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Activiteiten onderneming
De exploitatie van telecommunicatiew inkels te Joure, Bolsw ard en Franeker.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De administratie is niet op orde. De curator heeft op dit moment onvoldoende
zicht op de schuldpositie. Bij de eigen aangifte w as gevoegd een lijst van
opsenstaande schulden. Volgens deze lijst zouden de openstaande schulden €
148.115,29 bedragen. De curator heeft inmiddels de schuldeisers - voor zover
bekend - aangeschreven.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3
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Boedelsaldo
€ 13.773,53
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€ 22.237,28
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Verslagperiode
van
30-4-2020

11-06-2020
1

t/m
29-5-2020
van
30-5-2020

28-08-2020
2

t/m
29-8-2020
van
30-8-2020

22-02-2021
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t/m
29-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 26 min

2

21 uur 54 min

3

1 uur 57 min

totaal

61 uur 17 min

Toelichting bestede uren
21 uur en 54 minuten

1. Inventarisatie
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1.1 Directie en organisatie
Telecom en Repair BV w erd opgericht op 6 juni 2019. Enig aandeelhouder is
Telecom en Repair Holding BV. Bestuurder is eveneens Telecom en Repair
Holding BV.
Bestuurder van Telecom en Repair Holding BV is mevrouw Moniek Boland.
Mevrouw Moniek Boland is ook enig aandeelhouder van Telecom en Repair
Holding BV
Telecom en Repair BV i.o. heeft een overeenkomst gesloten met Smart Solution
Group BV in 2019. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Telecom en Repair
BV koopt van Smart Solution Group BV inventaris- en handelsvoorraad van de
w inkels te Joure, Bolsw ard en Franeker en tevens een bedrag aan goodw ill
betaalt. De totale koopsom die w erd overeengekomen bedraagt € 110.000,--.
Mevrouw Boland w as in het verleden w erkzaam bij Smart Solution Group BV.
De curator heeft aan mevrouw Boland de vraag voorgelegd of zij - voorafgaand
aan het sluiten van de overeenkomst van koop/verkoop met Smart Solution
Group BV - onderzoek had laten verrichten naar omzet en resultaten alsmede
onderzoek had ingesteld naar de aanw ezige voorraad. Aan de curator bleek
dat mevrouw Boland geen onderzoek heeft ingesteld.
Bij het aangaan van de overeenkomst vond een eerste betaling plaats door
Telecom en Repair BV i.o. van € 25.000,--. Nadien is nog een beperkt aantal
bedragen betaald.
Smart Solution Group is een van de grotere schuldeisers van Telecom en Repair
BV.
Het faillissement van Telecom en Repair BV w erd uitgesproken op eigen
aangifte. Op 25 maart 2020 w erd het formulier eigen aangifte faillietverklaring
ingeleverd bij de rechtbank. In verband met het feit dat de aangifte incompleet
w as is vertraging ontstaan en uiteindelijk w erd opnieuw het formulier eigen
aangifte faillietverklaring ingediend op 23 april 2020. Het faillissement w erd
vervolgens uitgesproken op 30 april 2020.
Volgens de eigen aangifte bedraagt het totaal aan schulden € 148.115,29
w aar tegenover een debiteurenportefeuille zou staan van € 18.091,32.
In de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders w aarin het
besluit w erd genomen het faillissement aan te vragen is de volgende tekst
opgenomen: (citaat) 'De vergadering heeft kennisgenomen van het feit, dat de
vennootschap niet meer (in voldoende mate) in staat is haar schulden te
voldoen en derhalve in feite in de situatie verkeert, dat zij heeft opgehouden
te betalen. In de gegeven situatie acht de aandeelhouder het onvermijdelijk
zelf het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Het voorstel van de
vergadering is dan ook om zelf het faillissement aan te vragen.
De aandeelhouder w as van plan om tw ee vestigingen te verkopen. Hier zijn
potentiële kopers voor, echter op de dag van bespreking met het hoofdkantoor
hebben de tw ee kopers besloten te w achten in verband met de Corona
pandemie. De kopers zijn nog steeds geïnteresseerd, echter kan de
vennootschap de schulden niet meer op tijd voldoen' (einde citaat).
De oorzaken voor het faillissement kunnen als volgt w orden samengevat:
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- voorafgaand aan overname van de activa van Smart Solution Group heeft
geen onderzoek plaatsgevonden;
- de omzetten vielen tegen;
- de w inkels zijn gesloten bij aanvang van de Corona-pandemie;
- de administratie die w erd gevoerd is ontoereikend; er bestond onvoldoende
zicht op de uitstaande verplichtingen.

