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Algemene gegevens
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 5 juli 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Simplefly B.V.,
t.h.o.d.n. Sunbytes en Bureau Blauw Geel (KvK-nummer: 56612664), statutair
en feitelijk gevestigd te (3526 KS) Utrecht aan de Europalaan 500 Unit 401,
met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van
mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zw aag tot curator.
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Activiteiten onderneming
Simplefly B.V. (hierna: 'Simplefly' of 'Gefailleerde') exploiteert een onderneming
op het gebied van internetdiensten. De activiteiten bestaan uit het
ontw ikkelen van maatw erk- en w ordpress-w ebsites voor zow el kleine als grote
ondernemingen, alsmede de hosting, onderhoud en support van deze
w ebsites.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 850.971,00

€ -64.935,00

€ 175.831,00

2020

€ 803.618,00

€ 1.587,00

€ 190.284,00

2019

€ 501.219,00

€ 22.374,00

€ 91.600,00

2018

€ 472.825,00

€ -90.177,00

€ 89.973,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2019 en 2020 blijken uit de gedeponeerde
jaarrekeningen over de betreffende jaren. De financiële gegevens over 2021
vloeien voort uit een conceptjaarrekening over het betreffende jaar.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
05-08-2022
1

8

Boedelsaldo
€ 92.747,22

05-08-2022
1

€ 163.050,54

04-11-2022
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Verslagperiode
van

05-08-2022
1

5-7-2022
t/m
4-8-2022
van

04-11-2022
2

5-8-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

131 uur 54 min

2

106 uur 18 min

totaal

238 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de inventarisatie
van het faillissement, het voortzetten van de activiteiten en het realiseren van
de tw ee gedeeltelijke doorstarts van de onderneming.
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De tw eede verslagperiode stond in het teken van het afronden van de
voortzettingsperiode, het voortzetten van de debiteurenincasso en het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-11-2022
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 240 uren en 42 minuten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het volledige aandelenkapitaal van Simplefly w ordt gehouden door Simplefly
Invest Holding B.V. De aandelen van deze holdingmaatschappij w orden
(indirect) gehouden door drie personen. De holdingmaatschappij is tevens een
van de formele bestuurders. De andere formele bestuurder is een van de
voornoemde drie achterliggende personen.
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1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is, voor zover bekend, geen partij bij een lopende procedure.
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1.3 Verzekeringen
In de eerste verslagperiode heeft een inventarisatie van de
verzekeringsportefeuille plaatsgevonden en is de dekking van benodigde
verzekeringen voor de voortzettingsperiode, voor zover mogelijk,
gecontinueerd. Na volledige afronding van de voortzettingsperiode en de
overdracht van de businessunits dient de verzekeringsportefeuille te w orden
afgew ikkeld.
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In de tw eede verslagperiode zijn de lopende verzekeringen geroyeerd. Er
resteren geen w erkzaamheden.

04-11-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Europalaan 500 (Unit 4.O.1.)
(3526 KS) te Utrecht. Aangezien er geen belang w as bij voortzetting van de
huurovereenkomst is deze na verkregen machtiging van de rechtercommissaris opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. In de
volgende verslagperiode dient het gehuurde te w orden opgeleverd.
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In de tw eede verslagperiode is, in overleg met de verhuurder, het gehuurde
voortijdig opgeleverd en is de huurovereenkomst komen te eindigen. Er
resteren geen w erkzaamheden.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde voorafgaand aan de corona-crisis
geen aanzienlijke w insten realiseerde. De markt w aarin gefailleerde opereert
zou zeer concurrerend zijn met beperkte marges en voorts w as gefailleerde
voor haar omzet in grote mate afhankelijk van incidentele projecten.
Gefailleerde beschikte over voldoende personeel maar kon haar personeel
vanw ege de onregelmatigheid van de projecten niet altijd even goed inzetten.
Zij slaagde er daarom niet in om de benodigde omzet te kunnen realiseren ten
opzichte van haar vaste kosten. Vervolgens heeft een groot deel van haar
klanten bij aanvang van de corona-crisis de lopende projecten en uitstaande
offertes geannuleerd. Gefailleerde heeft toen gebruikgemaakt van de
steunmaatregelen van de overheid. Enerzijds in de vorm van NOW en
anderzijds door het uitstellen van betaling van de verschuldigde belastingen.
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde de verkregen NOW -gelden dient
terug te betalen omdat er op groepsniveau onvoldoende verliezen zouden zijn
geleden. Daarnaast dient per oktober van dit jaar te w orden aangevangen
met de aflossing van de uitgestelde belastinggelden. Gelet op de hoogte van
deze schulden en de verlieslatende prognose heeft het bestuur besloten om
het faillissement van gefailleerde aan te vragen. In de volgende
verslagperiode(n) zullen de verklaringen van het bestuur w orden getoetst en
zal nader w orden onderzocht of er andere oorzaken aan het faillissement ten
grondslag liggen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

