Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

6
24-01-2022
F.01/19/279
NL:TZ:0000112973:F001
27-08-2019

mr. C.A.M. de Bruijn
mr N. Vinke

Algemene gegevens
Naam onderneming
Horeca-exploitatie Blauw e Lotus B.V.

Gegevens onderneming

10-09-2019
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds 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 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. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

10-09-2019
1

Adres:
Frederiklaan 10
5616 NH Eindhoven
KVK-nummer:
55155774
Handelsnaam:
Horeca-exploitatie Blauw e Lotus B.V.
Datum van oprichting:
20 april 2012

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "restaurants".
De onderneming ontplooide de volgende activiteiten: Aziatisch specialiteiten
restaurant.

10-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 249.880,00

€ -11.725,00

€ 88.077,00

2017

€ 605.438,00

€ -94.810,00

€ 158.114,00

2016

€ 658.227,00

€ -81.668,00

€ 252.898,00

2018

€ 545.979,00

€ -128.097,00

€ 109.836,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over 2018 is nog niet opgemaakt. De cijfers 2019 zijn afgeleid
uit de kolommenbalans tot en met augustus 2019. Over 2016 en 2017 is een
jaarrekening beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

10-09-2019
1

Toelichting
Er w aren 6 w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Er is nog geen boedelsaldo gerealiseerd.
€ 6.737,29

20-02-2020
2

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 6.737,29. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 16.154,49

18-08-2020
3

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 16.154,49. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 24.072,72

15-02-2021
4

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 24.072,72. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 35.812,12

27-07-2021
5

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 35.812,12. Een financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 36.754,17
Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 36.754,17. Een financieel
verslag is bijgevoegd.

Verslagperiode

24-01-2022
6

Verslagperiode
van
27-8-2019

10-09-2019
1

t/m
9-9-2019
van
10-9-2019

20-02-2020
2

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

18-08-2020
3

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

15-02-2021
4

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

27-07-2021
5

t/m
26-7-2021
van
27-7-2021

24-01-2022
6

t/m
21-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 45 min

2

26 uur 45 min

3

5 uur 30 min

4

4 uur 40 min

5

11 uur 30 min

6

5 uur 30 min

totaal

60 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 6 uren en 45 minuten
besteed.

10-09-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 26 uren en 45
minuten besteed.

20-02-2020
2

In totaal zijn er 33 uren en 30 minuten besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 30 minuten
besteed.

18-08-2020
3

In totaal zijn er 39 uren besteed.
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 40 minuten
besteed.

15-02-2021
4

In totaal zijn er 43 uren en 40 minuten besteed.
In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 11 uren en 30 minuten
besteed.

27-07-2021
5

In totaal zijn er 55 uren en 10 minuten besteed.
In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 30 minuten
besteed.

24-01-2022
6

In totaal zijn er 60 uren en 40 minuten besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is M.J.F. Vullings Management en Dienstencentrum
B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is de heer Mathijs Josephus Francisca
Vullings.

10-09-2019
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer Mathijs Josephus Francisca
Vullings.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

1.3 Verzekeringen

10-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er loopt nog een verzuimverzekering en een brandverzekering. Nu de
activiteiten gestaakt zijn en er geen activa zijn, zullen de verzekeringen
w orden opgezegd.

10-09-2019
1

De verzekeringen zijn beëindigd. Er bestaat geen recht op een
premierestitutie.

20-02-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet meer over eigen bedrijfsruimte. De
huurovereenkomst w as reeds voor datum faillissement beëindigd.

10-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

10-09-2019
1

De bestuurder heeft ter zake de oorzaken van het faillissement het
navolgende verklaard:
De bestuurder heeft in januari 2019 overleg gevoerd over de exploitatie van
de Blauw e Lotus met onder andere de verhuurder (PSV). Gefailleerde zag zich
geconfronteerd met een sterke omzetdaling in de maand november 2018. De
oorzaak hiervan is onbekend, maar volgens de bestuurder kunnen de
volgende oorzaken hebben meegespeeld: de locatie, het concept en de
opening van Yellow Rabbit door de voormalig manager van gefailleerde.
Door de omzetdaling ontstonden grote liquiditeitsproblemen en is het overleg
met de verhuurder (PSV) gezocht. Tevens heeft de chef kok een nieuw concept
bedacht voor het nieuw e voetbalseizoen.
Tevens heeft overleg plaatsgevonden met externe adviseurs. Uit deze
analyses kw am naar voren dat de personeelskosten te hoog w aren in
verhouding tot de omzet. Tevens bleek dat de huur aan de hoge kant w as. Na
een reorganisatie en medew erking van PSV zou een rendabele exploitatie
mogelijk zijn, w aarbij de afhankelijkheid van het w eer en de prestaties van het
PSV elftal bleven bestaan.
Uiteindelijk bleek PSV niet bereid de huurovereenkomst te continueren en de
voorkeur te geven aan een nieuw e exploitant (gelet op de achterstanden).
Gelet op de liquiditeitsproblemen en de beëindiging van de huur w as een
verdere exploitatie niet mogelijk.
Inmiddels had zich een koper gemeld die de activa en het personeel zou
overnemen. In een later stadium bleek echter dat er enkel interesse w as in
overname van de inventaris. Uiteindelijk is voor faillissement de
bedrijfsinventaris aan deze koper verkocht en is besloten het faillissement aan
te vragen.