Mevrouw
Op 15 september 2020 heeft mevrouw Moniek Boland, bestuurder van
Telecom en Repair Holding BV, een eigen aangifte faillietverklaring van
Telecom en Repair Holding BV ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland.
Op 20 oktober 2020 w erd het faillissement uitgesproken van Telecom en
Repair Holding BV. Mr. R. Giltay w erd benoemd tot rechter-commissaris.
Ondergetekende w erd aangesteld tot curator in het faillissement van
Telecom en Repair Holding BV.

22-02-2021
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1.2 Lopende procedures
Één ex-w erknemer heeft een loonvordering ingediend.
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De curator heeft de vorderingen van de ex-w erknemer grotendeels erkend.
De procedure w erd beëindigd.
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1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Telecom en Repair huurde een w inkelpand te Franeker, een w inkelpand te
Joure en een w inkelpand te Bolsw ard.
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Ter zake de vestiging te Franeker heeft de curator een overeenkomst kunnen
sluiten met de heer A.P. Boorsma, h.o.d.n. W elcom bij Boorsma. De heer
Boorsma exploiteert momenteel te Bolsw ard een w inkel in telecommunicatieapparatuur. De heer Boorsma heeft een over overeenkomst gesloten met de
curator, gericht op het voortzetten van de w inkel te Franeker.
Met de verhuurder van het pand te Franeker is vervolgens overeengekomen
dat de huurovereenkomst - zoals die w erd gesloten tussen Telecom en Repair
BV en verhuurder - w ordt beëindigd per 1 juni 2020; de verhuurder en de heer
Boorsma hebben aansluitend een nieuw e huurovereenkomst gesloten.
Het pand te Bolsw ard w erd gehuurd van Velo Beheer BV.
De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen de vroegst
mogelijke datum, met een maximale termijn van drie maanden. De opzegging
vond plaats bij brief van 13 mei 2020. Voorafgaand aan opzegging heeft
overleg tussen curator en verhuurder plaatsgevonden.
De curator streeft naar ontruiming op korte termijn opdat een boedelvordering
uit huur ter zake het pand te Bolsw ard beperkt kan blijven. De curator heeft
een afspraak kunnen maken met de heer Boorsma, die tevens betrekking heeft
op het overnemen van diverse activa behorend bij de w inkel te Bolsw ard. De
heer Boorsma zal de w inkel te Bolsw ard niet voortzetten doch ontmantelen.
De heer Boorsma heeft inmiddels aan de curator kenbaar gemaakt dat hij er
naar streeft dat ontruiming is afgew ikkeld op of omstreeks 19 juni 2020.
Tevens w erd een pand gehuurd te Joure aan de Midstraat 116. De verhuurder
heeft de huur opgezegd.
De curator heeft w el een gegadigde gevonden die geïnteresseerd is in
overname/voortzetting van de w inkel te Joure. De curator heeft de verhuurder
en de gegadigde met elkaar in contact gebracht. Inmiddels heeft overleg
plaatsgevonden tussen verhuurder en de gegadigde, w aarbij w ellicht toch
voortzetting van de w inkel te Joure mogelijk is.

