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

R-C
Curator

4
19-08-2019
F.01/18/33
NL:TZ:0000026248:F001
06-02-2018

mr. VGT van Emstede
mr. N. Vinke

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mitto B.V.

23-08-2018
2

Gegevens onderneming
Adres:
Saffron 4
48161 Munster
Bondsrepubliek Duitsland
KVK-nummer:
52931196
Handelsnamen:
Mitto B.V.
Mitto Montage
Datum van oprichting:
23-01-2012

Activiteiten onderneming

23-08-2018
2

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijvingen:
- Overige afw erking van gebouw en.
- Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van de montage van
prefab producten.

23-08-2018
2

De onderneming ontplooit de volgende activiteiten:
het uitoefenen van een onderneming op het gebied van de montage van
prefab
producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 915.567,00

€ -202.728,00

€ 152.711,00

2016

€ 1.211.680,00

€ -34.620,00

€ 194.783,00

2015

€ 1.442.946,00

€ 19.909,00

€ 304.492,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
3

23-08-2018
2

Toelichting
Er w aren 3 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

Boedelsaldo
€ 12.069,03

23-08-2018
2

Toelichting
rekeningnummer boedelrekening:
NL71 RABO 0327 1820 08
saldo boedelrekening
€ 12.069,03
€ 11.840,27

21-02-2019
3

Toelichting
Het actuele boedelsaldo bedraagt € 11.840,27.
€ 8.525,39
Toelichting
Het actuele boedelsaldo bedraagt € 8.525,39.

Verslagperiode

19-08-2019
4

Verslagperiode
van
3-3-2018

23-08-2018
2

t/m
22-8-2018
van
23-8-2018

21-02-2019
3

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

19-08-2019
4

t/m
18-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

9,75 uur

3

20,25 uur

4

13,83 uur

totaal

43,83 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 13,66 uren besteed.
In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 9,75 uren besteed.

23-08-2018
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In totaal zijn er aan het faillissement 23,42 uren besteed.
Toelichting
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.
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 13,66 uren besteed.
In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 9,75 uren besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 20,25 uren besteed.

21-02-2019
3

In totaal zijn er aan het faillissement 43,66 uren besteed.
Toelichting
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.
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 13,83 uren besteed.
In totaal zijn er aan het faillissement 57,50 uren besteed.

19-08-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is BMS Holding B.V. Bestuurder van deze
vennootschap is de heer Norbert Martin Frerking.

23-08-2018
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Enig aandeelhouder van gefailleerde is BMS Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Er w as sprake van een lopende incassoprocedure. Gefailleerde is door een
handelscrediteur in rechte betrokken in verband met de openstaande
vordering. De procedure w as aanhangig bij de rechtbank Oost Brabant onder
kenmerk 6551876 CV EXPL 17-11271. De rechtbank is verzocht de procedure
te schorsen.

23-08-2018
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De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

1.3 Verzekeringen
Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa
zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te w orden.

23-08-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een ruimte aan de Gondelierhof 2 te (5673 KM) Nuenen.
De huurovereenkomst zou reeds voor datum faillissement zijn beëindigd.
Zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd.

23-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Jos Blom Kraanverhuur B.V.

23-08-2018
2

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat een tw eetal verlieslatende
projecten het faillissement veroorzaakt hebben. Deze projecten hebben langer
geduurd dan gepland vanw ege diverse tegenvallers.
De curator heeft nader onderzoek naar de oorzaken ingesteld.
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. De door de bestuurder aangedragen oorzaken zijn in hoofdlijnen
juist gebleken. Er zijn geen concrete andere oorzaken naar voren gekomen.

19-08-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

23-08-2018
2

Toelichting
Er w aren 3 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

23-08-2018
2

Toelichting
Er w aren 4 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-2-2018

3

Aan de w erknemers is ontslag aangezegd op 14 februari 2018.

totaal

3

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. Tevens zijn vragen
van de Duitse w erknemer beantw oord in verband met zijn aanvraag bij het
Arbeitsamt.

23-08-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is niet gebleken van onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet aan de orde.

23-08-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet aan de orde.

23-08-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Containers

Verkoopopbrengst
€ 2.117,50

Computer en camera
totaal

Boedelbijdrage

€ 66,55
€ 2.184,05

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde eigenaar w as van een drietal
containers met inhoud. De containers zijn onderhands verkocht.

