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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Algemene gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

€ 7.479,35 03-05-2018
 3

van
23-1-2018

t/m
3-5-2018

03-05-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

3 275,00 uur

totaal 275,00 uur

In de afgelopen periode heeft er overleg met belanghebbenden 
plaatsgevonden, is de beschikbare administratie doorgenomen, is het 
rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en is een regeling getroffen met de 
directeur/grootaandeelhouder.

03-05-2018
 3



Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie

In de afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn er 
geen andere oorzaken gevonden die in een voldoende causaal verband 
staan met het faillissement.

03-05-2018
 3

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00



Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

vordering op DGA € 7.500,00

totaal € 7.500,00 € 0,00

Uit de beschikbare jaarstukken volgt dat curanda uit hoofde van de rekening 
courant verhouding een vordering heeft op de DGA (directeur-
grootdaandeelhouder).

03-05-2018
 3

De boedel heeft de DGA aangesproken tot betaling. Na onderzoek en overleg 
is door de boedel met de DGA een regeling getroffen waarbij namens de DGA 
aan de boedel een bedrag is betaald van 7,5K.

03-05-2018
 3



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ook na onderzoek van de beschikbare stukken is niet gebleken van 
debiteuren.

03-05-2018
 3

5. Bank/Zekerheden



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In de afgelopen periode is de beschikbare administratie doorgenomen en 
hieruit volgt dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

03-05-2018
 3

Onbehoorlijk bestuur
Nee

Uit het onderzoek is hiervan niet gebleken.

03-05-2018
 3

Paulianeus handelen
Nee

Uit het onderzoek is hiervan niet gebleken.

03-05-2018
 3



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 20,65

In verband met het verloop van het banksaldo heeft de boedel afschriften 
opgevraagd bij de Rabobank. De bank heeft ter zake een vordering 
ingediend van € 20,65. Dit bedrag is reeds na verkregen toestemming 
betaald aan de Rabobank.

03-05-2018
 3

€ 365,00

De boedel is thans in overleg met de belastingdienst en in afwachting van 
nader bericht.

03-05-2018
 3

8 03-05-2018
 3

€ 28.564,38 03-05-2018
 3

Ondanks de getroffen regeling is het niet waarschijnlijk dat aan de 
concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen worden gedaan.

03-05-2018
 3



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

In de komende periode zal het overleg met de belastingdienst worden 
afgerond. Voor zover nodig zal er overleg plaatsvinden met 
belanghebbenden.

03-05-2018
 3

De boedel verwacht het faillissement in de komende periode te kunnen 
afw ikkelen.

03-05-2018
 3

3-8-2018 03-05-2018 
 3

zie Plan van aanpak. 03-05-2018
 3
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