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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Bank B.V.

03-06-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 16 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid De Bank B.V. (KvK-nummer: 66114799), statutair
en feitelijk gevestigd te (3811 HN) Amersfoort aan de Stadsring 69, met
benoeming van mr. S.C. Hagedoorn tot rechter-commissaris en aanstelling van
mr. F.A.M. Now ee tot curator.

03-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde vanaf maart 2017 een restaurant (lunch, diner en
borrel), verhuurde tw ee vergaderruimtes en organiseerde feesten en partijen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 8.572,00

€ -98.761,00

€ 640.751,00

2017

€ 543.696,00

€ -572.106,00

€ 607.833,00

2018

€ 354.129,00

€ -524.509,00

2019

€ 112.611,00

€ -208.046,00

03-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens volgen uit de gepubliceerde jaarrekening van 2017.
Voor 2018 is er geen jaarrekening opgesteld. De verliescijfers uit 2018 en 2019
volgen uit de bijlagen van het faillissementsrekest.

03-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

03-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.027,30

03-06-2019
1

€ 10.007,32

26-08-2019
2

€ 78.939,20

15-11-2019
3

Verslagperiode
van
16-4-2019

03-06-2019
1

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

26-08-2019
2

t/m
15-8-2019
van
16-8-2019

15-11-2019
3

t/m
14-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 18 min

2

39 uur 18 min

3

26 uur 48 min

totaal

105 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode bestond voornamelijk uit de inventarisatie van het
faillissement en het onderzoek naar de voortzettings- en
doorstartmogelijkheden.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het proberen te
realiseren van een doorstart van (een deel van) de activiteiten van
gefailleerde. Toen bleek dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde,
is er de nodige tijd besteed aan de openbare verkoop van de aangetroffen
goederen en de afw ikkeling van de rechten van derden.

26-08-2019
2

De derde verslagperiode stond in het teken van de openbare verkoop van de
resterende roerende zaken, het opleveren van het gehuurde aan de
verhuurder, het afronden van het oorzaakonderzoek en het voorzetten van
het rechtmatigheidsonderzoek.

15-11-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Bank B.V. is op 26 mei 2016 opgericht als Klooser B.V. en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 mei 2016. Op 9
augustus 2018 is de statutaire naam en handelsnaam gew ijzigd naar De Bank
B.V. Vanaf 31 oktober 2018 is mevrouw Bernice van der Pijl de bestuurder van
De Bank B.V. Blijkens het vervangend aandeelhoudersregister van 12 april
2019 houden W . Bredew oud Holding B.V. en Participatie into Business B.V.
ieder 50% van de aandelen.

03-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures.

03-06-2019
1

Gefailleerde is niet betrokken bij lopende procedures.

15-11-2019
3

1.3 Verzekeringen
In de eerste verslagperiode is de verzekeringsportefeuille geïnventariseerd. In
de volgende verslagperiode(n) zullen de verzekeringen die niet meer nodig
zijn, bijvoorbeeld na verkoop van het actief, w orden geroyeerd.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is een deel van de verzekeringsportefeuille
geroyeerd. De overige verzekeringen zullen na verkoop van de roerende
goederen en oplevering van het gehuurde w orden geroyeerd.

26-08-2019
2

Alle verzekeringen zijn – na verkoop van de roerende zaken en oplevering
van het gehuurde aan de verhuurder - in deze verslagperiode geroyeerd. Er
resteren geen w erkzaamheden.

15-11-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een pand in het kader van de exploitatie van haar
onderneming. In het licht van een eventuele doorstart is deze
huurovereenkomst nog niet opgezegd. Afhankelijk van de
doorstartmogelijkheden zal de huurovereenkomst in de volgende
verslagperiode al dan niet w orden opgezegd.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is na overleg met de verhuurder gepoogd om een
doorstart te realiseren (zie onder 6.). Aangezien dit niet tot enig resultaat
heeft geleid, is er een openbare veiling op locatie georganiseerd. Met de
verhuurder is overeengekomen dat het gehuurde direct na afronding van de
veiling (eind augustus 2019) aan de verhuurder w ordt opgeleverd, w aarna per
die datum de huurovereenkomst eindigt.