23-08-2018
2

BVA Auctions heeft de aangetroffen computer en camera verkocht middels een
veiling. De opbrengst bedroeg € 66,55 en de kosten € 6,66. De netto
opbrengst ad € 59,89 is op de boedelrekening overgemaakt.

21-02-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

23-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek aanw ezigheid containers, opeisen containers en verkoop.

23-08-2018
2

Innemen computer, camera en verkoop middels BVA Auctions.

21-02-2019
3

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

23-08-2018
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Er is ook geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren feitelijk al
voor faillissement beëindigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet aan de orde.

3.8 Andere activa

23-08-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldi bank

€ 4.634,41

Belastingteruggave

€ 5.316,00

Aanhanger
totaal

Boedelbijdrage

€ 302,50
€ 10.252,91

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had nog een positief banksaldo van € 4.634,41. Dit saldo is op de
boedelrekening overgemaakt.

23-08-2018
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Gefailleerde heeft een belastingteruggave ontvangen van € 5.316,--.
De curator heeft nog nader onderzoek ingesteld naar een Peugeot (uit 2002)
en een aanhangw agen die in het verleden eigendom / in bezit w aren van
gefailleerde.
De curator heeft het onderzoek naar een Peugeot (uit 2002) en een
aanhangw agen afgerond. Hieruit is gebleken dat de aanhanger nog aanw ezig
w as op een bouw plaats in Duitsland. De aanhanger is verkocht voor € 302,50.
De Peugeot is verkocht en geëxporteerd.

21-02-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en incasseren saldi / teruggaven.

23-08-2018
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Afronden onderzoek voertuigen en verkoop aanhanger.

21-02-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 61.983,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 61.983,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan. Een actuele debiteurenlijst is nog
niet ontvangen. Volgens de administratie w aren er per ultimo 31 december
2017 vorderingen op debiteuren ten bedrage van € 61.983,--. De curator heeft
nadere stukken opgevraagd.

23-08-2018
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De curator heeft nadere stukken ontvangen. Uit de ontvangen stukken blijkt
van vorderingen op derden voor een totaalbedrag ad € 71.659,34.

21-02-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en opvragen actuele stukken.

23-08-2018
2

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. In dit kader is het volgende
gebleken:
- een bedrag ad € 39.152,31 is als (betaalkorting) verrekend;
- een bedrag ad € 13.000,-- betreft facturen van een w erk dat door derden is
overgenomen;
- een bedrag ad € 17.007,03 w ordt betw ist;
- een bedrag ad € 2500,-- w ordt geen reactie van debiteur ontvangen.

21-02-2019
3

De incasso van de debiteuren is afgerond. Dit heeft niet geleid tot betalingen.

19-08-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 29.647,55
Toelichting vordering van bank(en)
Volksbank Munster heeft een vordering ingediend ten bedrage van €
29.647,55.
Rabobank heeft geen vordering op gefailleerde. Er w as sprake van een credit
saldo.

5.2 Leasecontracten

23-08-2018
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5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

23-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

23-08-2018
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5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

23-08-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is w aarschijnlijk geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

23-08-2018
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Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

19-08-2019
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5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

23-08-2018
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5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

23-08-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

23-08-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie banken

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

23-08-2018
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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.

23-08-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

23-08-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

23-08-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

23-08-2018
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6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

23-08-2018
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

23-08-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

23-08-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid

23-08-2018
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7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is gedeeltelijk overhandigd. Deze is
onderzocht. De curator heeft aanvullende stukken opgevraagd.

23-08-2018
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De administratie van gefailleerde is overhandigd. Tevens zijn stukken bij de
belastingdienst en de voormalig accountant opgevraagd en ontvangen. De
administratie is onderzocht, w aarna besloten is een quick scan onderzoek door
een externe accountant te laten uitvoeren. De curator is in afw achting van
deze rapportage.

21-02-2019
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De administratie is onderzocht door de curator en een externe accountant.
Dit heeft geresulteerd in diverse vragen aan de bestuurder, w elke zijn
beantw oord. Tevens zijn aanvullende stukken overgelegd. Het uitgevoerde
onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen ter zake de
boekhoudplicht.

19-08-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2015: 31-01-2017
2014: 29-01-2016
2012: 11-06-2014

23-08-2018
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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 sprake van een
samenstellingsverklaring.