05-08-2022
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8
Toelichting
Op datum faillissement w aren er acht personen in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

05-08-2022
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9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-7-2022

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode hebben de w erknemers een ontslagbrief
ontvangen (na verkregen machtiging van de rechter-commissaris) en zijn zij
aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling. Er resteren geen
w erkzaamheden.

05-08-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 8.267,16

totaal

€ 8.267,16

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft bedrijfsmiddelen in eigendom, bestaande uit onder andere
kantoormeubelen en elektronische hardw are. In de eerste verslagperiode is
gepoogd om deze bedrijfsmiddelen in het kader van de doorstart te verkopen
aan een van de doorstarters, maar hiervoor w as geen interesse. Vervolgens is
een veilinghuis verzocht om een w aardering en kostenopgave voor een veiling
van deze inventaris op te stellen. Daarnaast heeft gefailleerde IT-goederen
(zoals laptops en telefoons) aan de w erknemers ter beschikking gesteld. Aan
de w erknemers w ordt de mogelijkheid geboden om deze eigendommen voor
een marktconforme prijs over te nemen. In de volgende verslagperiode(n)
dienen de bedrijfsmiddelen voor zover mogelijk te gelde te w orden gemaakt.
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In de tw eede verslagperiode is een gedeelte van de bedrijfsmiddelen te
gelde gemaakt. De IT-goederen die met toestemming van de rechtercommissaris onderhands zijn verkocht aan de w erknemers hebben geleid tot
een opbrengst van € 3.458,98 (inclusief btw ). De opbrengst van de eerste
veiling bedraagt na aftrek van de kosten € 4.838,43 (inclusief btw ). Na aftrek
van de laatste leasetermijn van het koffieapparaat (€ 30,25 inclusief btw )
bedraagt de netto-opbrengst van de bedrijfsmiddelen tot dusverre totaal €
8.267,16 (inclusief btw ). Deze opbrengst is in de tw eede verslagperiode
ontvangen op de faillissementsrekening. De komende verslagperiode(n)
zullen ook de nog niet geveilde bedrijfsmiddelen – zo zijn bijvoorbeeld
gegevensdragers nog niet geveild in verband met noodzakelijke
w isprocedures – voor zover mogelijk te gelde w orden gemaakt.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een voorrecht van de fiscus ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de volgende verslagperiode(n) dienen de bedrijfsmiddelen te gelde te
w orden gemaakt.

05-08-2022
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In de volgende verslagperiode(n) dienen de resterende bedrijfsmiddelen te
gelde te w orden gemaakt.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom. Gefailleerde had w el een
aantal lopende projecten op datum faillissement. Deze projecten zijn, voor
zover mogelijk, in de voortzettingsperiode afgerond (zie onder het kopje
'Voortzetting').
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren geen w erkzaamheden.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Claim