26-08-2019
2

Het gehuurde is op 27 augustus 2019 opgeleverd aan de verhuurder en
daarmee is de huurovereenkomst geëindigd. Er resteren geen
w erkzaamheden.

15-11-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt doordat de omzetten al
vanaf de oprichting van de vennootschap niet afdoende w aren om de
exploitatie- en opstartkosten te voldoen. Medio 2018 is aan de crediteuren een
buitengerechtelijk akkoord aangeboden w aarna een nieuw e start gemaakt is
onder de naam De Bank. Echter, door de w isseling van het bestuur kw amen de
horeca- en exploitatievergunningen te vervallen. De aanvraag voor de nieuw e
vergunningen duurde vervolgens circa vier maanden – gedurende w elke
periode de kosten doorliepen - in plaats van de verw achte vier tot zes w eken,
w aardoor gefailleerde pas medio december haar exploitatie w eer kon
voortzetten. Na de opening viel het aantal klanten en daarmee het resultaat
w ederom tegen, hetgeen de bestuurder heeft doen besluiten om het eigen
faillissement aan te vragen.

03-06-2019
1

In de derde verslagperiode heeft er een bespreking met de voormalig
bestuurder / aandeelhouder van gefailleerde en nader overleg met de
huidige bestuurder plaatsgevonden, w aarna het oorzakenonderzoek is
afgerond. Gebleken is dat er geen andere belangrijke oorzaken aan het
faillissement ten grondslag liggen, dan hetgeen door de bestuurder is
verklaard direct na faillissement. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

15-11-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

03-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

03-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-4-2019

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

03-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

03-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restaurant- en keukeninventaris

€ 69.852,33

totaal

€ 69.852,33

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft een restaurant- en keukeninventaris in eigendom. In de
eerste verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd. Rabobank
pretendeert een pandrecht op de bedrijfsmiddelen.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is komen vast te staan dat het pandrecht van
Rabobank op de bedrijfsmiddelen rechtsgeldig is gevestigd. Voorts pretendeert
de verhuurder eigenaar te zijn van een aantal bedrijfsmiddelen. Na overleg
met de pandhouder en de verhuurder is er een openbare veiling op locatie
georganiseerd. De bedrijfsmiddelen w aarvan de verhuurder het eigendom
pretendeert te hebben, zijn onder gunning geveild en zullen – nadat is
vastgesteld w aar het eigendom ligt - in overleg met de verhuurder al dan niet
w orden gegund.

26-08-2019
2

In de tw eede en derde verslagperiode hebben er in totaal vier veilingen
plaatsgevonden. De totale opbrengst van de bedrijfsmiddelen (bodemzaken)
uit deze vier veilingen bedraagt – na aftrek van de veilingkosten - een
bedrag van € 69.852,33 (inclusief btw ). Tevens is in deze verslagperiode met
de verhuurder vastgesteld w elke via de veiling verkochte bedrijfsmiddelen
zijn eigendom w aren en w elke niet. In de komende verslagperiode dient
hierover met de verhuurder te w orden afgerekend.

15-11-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een voorrecht van de fiscus ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen.

03-06-2019
1

In deze verslagperiode zijn de bodemzaken via de veilingen verkocht en
geleverd.

15-11-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen dienen in de volgende verslagperiode(n) te gelde te
w orden gemaakt via een doorstart dan w el een losse (openbare) verkoop.

03-06-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dient het overleg met de verhuurder met
betrekking tot de gepretendeerde eigendomsrechten te w orden afgerond en
dient de veiling te w orden afgerond.

26-08-2019
2

In de volgende verslagperiode dient met de verhuurder te w orden
afgerekend over de geveilde bedrijfsmiddelen die zijn eigendom w aren.

15-11-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Drank- en etensvoorraad

€ 6.443,68

totaal

€ 6.443,68

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een beperkte drank- en etensvoorraad in eigendom. Deze
voorraad dient, conform de w ettelijke bepalingen, te w orden verkocht dan w el
te w orden vernietigd.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is een gedeelte van de voorraad ter veiling
aangeboden. Het overige deel is vernietigd.

