarvan.
Klantenportefeuille Ondernemerszaken
De curator heeft een klantenportefeuille aangetroffen met betrekking door
gefailleerde verrichte w erkzaamheden voor het format Ondernemerszaken. De
curator heeft dit deel van de klantenportefeuille van gefailleerde verkocht aan
een derde partij. Deze transactie zal onder punt 6 nader w orden toegelicht.
Liquide middelen
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. met een positief
saldo. De curator heeft de bank verzocht om het creditsaldo over te maken
naar de boedelrekening. (Een gedeelte van) het creditsaldo is op de
boedelrekening ontvangen (€ 4.853,13).
Verslag 2
De door gefailleerde geleasede voertuigen zijn door de leasemaatschappijen
ingenomen en verkocht. Na de verkoop van voornoemde voertuigen is er een
surplus van in totaal € 16.360,24 dat aan de boedel toekomt. Inmiddels is €
10.262,82 daarvan reeds op de boedelrekening ontvangen. De curator heeft
de overige leasemaatschappijen verzocht om het restant naar de
boedelrekening over te maken.

10-03-2022
2

De auto die gefailleerde in eigendom had, heeft de curator verkocht. Zie verder
onder punt 3.3.
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de een voormalig opdrachtnemer
van gefailleerde de brommer van gefailleerde onder zich houdt. De reden
daarvoor is omdat er tussen gefailleerde en de opdrachtnemer het voornemen
bestond om de brommer te (ver)kopen. De curator is met de voormalig
opdrachtnemer in onderhandeling getreden en heeft overeenstemming bereikt
voor een koopsom van € 1.800 incl. BTW .
Verslag 3
De afgelopen verslagsperiode is de koopsom van de brommer op de
boedelrekening ontvangen en de brommer aan de koper geleverd. De
w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.
Ook zijn de leaseauto's verkocht. Uiteindelijk bedraagt het totale surplus €
12.714,88. Voornoemd bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-06-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek verkoopmogelijkheden andere activa.

10-12-2021
1

Verslag 2
W erkzaamheden in verband met verkoop brommer.

10-03-2022
2

Verslag 3
Geen.

07-06-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Vordering handelsdebiteur

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.093,71

Rekening-courant aandeelhouder

€ 102.301,94

debiteuren opdrachtgevers

€ 334.200,00

totaal

€ 439.595,65

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Toelichting debiteuren
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat opdrachtgevers van
gefailleerde in de regel 100% vooruit betaalden. Dit heeft tot gevolg dat de
debiteurenportefeuille van gefailleerde niet bestaat uit “harde”
debiteurenvorderingen. Nagenoeg alle w erkzaamheden dienen nog door
gefailleerde te w orden verricht en/of afgerond.

10-12-2021
1

De curator heeft de debiteurenvorderingen verkocht aan een derde. Zie voor
een nadere toelichting onder punt 6 (voortzetten/doorstart onderneming).
Daarnaast blijkt uit de administratie dat gefailleerde mogelijk rekeningcourantvorderingen heeft op enkele gelieerde (rechts)personen. De curator zal
de komende verslagperiode hier nader onderzoek naar verrichten.
Verslag 2
Uit de beschikbare administratie blijkt dat er een rekening-courantvordering is
op de aandeelhouder van gefailleerde. De curator zal aanvang maken met de
incassow erkzaamheden van voornoemde vordering.

10-03-2022
2

Verslag 3
Uit de grootboekrekeningen blijkt dat er diverse boekingen met gelieerde
rechtspersonen hebben plaatsgevonden die uiteindelijk hebben geleid tot de
rekening-courantvordering op de aandeelhouder van gefailleerde. De curator
heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht.

07-06-2022
3

Verslag 4
De curator heeft de aandeelhouder van gefailleerde gesommeerd tot betaling
van de rekening-courantvordering. Tot op heden is de vordering niet voldaan.
De curator zal de incassow erkzaamheden voortzetten.