De door de bestuurder aangedragen oorzaken blijken in grote lijnen juist te
zijn. Er zijn vooralsnog geen concrete andere oorzaken voor het faillissement
gevonden.

20-02-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

10-09-2019
1

Toelichting
Er w aren 6 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

10-09-2019
1

Toelichting
Er w aren 8 w erknemers in dienst van gefailleerde een jaar voor het uitspreken
van het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-9-2019

6

Op 3 september 2019 zijn de ontslagbrieven verstuurd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

10-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde zou niet beschikken over onroerende zaken. Daarvan is ook niet
gebleken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

10-09-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris is op 26 juli 2019 verkocht voor € 123.285,12. Hiervan
zou € 50.000,-- reeds zijn voldaan aan gefailleerde. Tevens zou € 73.285,12
betaald zijn / w orden aan Vullings Accountants en Consultants. De curator
heeft naar de transactie en de gemaakte afspraken onderzoek ingesteld.

10-09-2019
1

De bedrijfsinventaris is op 26 juli 2019 verkocht voor € 123.285,12. Hiervan is €
50.000,-- reeds voldaan aan gefailleerde. Tevens dient uit hoofde van de
overeenkomst € 73.285,12 betaald te w orden aan Vullings Accountants en
Consultants. De resterende koopsom dient in termijnen te w orden voldaan.

20-02-2020
2

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de resterende koopsom
niet aan Vullings Accountants en Consultants voldaan dient te w orden, maar
aan gefailleerde. Tevens heeft de curator de rechtsgeldigheid van het
pandrecht (op de resterende koopsom) betw ist. Dit heeft erin geresulteerd dat
de eerste termijnen inmiddels op de boedelrekening zijn overgemaakt. Tevens
is de koper verzocht toekomstige termijnen rechtstreeks aan de boedel te
voldoen. De curator heeft nog overleg gehad over een cessie van voormelde
vordering, maar daarover is geen overeenstemming bereikt.
De maandelijkse termijnen w orden thans op de boedelrekening overgemaakt.
Inmiddels is € 15.801,96 voldaan.

18-08-2020
3

De maandelijkse termijnen w orden thans op de boedelrekening overgemaakt.
Inmiddels is € 23.702,94 voldaan.

15-02-2021
4

De bedrijfsinventaris is op 26 juli 2019 verkocht voor € 123.285,12. Hiervan is €
50.000,-- reeds voldaan aan gefailleerde. Inmiddels is gebleken dat de BTW op
deze oorspronkelijke factuur nog niet betaald is. Deze w ordt thans in
maandelijkse termijnen van € 1.282,49 voldaan.

27-07-2021
5

Tevens dient uit hoofde van de overeenkomst € 73.285,12 betaald te w orden
aan Vullings Accountants en Consultants. De resterende koopsom dient in
termijnen te w orden voldaan. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat de resterende koopsom niet aan Vullings Accountants en Consultants
voldaan dient te w orden, maar aan gefailleerde. Tevens heeft de curator de
rechtsgeldigheid van het pandrecht (op de resterende koopsom) betw ist. Dit
heeft erin geresulteerd dat de eerste termijnen inmiddels op de
boedelrekening zijn overgemaakt. Tevens is de koper verzocht toekomstige
termijnen rechtstreeks aan de boedel te voldoen. De curator heeft nog overleg
gehad over een cessie van voormelde vordering, maar daarover is geen
overeenstemming bereikt.
Inmiddels is € 35.417,05 voldaan op de boedelrekening ter zake de
maandelijkse aflossing en BTW .

Inmiddels is € 49.730,48 voldaan op de boedelrekening ter zake de
maandelijkse aflossing en BTW .

24-01-2022
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek verkoop bedrijfsinventaris 26 juli 2019.

10-09-2019
1

Afronden onderzoek naar verkoop inventaris, alsmede incasso
termijnbetalingen.

20-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.