26-08-2019
2

In deze verslagperiode heeft de financiële afrekening plaatsgevonden van de
via de in de tw eede verslagperiode georganiseerde veiling verkochte
voorraad. De opbrengst bedraagt – na aftrek van de veilingkosten –een
bedrag van € 6.443,68. Dit bedrag is in deze verslagperiode nog niet
ontvangen op de faillissementsrekening.

15-11-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de volgende verslagperiode(n) dient de voorraad op de juiste w ijze te
w orden verkocht, dan w el te w orden vernietigd.

03-06-2019
1

In de volgende verslagperiode dient de veiling te w orden afgerond.

26-08-2019
2

In de volgende verslagperiode dient de veilingopbrengst van de voorraad te
w orden ontvangen op de faillissementsrekening. Vervolgens dient er met de
pandhouder te w orden afgerekend.

15-11-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Vooralsnog) niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen andere activa in eigendom.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is niet gebleken dat gefailleerde andere activa in
eigendom heeft.

26-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de volgende verslagperiode(n) dient te w orden vastgesteld of gefailleerde
andere activa in eigendom heeft.

03-06-2019
1

Voor zover in de volgende verslagperiode(n) blijkt dat gefailleerde geen
andere activa in eigendom heeft, resteren er geen w erkzaamheden.

26-08-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 10.269,41

€ 942,55

€ 570,24

totaal

€ 10.269,41

€ 942,55

€ 570,24

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat de openstaande
debiteurenportefeuille € 10.269,41 bedraagt.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is het pandrecht van Rabobank beoordeeld als
rechtsgeldig. Negen debiteuren met vorderingen van totaal € 5.666,50 hebben
hun vorderingen op de bankrekening van gefailleerde betaald. Een tw eetal
debiteuren met een vordering van totaal € 3.160,36 hebben de vorderingen
verrekend met een hogere tegenvordering. Ter zake de tw ee resterende
vorderingen ter hoogte van totaal € 1.442,55 zijn met de pandhouder
afspraken gemaakt over de incasso ervan. Van een van deze tw ee
vorderingen (ad € 500,-) is inmiddels gebleken dat deze niet incasseerbaar is.
De resterende debiteurenvordering ad € 942,50,- dient te w orden
geïncasseerd.

26-08-2019
2

In de derde verslagperiode is de resterende debiteurenvordering ad €
942,55 geïnd. Voor deze incassow erkzaamheden komt aan de boedel een
bijdrage ad € 570,24 toe (50% te vermeerderen met btw van het
geïncasseerde bedrag). In de volgende verslagperiode dient hierover met de
pandhouder te w orden afgerekend.

15-11-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode(n) dienen, na nader overleg met de pretense
pandhouder, de debiteurenvorderingen te w orden geïncasseerd.

03-06-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dient de laatste vordering te w orden
geïncasseerd en vervolgens dient er een afrekening met de pandhouder plaats
te vinden.

26-08-2019
2

In de volgende verslagperiode dient er met de pandhouder te w orden
afgerekend.

15-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 373.572,73

03-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank U.A. De vordering van Rabobank bedraagt
€ 373.572,73 (te vermeerderen met rente, provisie en kosten).

5.2 Leasecontracten
Voor zover thans bekend heeft gefailleerde geen leasecontracten afgesloten.

03-06-2019
1

Gefailleerde is geen partij bij een leaseovereenkomst.

26-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft ter zekerheid voor de terugbetaling door failliet van haar
bankschuld de gebruikelijke pandrechten bedongen. De rechtsgeldigheid van
de zekerheden zal in de volgende verslagperiode(n) w orden beoordeeld.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de gepretendeerde pandrechten als
rechtsgeldig beoordeeld. Met de bank zijn afspraken gemaakt over de verkoop
van de verpande bedrijfsmiddelen, en over de incasso van de tw eetal
resterende debiteurenvorderingen.

26-08-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de verkoop van de verpande voorraad
plaatsgevonden en is de debiteurenincasso afgerond. Behoudens de
afrekening met de pandhouder resteren er geen verdere w erkzaamheden.