14-09-2022
4

Daarnaast is gebleken dat gefailleerde nog een vordering had op een
handelsdebiteur ter hoogte van € 7.275,83. Voorafgaand de faillietverklaring
heeft gefailleerde executoriaal beslag gelegd op zaken van voornoemde
debiteur. Dit beslag heeft gedeeltelijk doel getroffen w aardoor de vordering
op de debiteur gedeeltelijk is voldaan. De restantvordering bedraagt €
3.093,71. Het is de curator gebleken dat een andere schuldeiser van deze
debiteur voornemens is om het faillissement van de debiteur aan te vragen.
De curator zal de faillissementsaanvraag steunen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek rekening-courantvorderingen.

10-12-2021
1

Verslag 2
Incassow erkzaamheden rekening-courantvordering aandeelhouder.

10-03-2022
2

Verslag 3
Voortzetten incassow erkzaamheden rekening-courantvordering
aandeelhouder.

07-06-2022
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2021
1

N.v.t.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde (financial) leasede 5 auto's en 1 motor. De curator heeft met de
leasemaatschappijen afspraken gemaakt over het innemen en de verkoop van
voornoemde voertuigen door de leasemaatschappijen.

10-12-2021
1

Verslag 2
De door gefailleerde geleasede voertuigen zijn door de leasemaatschappijen
ingenomen en verkocht. Na de verkoop van voornoemde voertuigen is er een
surplus van in totaal € 16.360,24 dat aan de boedel toekomt. Inmiddels is €
10.262,82 daarvan reeds op de boedelrekening ontvangen. De curator heeft
de overige leasemaatschappijen verzocht om het restant naar de
boedelrekening over te maken.

10-03-2022
2

Verslag 3
De afgelopen verslagsperiode de leaseauto's verkocht. Uiteindelijk bedraagt
het totale surplus € 12.714,88. Voornoemd bedrag is op de boedelrekening
ontvangen. De w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

07-06-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

10-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

10-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

10-12-2021
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

10-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

10-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Medew erking verlenen aan leasemaatschappijen.

10-12-2021
1

Verslag 2
Eventuele w erkzaamheden ontvangst surplus.

10-03-2022
2

Verslag 3
Geen.

07-06-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

10-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-12-2021
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de doorstartmogelijkheden onderzocht en in dit verband 7
partijen uitgenodigd om hun eventuele interesse in een (gedeeltelijke)
doorstart van de activiteiten kenbaar te maken. De curator heeft partijen een
informatiememorandum met biedingsprotocol toegezonden.

10-12-2021
1

Tw ee gegadigden hebben een bod op de activa van gefailleerde uitgebracht.
Omdat de partijen een bod hebben uitgebracht op andere activa, heeft de
curator met beide partijen verder onderhandeld. Uiteindelijk heeft de curator
met beide partijen overeenstemming bereikt over de verkoop van activa.
Overeenkomst doorstarter
De curator heeft met een van genoemde partijen ("doorstarter")
overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke doorstart van de activiteiten.
In dit verband zullen zow el het onderhanden w erk en de
debiteurenportefeuille aan de doorstarter w orden overgedragen. De curator
verw acht op korte termijn tot het finaliseren en ondertekenen van de
koopovereenkomst over te kunnen gaan.
Overeenkomst koper Ondernemerszaken
De curator heeft met een andere partij een koopovereenkomst gesloten voor
het klantenbestand dat ziet op het format Ondernemerszaken. Met de koper is
overeengekomen dat de koper het klantenbestand overneemt tegen een aan
de boedel te betalen commissie van 20% over de op 1 februari 2022
gerealiseerde orderw aarden.
Verslag 2
Overeenkomst doorstarter
De afgelopen periode is er een koopovereenkomst tot stand gekomen met de
doorstarter. De met de doorstarter overeengekomen koopsom bestaat uit een
vast component van € 24.372,26 en een commissie van 7,5% over de bruto
omzet die de doorstarter genereerd w ordt met de incasso van (toekomstige)
vorderingen op voormalig opdrachtgevers van gefailleerde. Het bedrag van €
24.372,26 is inmiddels in goede orde op de boedelrekening ontvangen.