10-09-2019
1

Er is ook geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren feitelijk al
voor faillissement beëindigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

10-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo bankrekening ING

€ 152,75

Belastingteruggaaf

€ 190,00

totaal

€ 342,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa. Evenmin zijn liquide middelen
aangetroffen.

10-09-2019
1

Gefailleerde had nog een positief saldo op haar ING Bankrekening ad € 152,75.
Dit bedrag is op de boedelrekening overgemaakt.

20-02-2020
2

De curator heeft aanspraak gemaakt op een belastingteruggaaf.

18-08-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

10-09-2019
1

Opeisen saldo bank.

20-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit w ordt nog onderzocht.

10-09-2019
1

Er is niet gebleken van vorderingen op derden.

20-02-2020
2

De koopsom van de inventaris dient nog in termijnen te w orden voldaan, zie
hoofdstuk 3.

24-01-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

10-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. zou reeds voor faillissement uit de koopsom van de
bedrijfsinventaris zijn voldaan. ING Bank N.V. heeft ook geen vordering
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

10-09-2019
1

Er is nog sprake van een (financial) leaseovereenkomst, w elke door de koper
van de activa zou w orden overgenomen. Ter zake vindt nog overleg plaats met
de leverancier en de koper van de activa.

20-02-2020
2

Inmiddels is gebleken dat de koper van de activa de lease overeenkomst niet
heeft overgenomen. Partijen verschillen van mening of deze integraal
overgenomen moest w orden. De curator is nog in overleg met de koper van de
activa en de leverancier over de afw ikkeling van deze leaseovereenkomst.

18-08-2020
3

De leaseovereenkomst is alsnog afgew ikkeld door de koper van de activa. De
ter zake ingediende vordering is ingetrokken.

27-07-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen beroep gedaan op zekerheden.

10-09-2019
1

Door Vullings Accountants en Consultants is in eerste instantie een beroep
gedaan op een pandrecht op de vordering op de koper van de activa. De
curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht (op de resterende
koopsom) betw ist, w aarin door Vullings Accountants en Consultants is berust.

20-02-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

10-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen sprake van retentierechten.

10-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van reclamerechten.

10-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken.

10-09-2019
1

Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht Vullings Accountants en Consultants en
overleg daarover.

20-02-2020
2

W erkzaamheden ter zake de afw ikkeling van de leaseovereenkomst.

18-08-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement w aren gestaakt en er geen sprake is van
onderhanden w erk.

10-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu er geen sprake is van onderhanden w erk, de bedrijfsinventaris reeds is
verkocht en het bedrijfspand is opgeleverd is een doorstart niet mogelijk.

10-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Geen.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. Deze zal w orden onderzocht.

10-09-2019
1

De administratie van gefailleerde is overhandigd. Een eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden. Dit geeft vooralsnog geen reden tot opmerkingen. Het
onderzoek zal nog w orden afgerond.

20-02-2020
2

Het uitgevoerde onderzoek geeft vooralsnog geen reden tot opmerkingen.

15-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2018: 26-08-2019
2017: 6-11-2018
2016: 01-02-2018
2015: 26-01-2017

10-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

10-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1
BW reeds voor faillissementsdatum verjaard. De storting is derhalve niet meer
opeisbaar.

10-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.
Nee
Toelichting
Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen

10-09-2019
1

15-02-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2019
1

Toelichting
Op dit moment is onderzoek ingesteld naar de verkoop van de
bedrijfsinventaris.
Nee

20-02-2020
2

Toelichting
Het onderzoek naar de verkoop van de bedrijfsinventaris is afgerond. Ter zake
w ordt verw ezen naar het kopje bedrijfsmiddelen onder hoofdstuk 3.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

10-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren en innemen administratie.

10-09-2019
1

Reguliere rechtmatigheidsonderzoeken.

15-02-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
€ 10.836,22

20-02-2020
2

Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is inmiddels aangemeld.
€ 10.967,76
Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is inmiddels aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-08-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.
€ 63.931,00

20-02-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad €
63.931,--.
€ 54.098,00

27-07-2021
5

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend (na correctie) tot een
totaalbedrag ad € 54.098,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-09-2019
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.
€ 11.941,98

20-02-2020
2

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-09-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

10-09-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 16 concurrente crediteuren.
Er is op dit moment door 1 concurrente crediteur een vordering ingediend.
10

20-02-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment door 10 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
13

18-08-2020
3

Toelichting
Er is op dit moment door 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
12

27-07-2021
5

Toelichting
Er is op dit moment door 12 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
13
Toelichting
Er is op dit moment door 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-01-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 301.355,40

10-09-2019
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 86.769,25 (handelscrediteuren) nog
te vermeerderen met een geldlening ter grootte van €301.355,40.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 301.355,40 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 410.078,39

20-02-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 410.078,39 aan concurrente
vorderingen ingediend. Dit bedrag is inclusief de geldlening ad € 374.640,52.
Deze lening is hoger dan in verslag 1 vermeld in verband met de resterende
koopsom van de activa die thans aan de boedel toekomt en niet in mindering
strekt op de lening.
€ 426.780,51

18-08-2020
3

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 426.780,51 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 411.979,03

27-07-2021
5

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 411.979,03 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 412.584,03
Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 412.584,03 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten.

