OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: D-Tail Company B.V.

Faillissementsnummer

: 15/13/598 F.

Verslagnummer

: 3

Datum uitspraak

: 22 oktober 2013

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming

: ontwikkelen/productie van hard- en software

Omzetgegevens

: € 111.454,- (per 18 oktober 2013)

Aantal personeel

: 0 (per datum faillissement)

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: NL12KASA0223188573

Saldo Kas Bank

: € 5.396,61 (productie 1)

Verslagperiode

: 5 maart 2014 t/m 31 mei 2014

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.
4.

DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

: € 26.104,90

4.2 Opbrengst

: €

4.3 Boedelbijdrage

: €

Werkzaamheden
Volgens opgave van de directie zijn de debiteuren verpand aan de ABN AMRO.
Deze zou de incasso hiervan hebben overgedragen aan Lindorff. Ondanks
verzoeken om informatie aan de ABN AMRO en Lindorff is niet gereageerd. In de
komende periode zal de boedel, in overleg met de directie van curanda nagaan, of
de debiteuren reeds zijn uitgewonnen.

5.

BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)
Tot op heden heeft de ABN AMRO geen vordering ingediend.
7.

RECHTMATIGHEID

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Hiervan is niet gebleken.
7.6 Paulianeus handelen
Hiervan is niet gebleken.
8.

CREDITEUREN (productie 2)

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. verhuurder

: PM
::-

8.2 Preferente vordering van de fiscus

: € 39.660,-

8.3 Preferente vordering van het UWV

:

8.4 Andere preferente crediteuren

: € 208,92 (hoogheemraad)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 26

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 104.234,14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het aanwezig actief valt niet te verwachten dat aan de concurrente
crediteuren een uitkering kan worden gedaan.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de uitkomsten van de post debiteuren (zie hiervoor) kan het
faillissement worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak
De boedel zal in de komende periode het onderzoek afronden of curanda nog
debiteuren heeft die (nog) niet door de pandhouder zijn uitgewonnen.
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10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Zaandam, 31 mei 2014
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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