Het pand te Bolsw ard w erd volledig ontruimd. De heer Boorsma heeft zijn
w erkzaamheden in dat kader afgerond op 29 juni 2020. Op 29 juni 2020 heeft
de curator het pand geïnspecteerd. De heer Boorsma heeft voor een goede
ontruiming van het pand zorggedragen.
Vervolgens zijn de sleutels van het pand beschikbaar gesteld aan de
verhuurder; Velo Beheer BV.
Ter zake het pand te Joure is overeenstemming bereikt tussen de eigenaar
van het pand te Joure en de heer J. Zw aagstra. Het pand w erd verkocht aan
de heer J. Zw aagstra. Het notarieel transport vond plaats op 25 juni 2020. De
huurovereenkomst tussen de eigenaar van het pand te Joure en Telecom en
Repair w erd beëindigd per 25 juni 2020.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 1.1.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
Inmiddels bleek de curator dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
w erd gesloten met een w erknemer gedurende de periode 26 augustus 2019
tot en met 25 februari 2020. De w erknemer heeft een procedure gestart bij de
kantonrechter w aarbij w ordt gevorderd loon over de maand februari,
vakantietoeslag over een periode van zes maanden, uitbetaling van 96
opgebouw de doch niet genoten verlofuren, de aanzegvergoeding en de
transitievergoeding.

Toelichting
De curator heeft de vordering grotendeels erkend en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende preferente schuldeisers.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-5-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel w as actief in de w inkels te Bolsw ard, Franeker en Joure. De
w erkzaamheden zijn feitelijk beëindigd half maart 2020. Bij aanvang van de
'lockdow n' in het kader van de bestrijding van de Corona-pandemie zijn de
w inkels gesloten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Tot de activa behoren geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 13.750,00

zie toelichting

€ 8.500,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 22.250,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst:
- w inkels Bolsw ard en Franeker € 13.750,--;
- w inkel Joure € 8.500,--.
De bedrijfsmiddelen bestaan uit inventaris en voorraad.
Tussen Telecom en Repair BV en Telepact BV, h.o.d.n. Telecombinatie, w as een
dealerovereenkomst gesloten. Tevens w as tussen Telecom en Repair BV en
Telepact BV een geldleningsovereenkomst gesloten. Tot zekerheid had
Telepact BV een pandrecht bedongen op de inventaris.
Telepact BV heeft een zakelijk belang bij het voortzetten van de exploitatie van
de w inkels. De curator heeft met Telepact BV de afspraak kunnen maken dat
Telefpact BV afstand doet van haar pandrecht op de inventaris indien de
curator erin zou slagen 'doorstart' van de w inkels te bew erkstelligen.
De curator heeft vervolgens afspraken kunnen maken met de heer Boorsma
voor de w inkels te Bolsw ard en te Franeker. Telepact BV heeft vervolgens
schriftelijk bevestigd dat zij afziet van haar pandrecht op de inventaris van de
w inkels te Bolsw ard en Franeker.
Naast inventaris bestond de activa uit - sterk verouderde - voorraad van
telefoonhoesjes, etc. alsmede uit roerende zaken die volgens Boland in de
diverse w inkels aanw ezig zouden zijn. De roerende zaken betreffen:
- vier iMac's;
- drie koffiezetapparaten;
- diverse printers/labelprinters/bonprinters;
- drie geluidsinstallaties;
- drie camerasystemen;
- drie kluizen;
- tw ee magnetrons;
- overjarige hoesjes;
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- screenprotectors;
- reparatiespullen;
- drie stofzuigers;
- tw ee koelkasten.
De inventaris/voorraad had een beperkte w aarde. Er heeft geen taxatie van
invenaris en overige roerende zaken plaatsgevonden. Op de voorraad w as
eigendomsvoorbehoud van toepassing van een tw eetal leveranciers, te
w eten:
- Onestop Mobile;
- Mobitelecom.
De eigendomsvoorbehouders zijn geïnformeerd; de roerende zaken zijn door
Onestop Mobile/Mobitelecom opgehaald.
De inventaris/de grotendeels verouderde voorraad w erd voor de zaken te
Franeker en Bolsw ard verkocht aan de heer Boorsma voor € 13.750,--. Tevens
w erd bedongen dat de heer Boorsma ervoor zou zorgdragen dat het pand te
Bolsw ard op de meest korte termijn volledig zou w orden ontruimd. Ten tijde
van het schrijven van dit verslag is de streefdatum ontruiming/overdracht van
het pand aan verhuurder gepland op 19 juni 2020.
In alle drie w inkels bleek het achter de schermen - letterlijk en figuurlijk - een
grote chaos. Indien geen overdracht tot stand zou komen zou dit impliceren
dat er hoge kosten zouden moeten w orden gemaakt voor het ontruimen van
de gehuurde panden.
Met de heer Boorsma is overeengekomen dat hij - naast voortzetting van
exploitatie te Franeker - zorg zou dragen voor ontruiming van het pand te
Bolsw ard. Een verkoop van de activiteiten te Bolsw ard aan een andere partij die eventueel de exploitatie zou voortzettten - bleek de curator niet goed
mogelijk. De vestiging te Bolsw ard draait al jaren marginaal.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake het vorenstaande uitvoerig
geïnformeerd. De rechter-commissaris heeft vervolgens toestemming verleend
om een activatransactie aan te gaan met de heer Boorsma tegen betaling van
€ 13.750,--.
Terzake de vestiging Joure is in beginsel overeenstemming bereikt met de heer
B.J. Zw aagstra. De heer B.J. Zw aagstra exploiteert thans een telecomw inkel te
Dokkum. De heer Zw aagstra w enst een tw eede w inkel te openen te Joure. In
het vorenstaande w erd reeds vermeld dat de verhuurder van het pand te
Joure niet bereid w as het pand opnieuw te verhuren. De heer Zw aagstra heeft
inmiddels een principeovereenkomst gesloten met de verhuurder terzake koop
van het pand. De curator heeft inmiddels een principeovereenkomst gesloten
met de heer Zw aagstra op basis van het uitgangspunt dat de heer Zw aagstra
daadw erkelijk overgaat tot aankoop van het pand van verhuurder.
Terzake verkoop van activa aan de heer Zw aagstra is een prijs
overeengekomen van € 8.500,--.
De opbrengst vormt vrij boedelactief.
In de verslagperiode is de overeenkomst met de heer Zw aagstra afgerond. De
heer Zw aagstra heeft het pand te Joure aangekocht en zal te Joure een w inkel
exploiteren.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris.