23-08-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op dit punt moet nog onderzoek w orden ingesteld.

23-08-2018
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De aandelen zouden volgens de administratie zijn volgestort. De vordering
tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1 BW verjaard.
De storting is derhalve niet meer opeisbaar.

19-08-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.
Vanw ege het niet voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en w ordt dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn.

Toelichting
Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen ter zake
de boekhoudplicht en het in de periode voorafgaand aan het faillissement
gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

23-08-2018
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19-08-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

23-08-2018
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Toelichting
De curator heeft een beroep gedaan op artikel 42 Fw ter zake de containers.
De containers zijn inmiddels ten behoeve van de boedel verkocht.
Tevens heeft de curator ter zake de aanhanger een beroep gedaan op artikel
42 Fw . De aanhanger is nog niet aan de curator afgegeven.

Toelichting
De aanhanger is onderhands verkocht (zie hoofdstuk 3 van dit verslag).

21-02-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, innemen en onderzoeken administratie, beroep pauliana.

23-08-2018
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Afronden onderzoeken naar oorzaken faillissement, boekhoudplicht en
bestuurdersaansprakelijkheid.

19-08-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-08-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.469,00

23-08-2018
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Toelichting
De belastingdienst heeft voor een bedrag van € 40.469,00 aan preferente
vorderingen ingediend.
€ 35.144,00

19-08-2019
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Toelichting
De curator is in overleg met de belastingdienst over de fiscale vorderingen en
mogelijke teruggaven ter zake de Vpb. Dit heeft geresulteerd in
verrekeningen, w aardoor de fiscale schuld thans € 35.144,--. Er zal nog een
verrekening plaatsvinden ter zake de Vpb over het jaar 2015, w aarna de
fiscale schuld ongeveer € 27.000,-- zal bedragen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.179,44

23-08-2018
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Toelichting
UW V heeft voor een bedrag van € 12.179,44 aan preferente vorderingen
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.143,60

23-08-2018
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Toelichting
Ter zake aanvraagkosten is een bedrag van € 1.143,60 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

23-08-2018
2

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 22 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 13 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
14
Toelichting
Er zijn op dit moment 14 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

19-08-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 167.819,05

23-08-2018
2

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van
gefailleerde een totaalbedrag van € 199.542,92.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 167.819,05 aan concurrente
vorderingen
ingediend.
€ 173.625,30

19-08-2019
4

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van €173.625,30 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten. De vooruitzichten voor crediteuren lijken
slecht. W aarschijnlijk kunnen er geen uitkeringen w orden gedaan.

23-08-2018
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Opheffing bij gebrek aan baten.

19-08-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie en correspondentie

23-08-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
A. Eerenberg

23-08-2018
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9.2 Aard procedures
Incassoprocedure

23-08-2018
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9.3 Stand procedures
Geschorst

23-08-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering processtukken en correspondentie

23-08-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. invordering debiteuren;
b. afronden verkoop activa / afw ikkelen pauliana aanhanger;
c. onderzoek volstorting aandelen;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
h. inventarisatie crediteuren.

23-08-2018
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De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden invordering debiteuren;
b. onderzoek volstorting aandelen;
c. afronden onderzoek administratie;
d. afronden onderzoek oorzaken faillissement;
e. afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
g. inventarisatie crediteuren.

21-02-2019
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De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. reguliere afw ikkeling.

19-08-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten en zal afhankelijk
zijn van de duur van het incasseren van de debiteuren en de uitkomsten van
de nog uit te voeren onderzoeken.

23-08-2018
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Het faillissement kan komende verslagtermijn w orden afgew ikkeld. Dit betreft
derhalve het eindverslag.

19-08-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2020

19-08-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, overleg en ontslag personeel, inventariseren activa, inventariseren
schulden, eerste onderzoek administratie, w erkzaamheden ter zake
procedure, gebruikelijk toezicht en beheer.

23-08-2018
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In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, opeisen en verkoop activa, w erkzaamheden ter zake
pauliana, inventariseren schulden, eerste onderzoek administratie.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, opeisen en verkoop aanhanger, incasso debiteuren en de
reguliere faillissementsonderzoeken.

21-02-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, afronden incasso debiteuren, fiscale positie en afronden
van de reguliere faillissementsonderzoeken.

19-08-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