10-09-2019
1

Indien het faillissement regulier w ordt afgew ikkeld kunnen w aarschijnlijk geen
uitkeringen aan crediteuren w orden gedaan nu het beschikbare actief alsdan
zal w orden uitgekeerd aan boedelschuldeisers en de preferente crediteuren.
De bestuurder overw eegt evenw el een crediteurenakkoord aan te bieden.

20-02-2020
2

De bestuurder overw eegt een crediteurenakkoord aan te bieden. In dit kader
is hij in overleg met de (preferente) crediteuren. Indien geen akkoord w ordt
aangeboden, kunnen w aarschijnlijk geen uitkeringen aan concurrente
crediteuren w orden gedaan nu het beschikbare actief alsdan zal w orden
uitgekeerd aan boedelschuldeisers en de preferente crediteuren.

18-08-2020
3

De bestuurder is voornemens een crediteurenakkoord aan te bieden. In dit
kader is hij nog in overleg met de (preferente) crediteuren. Er is inmiddels al
w el een verificatievergadering gepland w aar gestemd zal w orden over het
akkoord.

27-07-2021
5

De bestuurder heeft de aanbieding van het akkoord ingetrokken. Derhalve
heeft de verificatievergadering ook geen doorgang gevonden.

24-01-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren en correspondentie.

10-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

10-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek verkoop bedrijfsinventaris;
b. onderzoek administratie;
c. onderzoek oorzaken faillissement;
d. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
e. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
f. inventarisatie crediteuren.

10-09-2019
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. incasseren koopsom bedrijfsinventaris en afw ikkelen leaseovereenkomst;
b. afronden onderzoek administratie;
c. afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
d. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
e. afronden inventarisatie crediteuren.

20-02-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. incasseren koopsom bedrijfsinventaris en afw ikkelen leaseovereenkomst;
b. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
c. afronden inventarisatie crediteuren.

15-02-2021
4

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. incasseren koopsom bedrijfsinventaris;
b. advies ter zake akkoord / w erkzaamheden ter zake akkoord;

27-07-2021
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c. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
d. afronden inventarisatie crediteuren.
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. incasseren koopsom bedrijfsinventaris;
b. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
c. afronden inventarisatie crediteuren.

24-01-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

10-09-2019
1

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. Indien een akkoord
w ordt aangeboden en aangenomen kan het faillissement mogelijk de komende
periode w orden afgerond. Zo niet dan zal het faillissement nog jaren duren in
verband met de incassering van de koopsom, tenzij deze vordering eerder kan
w orden verkocht.

20-02-2020
2

Zie verslag 2.

18-08-2020
3

Zie verslag 2.

15-02-2021
4

Indien een akkoord w ordt aangeboden en aangenomen kan het faillissement
mogelijk de komende periode w orden afgerond. Zo niet dan zal het
faillissement nog jaren duren in verband met de incassering van de koopsom,
tenzij deze vordering eerder kan w orden verkocht.

27-07-2021
5

Het akkoord is ingetrokken. Derhalve kan het faillissement pas w orden
afgew ikkeld als de incassering van de koopsom heeft plaatsgevonden.

24-01-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
24-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, innemen administratie, ontslag personeel, overleg UW V, contact
banken, etc.

10-09-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, onderzoek verkoop bedrijfsinventaris, inning koopsom
inventaris, onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht, overleg en inventarisatie
crediteuren, onderzoek administratie / oorzaken / aansprakelijkheid, etc.

20-02-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inning koopsom inventaris, w erkzaamheden ter zake fiscale
positie, w erkzaamheden ter zake leaseovereenkomst, overleg en
inventarisatie crediteuren, onderzoek administratie / oorzaken /
aansprakelijkheid, etc.

18-08-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inning koopsom inventaris, w erkzaamheden ter zake
leaseovereenkomst, overleg en inventarisatie crediteuren, onderzoek
administratie / aansprakelijkheid, etc.

15-02-2021
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inning koopsom inventaris, afw ikkelen leaseovereenkomst, overleg
en inventarisatie crediteuren.

27-07-2021
5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, inning koopsom inventaris, w erkzaamheden ter zake
akkoord en verificatievergadering.
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Bijlagen
Bijlagen