€ 7.372,54

totaal

€ 7.372,54

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had een regresvordering op een derde uit hoofde van loonschade.
In de eerste verslagperiode is uit dien hoofde een bedrag van € 7.372,54
ontvangen op de faillissementsrekening. Onderzocht dient te w orden of (de
hoogte van) deze uitkering correct is.
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In de tw eede verslagperiode is het onderzoek naar de regresvordering
afgerond en is gebleken dat gefailleerde na ontvangst van het bedrag van €
7.372,54 geen vordering meer heeft. Voorts zijn in de tw eede verslagperiode
de handelsnaam en eigen domeinnamen van gefailleerde verkocht voor een
bedrag van € 605,- inclusief btw . Dit bedrag is ontvangen op de
faillissementsrekening
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3.9 Werkzaamheden andere activa
In de volgende verslagperiode dient te w orden onderzocht of de afw ikkeling
van de claim uit hoofde van loonschade correct is verlopen.
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Nu gebleken is dat gefailleerde geen vordering meer heeft en de overige
immateriële activa zijn verkocht, resteren er geen w erkzaamheden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 66.991,03

€ 61.106,40

€ 66.991,03

€ 61.106,40

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode is de debiteurenportefeuille in kaart gebracht.
Daarnaast zijn de facturen voor de hosting, het onderhoud en support in de
maand juli 2022 verzonden. Omdat deze facturen zien op de
voortzettingsperiode en boedeldebiteuren betreffen, w orden deze vorderingen
niet in dit hoofdstuk van het verslag behandeld maar in hoofdstuk 6
('Voortzetten / doorstart onderneming). De hierboven genoemde bedragen
zien dus alleen op de prefaillissementsdebiteuren. De bank pretendeert een
pandrecht te hebben op deze debiteurenportefeuille (zie hierna onder het
kopje: 'Beschrijving zekerheden').
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In de tw eede verslagperiode is het pandrecht van de bank op de
debiteurenportefeuille rechtsgeldig bevonden (zie hierna onder het kopje:
'Beschrijving zekerheden'). De bank kan volledig w orden voldaan uit de
opbrengst van de debiteurenincasso, die in de tw eede verslagperiode is
voortgezet. In totaal is er een bedrag van € 61.106,40 geïncasseerd. Als
onderdeel daarvan is ook de RC-verhouding met een gelieerde vennootschap
afgew ikkeld en is een bedrag ter hoogte van € 214,75 (inclusief btw )
ontvangen op de faillissementsrekening. Voorts is gebleken dat een aantal
vorderingen (ter hoogte van in totaal € 4.541,53 inclusief btw ) dienen te
w orden afgeschreven. Er dient in de komende verslagperiode(n) nog voor
een bedrag van € 1.343,10 (inclusief btw ) aan debiteurenvorderingen te
w orden geïncasseerd. Na de financiële afrekening met de bank zal duidelijk
zijn w elk bedrag van de debiteurenincasso definitief aan de boedel toekomt.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode(n) dient, afhankelijk van de beoordeling van de
pandrechten en de afspraken die nog w orden gemaakt met de eventuele
pandhouder, de incasso van de debiteurenportefeuille te w orden voortgezet.
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In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenincasso te w orden
voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