15-11-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 'Beschrijving zekerheden'.

03-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de eerste verslagperiode heeft een drietal crediteuren een beroep gedaan
op een eigendomsvoorbehoud. Deze gepretendeerde
eigendomsvoorbehouden dienen in de volgende verslagperiode(n) nader te
w orden beoordeeld en vervolgens te w orden afgew ikkeld.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft er een beoordeling van de pretense
eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden. Het beroep van één crediteur is
afgew ezen. Het beroep van tw ee andere crediteuren is rechtsgeldig
bevonden. Deze crediteuren zijn in staat gesteld tot het terugnemen van de
goederen w aar het eigendomsvoorbehoud op rust. Met een van de tw ee
crediteuren w ordt nader overleg gevoerd.

26-08-2019
2

In de derde verslagperiode zijn alle w erkzaamheden ter zake
eigendomsvoorbehouden afgerond. Er resteren geen w erkzaamheden.

15-11-2019
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft vooralsnog een beroep gedaan op een
retentierecht.

03-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft zich vooralsnog geen crediteur gemeld met een reclamerecht.

03-06-2019
1

Ook in deze verslagperiode heeft geen enkele crediteur zich gemeld met een
reclamerecht. De termijn voor het inroepen van een reclamerecht is inmiddels
verstreken.

26-08-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.

Toelichting
Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de
boedelbijdrage voor de incasso van tw ee vorderingen.

Toelichting
In deze verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond. Er is een
totaalbedrag ad € 942,55 geïncasseerd. Voor haar incassow erkzaamheden
komt de boedel een boedelbijdrage toe van € 570,24 (50% te vermeerderen
met btw over het geïncasseerde bedrag).

03-06-2019
1

26-08-2019
2

15-11-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de volgende verslagperiode dienen de zekerheden van de bank te w orden
beoordeeld. Afhankelijk van het resultaat dienen er eventueel afspraken met
de bank te w orden gemaakt over een eventuele boedelbijdrage voor het
uitw innen van de zekerheden.

03-06-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dienen de resterende zekerheden te w orden
uitgew onnen en dient er een afrekening met de bank plaats te vinden.

26-08-2019
2

In de volgende verslagperiode(n) dient er met de pandhouder te w orden
afgerekend over het resultaat van de debiteurenincasso.

15-11-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na uitspraak van het faillissement zijn de mogelijkheden onderzocht om
de activiteiten van gefailleerde tijdelijk voort te zetten. Een tijdelijke
voortzetting bleek niet haalbaar, w aardoor de activiteiten per 26 mei 2019 zijn
gestaakt.

03-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

03-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode hebben zich meerdere geïnteresseerde partijen
gemeld. Met deze partijen zijn reeds gesprekken gestart voor een eventuele
doorstart van (een deel van) de activiteiten van de onderneming van
gefailleerde.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft er een biedingstraject plaatsgevonden. Een
viertal partijen heeft interesse getoond in een eventuele doorstart van de
activiteiten. Drie van deze partijen hebben, na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring, documenten en bedrijfsinformatie ter beschikking
gesteld gekregen. Tevens w erd hen de mogelijkheid geboden om het
gehuurde te bezoeken en met de verhuurder te praten. Eén partij heeft een
bieding uitgebracht op de inventaris, voorraad en goodw ill, maar de bieding
w as aanzienlijk lager dan de getaxeerde w aarde, hetgeen eveneens het geval
w as voor de aangepaste bieding. Een doorstart bleek derhalve niet tot de
mogelijkheden te behoren.

26-08-2019
2

6.5 Verantwoording
(Vooralsnog) niet van toepassing.

03-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.

03-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.

03-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de volgende verslagperiode(n) dient duidelijk te w orden of een doorstart
kan w orden gerealiseerd.

03-06-2019
1

In deze verslagperiode is komen vast te staan dat een doorstart van (een deel
van) de activiteiten van gefailleerde niet tot de mogelijkheden behoort. Er
resteren geen w erkzaamheden.