11-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse onderhandelingsrondes gevoerd alvorens afspraken
tot stand zijn gekomen met de heer Boorsma. De totstandkoming van een
overeenkomst met de heer Boorsma w as mede afhankelijk van de vraag of de
verhuurder van het pand te Franeker bereid w as een huurovereenkomst aan
te gaan met de heer Boorsma. De verhuurder bleek daartoe bereid.
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De curator heeft diverse onderhandelingen gevoerd met de heer Zw aagstra
betreffende het voortzetten van de exploitatie vanuit het pand te Joure. De
curator heeft de heer Zw aagstra en de eigenaar van het pand met elkaar in
contact gebracht opdat betrokkenen zouden kunnen nagaan of tussen hen
een overeenkomst van koop/verkoop tot stand zou kunnen komen terzake het
pand. In principe is inmiddels een overeenkomst gesloten; de koper heeft
gekocht onder voorbehoud van financiering, de koper heeft financiering in
onderzoek.
De overeenkomst met de heer Zw aagstra w erd inmiddels definitief. Betaling
heeft in de verslagperiode plaatsgevonden. De heer Zw aagstra heeft de
exploitatie van de w inkel te Joure in voorbereiding.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad die w erd aangetroffen betrof een sterk verouderde partij
telefoonhoesjes. Deze partij w erd verkocht. Verw ezen w ordt naar het
vorenstaande.
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Er w as geen sprake van onderhanden w erk. '
Tevens w as een deel van de voorraad geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
Deze voorraad is inmiddels opgehaald door de leveranciers.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie vorenstaande.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er w as geen sprake van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie vorenstaande.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van mevrouw Boland zou er openstaan aan facturen bij
klanten: € 1.262,35;
- openstaande commissies bij Telepact BV van € 16.828,97.
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De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek.
De vordering ter zake commissies is oninbaar. Telepact BV heeft een
vordering op failliet van gelijke hoogte.