05-08-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een kredietovereenkomst gesloten met Rabobank. Op datum
faillissement vertoonde de betreffende bankrekening een debetsaldo ter
hoogte van € 28.045,79.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement w as gefailleerde partij bij een operational
leaseovereenkomst terzake een voertuig. Dit voertuig is in de eerste
verslagperiode ingeleverd en de leaseovereenkomst is daarmee beëindigd.
Daarnaast w as gefailleerde partij bij een financial leaseovereenkomst
betreffende een koffieapparaat. De mogelijkheid w ordt onderzocht om voor
een relatief beperkt bedrag de juridische eigendom van het apparaat te
verkrijgen en vervolgens te gelde te maken.
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In de tw eede verslagperiode is, met toestemming van de rechtercommissaris, de juridische eigendom van het koffieapparaat verkregen door
betaling van het bedrag van € 30,25, Het apparaat is deze verslagperiode
tegelijkertijd met de veiling van de overige bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt
(zie onder kopje 'Bedrijfsmiddelen').
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de kredietovereenkomst pretendeert Rabobank zekerheden
te hebben in de vorm van pandrechten op de huidige en toekomstige
vorderingen en inventaris van gefailleerde alsook van de holdingmaatschappij.
Naar aanleiding van de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de
gepretendeerde zekerheidsrechten is Rabobank om een nadere toelichting
verzocht. Na ontvangst van deze toelichting dient de beoordeling en het
overleg met Rabobank te w orden voortgezet
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In de tw eede verslagperiode heeft Rabobank haar zekerheden nader
toegelicht en onderbouw d. Naar aanleiding hiervan zijn de gepretendeerde
zekerheden rechtsgeldig bevonden.
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5.4 Separatistenpositie
Indien de bedongen zekerheden rechtsgeldig blijken te zijn, bekleedt
Rabobank een separatistenpositie. In dat geval zal zij volledig kunnen w orden
voldaan vanuit de incasso van prefaillissementsdebiteuren.
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De vordering van Rabobank kan volledig w orden voldaan uit de opbrengst
van de debiteurenincasso.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door de crediteuren (vooralsnog) geen beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.
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De termijn voor een beroep op het recht van reclame is verstreken.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-08-2022
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de volgende verslagperiode(n) dient de rechtsgeldigheid van de bedongen
zekerheden te w orden aangetoond. Daarnaast dient, voor zover de boedel
belang heeft, de juridische eigendom van het koffieapparaat te w orden
verkregen en dient deze te gelde te w orden gemaakt.
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In de volgende verslagperiode(n) dient er met de bank te w orden
afgerekend.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste verslagperiode is in overleg met het bestuur van gefailleerde en
met machtiging van de rechter-commissaris besloten om de activiteiten van
gefailleerde voort te zetten tot en met 31 juli 2022. Redengevend hiervoor
w aren de positieve businesscase, het vergroten van een kans op een
doorstart en het voorkomen van potentieel aanzienlijke schade die bij klanten
zou ontstaan w anneer de activiteiten direct zouden w orden gestaakt. Deze
voortzetting is vervolgens met machtiging van de rechter-commissaris verlengd
tot 18 augustus 2022 voor een behoorlijke overdracht en/of afw ikkeling van de
klantencontracten aan de doorstarters. Facturering van de w erkzaamheden
gedurende de voortzettingsperiode heeft in de eerste verslagperiode
plaatsgevonden. De incasso hiervan vindt thans plaats.
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In de tw eede verslagperiode is de voortzetting van de onderneming volledig
afgerond.

04-11-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging
In de volgende verslagperiode(n) zal er financiële verantw oording w orden
afgelegd over de voortzettingsperiode.
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In de tw eede verslagperiode is de debiteurenincasso over de
voortzettingsperiode voortgezet. Voor de w erkzaamheden gedurende de
voortzettingsperiode is er in totaal een bedrag van € 47.470,84 (inclusief
btw ) gefactureerd. Hiervan is een bedrag van € 42.745,99 (inclusief btw )
voldaan op de faillissementsrekening. De kosten van de voortzetting
bedroegen € 7.782,93 (inclusief btw ). Met de voortzetting van de
onderneming is aldus (vooralsnog) € 34.963,06 (inclusief btw ) gerealiseerd.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de volgende verslagperiode(n) dient de voortzettingsperiode te w orden
afgerond. De incassow erkzaamheden dienen te w orden afgerond en er dient
financiële verantw oording te w orden afgelegd.
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De debiteurenincasso ten aanzien van de boedelperiode dient in de volgende
verslagperiode(n) te w orden voortgezet.
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Na het intreden van het faillissement hebben meerdere partijen interesse
getoond in een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten van gefailleerde.
Vervolgens is er een verkooptraject opgestart. Er is een bidbook opgesteld en
na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring hebben tien partijen de
nodige documentatie en informatie ontvangen om een indicatieve bieding uit te
brengen op (een deel van) de activiteiten. De business van de gefailleerde is
te onderscheiden in tw ee businessunits, te w eten w ordpress enerzijds en
maatw erk anderzijds.
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Nadat er op beide onderdelen meerdere indicatieve biedingen w aren
uitgebracht, is er een tw eede biedingsronde georganiseerd. De uitkomst van
deze biedingsronde is dat de businessunit w ordpress is doorgestart door
Stuurlui Online Marketing B.V. (hierna: 'Stuurlui') en de businessunit maatw erk
door Sigbar B.V. (hierna: 'Sigbar'). De juridische overdrachtsdatum is 1
augustus 2022.
In de tw eede verslagperiode is de feitelijke overdracht van de activiteiten
aan Stuurlui en Sigbar afgerond.
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6.5 Verantwoording
Aan Stuurlui zijn de immateriële activa van de businessunit w ordpress verkocht
en overgedragen. De koopsom hiervan bedraagt € 75.000,- (btw niet van
toepassing). De koopsom is in de eerste verslagperiode voldaan op de
faillissementsrekening.
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Aan Sigbar zijn de immateriële activa van de businessunit maatw erk verkocht
en overgedragen. De koopsom hiervan bedraagt € 6.000,- (btw niet van
toepassing). De koopsom is in de eerste verslagperiode voldaan op de
faillissementsrekening.

