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Algemene gegevens
Naam onderneming
GO65 B.V.

Gegevens onderneming

02-01-2020
1

Gegevens onderneming
de curator heeft nog geen contact gehad met (de (oud) bestuurder van) failliet.
Op dit moment kan de curator dan ook w einig. In de komende verslagperiode
zal de inzet er op gericht zijn om in contact te komen met failliet.

02-01-2020
1

de curator is er ook in deze verslagperiode niet in geslaagd om contact te
krijgen met (de (oud) bestuurder van) failliet. De curator stelt voor dit de
komende periode te blijven proberen, w aarna kan overw ogen het faillissement
op te heffen.

02-04-2020
2

De curator is ook in deze verslagperiode er niet in geslaagd om contact te
krijgen met de (oud) bestuurder van failliet.

19-10-2020
4

De afgelopen verslagperiode heeft er een hoorzitting plaatsgevonden voor de
RC. Daar is met de (oud) bestuurder afgesproken dat deze alsnog de nodige
gegevens en bescheiden gaat aanleveren. Naar verw achting zal dat in de
komende verslagperiode zijn beslag krijgen.

24-02-2021
5

de curator heeft inmiddels drie mappen ontvangen (aan het einde van de
verslagperiode) en zal die de komende periode nader bestuderen en zich een
oordeel vormen over een en ander.

20-05-2021
6

De curator heeft de ontvangen mappen bestudeerd en aan de hand daarvan
aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. Al met al is er niet veel
boekhouding ontvangen: slechts een aantal facturen. Omzetcijfers zijn daaruit
dus ook niet goed op te maken. W el is het ook de vraag of de facturen die aan
debiteuren zijn verstuurd, ooit betaald zijn. Ten slotte blijft het vreemd dat de
vennootschap zo lang is blijven bestaan.

29-07-2021
7

De curator heeft de RC geïnformeerd over de stand van zaken. Hierover
w ordt in het volgende verslag nader gerapporteerd.

28-04-2022
10

Activiteiten onderneming
anders dan uit KvK informatie nog niet bekend

02-01-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
nnb

02-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
nnb

Boedelsaldo

02-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-01-2020
1

Toelichting
nihil

Verslagperiode
van
28-12-2019

02-04-2020
2

t/m
25-3-2020
van
27-6-2020

19-10-2020
4

t/m
16-10-2020
van
24-7-2021

28-10-2021
8

t/m
22-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 6 min

2

0 uur 36 min

3

0 uur 30 min

4

2 uur 6 min

5

5 uur 18 min

6

0 uur 24 min

7

1 uur 30 min

8

0 uur 30 min

9

0 uur 24 min

10

0 uur 12 min

totaal

12 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
betreft opstarten dossier en contact zoeken met failliet

02-01-2020
1

de afgelopen perioden is er de nodige tijd besteed aan contact met de (oud)
bestuurder en de (voorbereiding van de) hoorzitting.

24-02-2021
5

Er is enkele malen contact gew eest met de (oud) bestuurder. Uiteindelijk zijn
de gevraagde stukken ontvangen.

20-05-2021
6

De nadere vragen zullen naar verw achting in de komende periode beantw oord
w orden.

29-07-2021
7

Er is een reactie ontvangen van de bestuurder en de curator zal de komende
verslagperiode een conclusie trekken.

28-01-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op datum faillissement w as er geen bestuurder

02-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
nnb

02-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
nnb

02-01-2020
1

1.4 Huur
nnb

02-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
nnb

02-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.096,00

02-04-2020
2

€ 7.856,00

01-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

02-04-2020
2

1

01-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.236,00

02-04-2020
2

€ 20.236,88

01-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
nnb

02-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voornaamste inzet ziet op het contact krijgen met de oud bestuurder, om meer
informatie over failliet te verkrijgen.

02-01-2020
1

Tot op heden heeft de curator geen contact w eten te krijgen met de oud
bestuurder. De curator beraadt zich over de mogelijke vervolgstappen.

01-07-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de enige tw ee crediteuren
benaderd. Aan de Belastingdienst is gevraagd of de oud bestuurder enig
verhaal biedt en aan de ex-w erknemer is verzocht om contact op te nemen
met de curator. De curator zal kijken of hij informatie kan inw innen bij de exw erknemer over de geschiedenis van het bedrijf.

19-10-2020
4

De komende periode hoopt de curator (eindelijk) de nodige gegevens van de
(oud) bestuurder te verkrijgen en aan de hand daarvan een bespreking te
houden.

24-02-2021
5

de curator heeft inmiddels enkele stukken ontvangen. De curator
correspondeert inmiddels met de door de bestuurder ingeschakelde advocaat,
de voormalig curator van een aantal gelieerde ondernemingen. De curator
hoopt op korte termijn conclusies te kunnen trekken.

28-10-2021
8

De curator zal de komende verslagperiode een conclusie trekken en ofw el het
faillissement opheffen ofw el de bestuurder aanspreken.

28-01-2022
9

De curator heeft de RC geïnformeerd over de stand van zaken. Hierover
w ordt in het volgende verslag nader gerapporteerd.

28-04-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nnb

02-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2022

28-04-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Contact (oud) bestuurder;
Verhaalsmogelijkheden bestuurder;
Contact schuldeisers /ex-w erknemer.

19-10-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