22-02-2021
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Er staan nog één of meerdere facturen open bij klanten. Mevrouw Boland
heeft haar medew erking toegezegd om deze te incasseren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie vorenstaande.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot dusverre w erd geen vordering door de bank ingediend.
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5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

11-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Telecom en Repair heeft aan Telepact in pand gegeven de inventaris (zie
vorenstaande).

11-06-2020
1

Telepact BV heeft haar pandrecht vrijgegeven opdat de curator
overeenkomsten kon sluiten met de heer Boorsma en de heer Zw aagstra.
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5.4 Separatistenpositie
Zie vorenstaande.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee partijen bij de curator gemeld die onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd, te w eten Onestop Mobile en
Mobieltelecom. De roerende zaken zijn aan de eigendomsvoorbehouders
beschikbaar gesteld.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In het vorenstaande w erd geschetst dat de curator een overeenkomst heeft
gesloten met de heer Boorsma. De koopsom vormt vrij boedelactief.
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In het vorenstaande w erd geschetst dat de curator een overeenkomst heeft
gesloten met de heer Zw aagstra. De heer Zw aagstra heeft het voorbehoud
gemaakt dat de overeenkomst enkel definitief tot stand zal komen indien koop
van het pand Midstraat 116 door de heer Zw aagstra van de eigenaar mogelijk
is.

Toelichting
De heer Zw aagstra heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het
pand Midstraat 116 te Joure. De overeenkomst w erd inmiddels definitief.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie vorenstaande.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het faillissement w erd uitgesproken op 30 april. De exploitatie van de w inkels
w as reeds circa zes w eken voordien stilgelegd.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

11-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een overeenkomst gesloten met de heer Boorsma. Onderdeel
van de overeenkomst betreft voortzetting van de exploitatie van de w inkel te
Franeker.
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De curator heeft een voorw aardelijke overeenkomst gesloten met de heer
Zw aagstra terzake de w inkel te Joure.
Zow el met de heer Boorsma als met de heer Zw aagstra is besproken het zo
mogelijk in dienst nemen van één of meer personeelsleden die w erkzaam
w aren bij Telecom en Repair. Beide kopers hebben belangstelling getoond voor
het in dienst nemen van de personeelsleden.
Zow el de heer Boorsma als de heer Zw aagstra hebben een personeelslid in
dienst genomen.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De onderhandelingen terzake het sluiten van de overeenkomst met de heer
Boorsma zijn gevoerd door de curator tezamen met de heer P. Hankel,
faillissementsmedew erker verbonden aan Alderse Baas Advocaten. Na diverse
onderhandelingsrondes is uiteindelijk een prijs overeengekomen van €
13.750,--. De curator heeft afgestemd met Telepact terzake het pandrecht. De
curator heeft vervolgens toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris
om een overeenkomst te sluiten met de heer Boorsma. Toestemming daartoe
w erd verleend op 2 juni 2020.
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De onderhandelingen terzake het sluiten van de overeenkomst met de heer
Zw aagstra heeft de curator eveneens gevoerd tezamen met de heer P.
Hankel, faillissementsmedew erker, verbonden aan Alderse Baas Advocaten. Na
een tw eetal gesprekken is een prijs overeengekomen van € 8.500,--. De
curator heeft afgestemd met Telepact of zij het pandrecht w ilde vrijgeven.
Telepact w as daartoe bereid. De curator heeft vervolgens de rechtercommissaris geïnformeerd en een conceptovereenkomst aan de rechtercommissaris voorgelegd. Op 2 juni 2020 w erd door de rechter-commissaris
toestemming verleend.

6.6 Opbrengst
Toelichting
1. € 13.750,-2. (nog niet definitief) € 8.500,--
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Toelichting: zie vorenstaande.