6.6 Opbrengst
€ 81.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-08-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De juridische overdracht van de onderneming heeft in de eerste verslagperiode
plaatsgevonden. In de komende verslagperiode dient de feitelijke overdracht
van alle benodigde gegevens te w orden voortgezet en afgerond.

05-08-2022
1

In de tw eede verslagperiode is de feitelijke overdracht van alle benodigde
gegevens afgerond. Er resteren geen w erkzaamheden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de digitale administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de volgende verslagperiode(n) dient te w orden beoordeeld of
er op behoorlijke w ijze is voldaan aan de boekhoudplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is tijdig vastgesteld en gedeponeerd. De
jaarrekeningen over 2019 en 2018 zijn tijdig opgesteld en vastgesteld, maar
niet binnen 8 dagen na vaststelling gedeponeerd. De termijnoverschrijding van
de jaarrekening 2018 is relatief beperkt, maar de termijnoverschrijding van de
jaarrekening 2019 lijkt w el significant.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde w as niet verplicht tot het laten opstellen van een
goedkeuringsverklaring door een accountant.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is reeds meer dan vijf jaar geleden opgericht, w aardoor een
eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is aangevangen met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.
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In de tw eede verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. In dat kader zijn diverse vragen aan het bestuur gesteld. In de
komende verslagperiode(n) dienen de antw oorden daarop te w orden
bestudeerd en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te w orden
voortgezet.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dient het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek te w orden voortgezet.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13
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€ 42,35
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 200.979,50
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€ 240.314,33
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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13
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 62.761,64
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€ 124.746,19
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet is gebleken van lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-08-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode dienen de volgende w erkzaamheden te w orden
verricht:
het gehuurde dient te w orden opgeleverd;
de verzekeringsportefeuille dient te w orden afgew ikkeld;
de bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
de geïncasseerde claim uit hoofde van loonschade dient te w orden
gecontroleerd;
de debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheidspositie van
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Rabobank dient te w orden aangetoond en beoordeeld;
de voortzettingsperiode dient te w orden afgerond, alsmede de
incassow erkzaamheden over deze periode en er dient financiële
verantw oording te w orden afgelegd;
de feitelijke overdracht van benodigde gegevens van de businessunits
aan de doorstarters dient volledig te w orden afgerond;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
en
de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.
In de komende verslagperiode dienen de volgende w erkzaamheden te
w orden verricht:
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de incasso van de prefaillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren
dient te w orden voortgezet;
de resterende bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
met de Rabobank dient te w orden afgerekend;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden
voortgezet; en
de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023

04-11-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
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.

Bijlagen
Bijlagen
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