26-08-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de (digitale) financiële administratie
veiliggesteld. In de komende verslagperiode zullen de benodigde
onderzoeken, w aaronder ten aanzien van de boekhoudplicht, aan de hand van
deze administratie w orden voortgezet.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is, na toestemming van de rechter-commissaris,
een externe partij ingeschakeld om de financiële administratie van gefailleerde
te onderzoeken. Aan de hand van het onderzoeksrapport zijn er vragen
gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde
heeft deze vragen inmiddels beantw oord. Gebleken is dat er op een
behoorlijke w ijze invulling is gegeven aan de boekhoudplicht.

26-08-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd, echter niet binnen de w ettelijke termijn.
De jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd.

03-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

03-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens het vervangende aandeelhoudersregister zouden de aandelen zijn
volgestort. Aan de huidige aandeelhouders is gevraagd om bew ijs van
volstorting te overleggen. Zij hebben vooralsnog slechts aangetoond dat zij
hebben voldaan aan de stortingsverplichting ten aanzien van 60% van de
aandelen, bij overname van deze aandelen van voormalige aandeelhouders in
augustus 2018.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode is er - mede ten behoeve van de
stortingsverplichting - een afspraak gemaakt voor een bespreking met een
voormalig aandeelhouder. Dit overleg zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.

26-08-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de voormalig aandeelhouder aangetoond
dat de aandelen zijn volgestort.

15-11-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen te w orden gedaan.
Nee

03-06-2019
1

15-11-2019
3

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

03-06-2019
1

15-11-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode zijn de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken
aangevangen.

03-06-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan de hand van het rapport van de
externe partij vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De
bestuurder heeft deze vragen inmiddels beantw oord, haar inhoudelijke reactie
zal in de komende verslagperiode nader beoordeeld w orden. Daarnaast is er
een bespreking gepland met een voormalig aandeelhouder / bestuurder.

26-08-2019
2

In de derde verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de
voormalig aandeelhouder / bestuurder in het kader van de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken. Uit deze bespreking, de (aanvullende)
antw oorden van de huidige bestuurder en uit de (digitale) administratie is
niet gebleken dat zich onregelmatigheden bij gefailleerde hebben
voorgedaan. De rechtmatigheidsonderzoeken zijn hiermee afgerond.

15-11-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dienen de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken te w orden voortgezet.

03-06-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dienen de antw oorden van de bestuurder te
w orden beoordeeld en dient de bespreking met een voormalig aandeelhouder
/ bestuurder van gefailleerde plaats te vinden. De oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

26-08-2019
2

In deze verslagperiode zijn de onderzoeken afgerond. Er resteren geen
w erkzaamheden.

15-11-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57,48

03-06-2019
1

€ 66,55

26-08-2019
2

€ 81,68

15-11-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

03-06-2019
1

€ 14.961,00

15-11-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-06-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-06-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

03-06-2019
1

22

26-08-2019
2

26

15-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 394.409,65

03-06-2019
1

€ 396.280,48

26-08-2019
2

€ 460.856,02

15-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

03-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

03-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
- de openstaande debiteurenvorderingen dienen te w orden geïnd;
- de rechtsgeldigheid van de bedongen zekerheden dient te w orden
beoordeeld;
- de gesprekken ten aanzien van een eventuele doorstart dienen te w orden
afgerond;
- de verzekeringsportefeuille dient te w orden afgew ikkeld;
- de huurovereenkomst ter zake het pand dient te w orden opgezegd
(afhankelijk van de doorstart);
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteuren dienen te w orden geïnventariseerd.

03-06-2019
1

- de bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
- de openstaande debiteurenvordering dient te w orden geïnd;
- de verzekeringsportefeuille dient te w orden afgew ikkeld;
- het gehuurde dient te w orden opgeleverd;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
en
- de crediteuren dienen te w orden geïnventariseerd.

26-08-2019
2

– de financiële afrekening met het veilinghuis ten aanzien van de vier
georganiseerde veilingen dient te w orden afgerond;
- er dient een financiële afrekening met de verhuurder plaats te vinden
- met de pandhouder dient te w orden afgerekend;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

15-11-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2020

15-11-2019
3

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

03-06-2019
1