10-03-2022
2

Overeenkomst koper Ondernemerszaken
De koper van het klantenbestand heeft aangegeven dat - gelet op de omvang
van de w erkzaamheden - de termijn van 1 februari 2022 niet haalbaar is. De
curator en de koper hebben overeenstemming bereikt om voornoemde termijn
te verlengen en zijn in overleg over een nieuw e termijn.
Verslag 4
Tot op heden is er geen betaling uit hoofde van de commissie op de
boedelrekening ontvangen. De doorstarter heeft verklaard dat er nog geen
incassomaatregelen zijn genomen. De curator zal dit punt nader
onderzoeken.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

14-09-2022
4

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2021
1

Nog te ontvangen.

€ 24.372,26

10-03-2022
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nadere w erkzaamheden doorstart en incasso (restant) koopsom.

10-12-2021
1

Verslag 4
Onderzoek eventuele incasso restant koopsom.

14-09-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het bestuurder van gefailleerde verzocht de administratie van
gefailleerde aan te leveren. In een later stadium zal w orden onderzocht of aan
de boekhoudplicht is voldaan

10-12-2021
1

Verslag 2
De curator heeft aanvang gemaakt met het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie. De curator zal de komende periode dit onderzoek voortzetten.

10-03-2022
2

Verslag 3
De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie de bestuurder om een toelichting verzocht en is in afw achting
van een reactie daarop.

07-06-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 24 november 2021 is een jaarrekening gedeponeerd over de periode 10
januari 2019 t/m 31 december 2020.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

10-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is aan voldaan.

10-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

10-12-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen ontvangen administratie.

10-12-2021
1

Verslag 2
Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

10-03-2022
2

Verslag 3
Voortzetten onderzoek.

07-06-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 45.526,22
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 136,13
Verhuurder Totoro: € 45.390,09
Salaris curator p.m.

10-12-2021
1

€ 45.762,85

10-03-2022
2

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 317,63
Huur kantoorruimte: € 45.390,09
Salaris curator p.m.

€ 108.557,79

07-06-2022
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 344,85
Huur kantoorruimte: € 45.390,09
UW V: € 62822,85
Salaris curator p.m.

€ 108.563,84

14-09-2022
4

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 350,90
Huur kantoorruimte: € 45.390,09
UW V: € 62.822,85
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 868.100,00

10-12-2021
1

€ 1.148.364,00

10-03-2022
2

€ 1.192.722,00

07-06-2022
3

€ 1.192.722,00

14-09-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

10-03-2022
2

Vooralsnog geen.

€ 24.746,16

07-06-2022
3

€ 24.746,16

14-09-2022
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.995,00

10-12-2021
1

Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage

€ 2.995,00

10-03-2022
2

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

€ 2.995,00

14-09-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

10-12-2021
1

96

10-03-2022
2

101

07-06-2022
3

103

14-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 281.017,62

10-12-2021
1

€ 675.771,44

10-03-2022
2

€ 743.488,99

07-06-2022
3

€ 753.578,24

14-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-12-2021
1

Nog niet bekend.

10-03-2022
2

Nog niet bekend.

07-06-2022
3

Nog niet bekend.

14-09-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

10-12-2021
1

Verificatie van vorderingen.

10-03-2022
2

Verificatie van vorderingen.

07-06-2022
3

Verificatie van vorderingen.

14-09-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

10-12-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-12-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek verkoopmogelijkheden activa;
onderzoek eventuele overige activa;
onderzoek rekening-courantvorderingen;
w erkzaamheden ten behoeve van doorstart;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transactie; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 2

10-12-2021
1

10-03-2022
2

w erkzaamheden in verband met lopende procedures;
w erkzaamheden in verband met verkoop brommer;
incasso rekening-courantvordering aandeelhouder;
eventuele w erkzaamheden ontvangst surplus leasemaatschappij;
w erkzaamheden ten behoeve van doorstart;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transactie; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 3
w erkzaamheden in verband met lopende procedures;
w erkzaamheden incasso rekening-courantvordering aandeelhouder;

07-06-2022
3

w erkzaamheden ten behoeve van doorstart;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transactie; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 4

14-09-2022
4

w erkzaamheden in verband met lopende procedure;
w erkzaamheden incasso rekening-courantvordering aandeelhouder;
w erkzaamheden ten behoeve van doorstart;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transactie; en
verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

14-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

10-12-2021
1