Toelichting
2. € 8.500,-- nu definitief.
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft intensieve onderhandelingen gevoerd gericht op het
genereren van een maximale opbrengst ten behoeve van de boedel.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator trof een chaotische boekhouding aan. De curator heeft in onderzoek
of in deze w el aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dient nog te w orden onderzocht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Mevrouw Boland heeft een overeenkomst gesloten in juni 2019 met de Smart
Solution Group BV. Op basis van deze overeenkomst - een overeenkomst
houdende koop, verkoop en overdracht van activa - w as Telecom en Repair BV
verschuldigd de somma van € 110.000,--.

11-06-2020
1

Voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst heeft mevrouw Boland
geen onderzoek verricht. Zij beschikte niet over cijfermateriaal; zij beschikte
niet over voorraadlijsten etc.. In deze kan gesteld w orden dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur; mevrouw Boland heeft zich 'blind' in een avontuur
gestort.
De curator plaatst ernstige kanttekeningen bij het gevoerde bestuur. De
curator zal in een vervolgverslag nader op dit aspect terugkomen.

Toelichting
De curator vermeldde in het vorige verslag ernstige kanttekeningen te
plaatsen bij het gevoerde bestuurd. Voor zover er sprake zou zijn van
bestuurdersaansprakelijkheid, biedt Telecom en Repair Holding BV geen
verhaal. Voornoemde vennootschap verkeert in staat van faillissement. De
bestuurder van Telecom en Repair Holding BV – mevrouw Boland) biedt
eveneens geen verhaal.

22-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W erd tot dusverre niet vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

11-06-2020
1

€ 6.598,34

28-08-2020
2

€ 20.147,87

22-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.482,17

11-06-2020
1

€ 42.994,00

28-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
nog niet ingediend.
€ 17.235,47

11-06-2020
1

28-08-2020
2

22-02-2021
3

Toelichting
Het betreft het w erkgeversdeel van de loonvordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.837,04

28-08-2020
2

Toelichting
Betreft vordering van Pensioenfonds Detailhandel en de heer W . Postma
€ 10.813,03
Toelichting
Pensioenfonds: € 5.247,25
W . Postma: € 5.565,78

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-02-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

11-06-2020
1

15

28-08-2020
2

20

22-02-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.840,23

11-06-2020
1

Toelichting
De curator heeft - op basis van de beperkte administratie - de crediteuren
aangeschreven.
€ 39.926,33

28-08-2020
2

€ 45.016,27

22-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode nagaan of het zinvol is een actie
uit onbehoorlijk bestuur in te stellen tegen de bestuurder.

28-08-2020
2

Het instellen van een actie uit onbehoorlijk bestuur acht de curator niet
zinvol. Op korte termijn zal afw ikkeling plaats kunnen vinden op grond van
artikel 16 Fw .

22-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Één ex-w erknemer heeft een procedure opgestart in verband met niet
uitgekeerd salaris.

11-06-2020
1

De procedure w erd inmiddels stopgezet. De vordering w erd geplaats op de
lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers.

22-02-2021
3

9.2 Aard procedures
loonvorderingsprocedure

11-06-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure w erd aangehouden.

11-06-2020
1

De procedure w erd inmiddels beëindigd (zie 9.1).

22-02-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator streeft ernaar dat de overdracht van de activa terzake de w inkel te
Joure op korte termijn plaatsvindt. De curator streeft ernaar in de komende
w eken een goed overzicht te verkrijgen van crediteuren en debiteuren opdat zo mogelijk binnen zes maanden - een afw ikkeling van dit faillissement kan
plaatsvinden tenzij er aanleiding bestaat om - op basis van onbehoorlijk
bestuur - de bestuurder aan te spreken.

11-06-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode de huurverplichtingen afgerond en de
schulden zoveel mogelijk geïnventariseerd. De curator beoogt in de komende
verslagperiode uitsluitsel te kunnen geven ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator streeft naar snelle afw ikkeling van
het faillissement.

28-08-2020
2

Afw ikkeling van het faillissement kan op korte termijn plaatsvinden op basis
van artikel 16 Fw .

22-02-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie vorenstaande.

11-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-2-2021

22-02-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

Bijlagen
Bijlagen

11-06-2020
1

