
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruno's B.V.

Activiteiten onderneming

- Het exploiteren van een horecabedrijf, waaronder begrepen het exploiteren van een Italiaans 
restaurant;
- Beheren en beleggen.

Omzetgegevens

2013: € 246.271,--
2014: € 217.676,--

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 1.331,31

€ 10.281,32

€ 10.285,55

€ 10.288,14

Verslagperiode

16 augustus 2016 t/m 13 september 2016.

14 september 2016 t/m 16 december 2016

17 december 2016 t/m 23 maart 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000007639:F001

16-08-2016

mr.  Neijt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/16/477
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24 maart 2017 t/m 28 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

30,9 uren

14,6 uren

6,8 uren

"3,7"

Bestede uren totaal

30,9 uren

45,5 uren

52,3 uren

"56,0"

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 1 juni 2012 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruno's B.V. 
opgericht. 

Het geplaatst kapitaal van Bruno's B.V. was op de datum van haar oprichting opgebouwd 
1.800 gewone aandelen van ieder nominaal € 10,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer D.F. Gustode Garcia 
bestuurder en enig aandeelhouder van Bruno's B.V.

1.2 Winst en verlies

2013: -/- € 11.371,--
2014: € 12.055,--

1.3 Balanstotaal

2013: 41.735,--
2014: 45.898,--
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1.4 Lopende procedures

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap 
bij Interpolis een zogenaamde "Zeker van je zaak" polis afgesloten. In overleg met de 
Rabobank is afgesproken dat deze verzekeringspolis voorlopig in stand zal blijven, zulks in 
afwachting van de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraden.

In de afgelopen verslagperiode is de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de inventaris van de 
gefailleerde vennootschap afgerond. Gelet hierop heb ik de Rabobank bericht dat de "Zeker 
van je zaak polis" kan worden beëindigd. De Rabobank heeft mij nog niet bevestigd dat de 
verzekering ook daadwerkelijk is beëindigd. Ik verwacht dat ik deze bevestiging alsnog 
spoedig van de Rabobank zal hebben ontvangen.
Naar het zich laat aanzien, zal er geen sprake zijn van een premierestitutie.

De Rabobank heeft mij inmiddels bevestigd dat de "Zeker van je zaak polis" is geroyeerd. Er is 
geen sprake van premierestitutie. 

1.6 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfspand te 3521 AT Utrecht aan de Veilinghavenkade 59. De 
huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 4.111,02, incl. btw per kwartaal. Bij aangetekende brief 
van 19 augustus 2016 is de huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris 
en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. Gelet hierop zal de 
huurovereenkomst eindigen per 30 november 2016. 

In het kader van de huurovereenkomst is er een waarborgsom betaald van € 11.500,--.

Op 16 november 2016 heb ik het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand 
opgeleverd aan de verhuurder. Bij die gelegenheid heb ik met de verhuurder afgesproken dat 
de huurovereenkomst per voornoemde datum met wederzijds goedvinden zal worden 
beëindigd. Dit betekent dat de huurovereenkomst twee weken eerder eindigt dan de datum 
waartegen deze overeenkomst was opgezegd.

De verhuurder heeft zijn totale vordering inmiddels ook ter verificatie ingediend. Deze 
vordering is door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het bepalen 
van de hoogte van de vordering van de verhuurder heb ik rekening gehouden met de door de 
gefailleerde vennootschap betaalde waarborgsom.

1.7 Oorzaak faillissement
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De belangrijkste oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de vennootschap 
onvoldoende omzet genereerde om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen. Aangezien Bruno's B.V. al geruime tijd kampte met een tegenvallende omzet, had zij 
met veel van haar crediteuren reeds een betalingsregeling getroffen. Bruno's B.V. bleek echter 
ook niet in staat om deze betalingsregelingen na te komen. Gelet hierop, alsmede gelet op het 
feit dat er op korte termijn geen substantiële verbetering van de omzet was te verwachten en 
het feit dat de Belastingdienst op 9 augustus 2016 bodembeslag had gelegd, heeft de 
bestuurder uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 
faillissement van Bruno's B.V.

Het verzoek tot faillietverklaring is op 16 augustus 2016 behandeld in de raadkamer van de 
rechtbank. In haar vonnis van 16 augustus 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht B.V. het faillissement uitgesproken van Bruno's B.V.  

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4

2.3 Datum ontslagaanzegging

19 augustus 2016

2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom 
toebehoren.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand heb ik diverse 
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier onder andere een pizzaoven, stoelen, tafels, 
een bar, alsmede een RVS-keukeninrichting. 

Tijdens onze bespreking van 17 augustus 2016 vertelde de bestuurder mij dat alle 
bedrijfsmiddelen in het bedrijfspand aan de gefailleerde vennootschap in eigendom 
toebehoren. Na overleg met de verhuurder van het bedrijfspand is mij gebleken dat deze 
mededeling van de bestuurder niet juist is. Een deel van de bedrijfsmiddelen, onder andere de 
RVS-keukeninrichting, behoort namelijk aan de verhuurder in eigendom toe. Dit blijkt niet 
alleen uit de huurovereenkomst, maar valt ook af te leiden uit de administratie van de 
gefailleerde vennootschap.
De verhuurder en ik hebben inmiddels een duidelijk overzicht gemaakt van de bedrijfsmiddelen 
die aan de verhuurder in eigendom toebehoren en de bedrijfsmiddelen die aan de gefailleerde 
vennootschap in eigendom toebehoren. 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik het NTAB 
ingeschakeld, zulks voor een beschrijving en taxatie van de bedrijfsmiddelen die zich bevinden 
in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse partijen gesproken over een overname van 
de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Deze gesprekken hebben ertoe geleid 
dat een aantal partijen een bod op de bedrijfsmiddelen hebben uitgebracht. In de komende 
verslagperiode zal ik mijn gesprekken met deze potentiële kopers voortzetten. Het is mijn 
verwachting dat de verkoop van de bedrijfsmiddelen op korte termijn kan worden afgerond.

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn gesprekken met de potentiële kopers van de 
bedrijfsmiddelen (en de voorraden) voortgezet. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat ik deze 
bedrijfsmiddelen (en voorraden), na daartoe verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, onderhands heb verkocht aan HD Trade B.V. 

HD Trade B.V. heeft koopprijs voor de bedrijfsmiddelen (en de voorraden) in de afgelopen 
verslagperiode betaald. Tevens heeft zij de bedrijfsmiddelen (en de voorraden) uit het 
bedrijfspand opgehaald. Hiermee is de verkoop van de bedrijfsmiddelen (en de voorraden) 
afgerond.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

€ 10.527,--, incl. btw.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen hoeven er geen afspraken te worden 
gemaakt over een boedelbijdrage. Er is namelijk geen enkele partij die een pandrecht heeft op 
de bedrijfsmiddelen.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 
bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 
Omzetbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden.

Aangezien de verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond, zijn hieromtrent geen 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand bevindt zich ook een beperkte 
voorraad. Het betreft hier voornamelijk frisdrank en flessen wijn. De partijen die interesse 
hebben getoond in een overname van de bedrijfsmiddelen, zijn ook geïnteresseerd in een 
overname van de voorraden. Het is mijn verwachting dat ook de verkoop van de voorraden in 
de komende verslagperiode kan worden afgerond.

HD Trade B.V. heeft, zoals hiervoor reeds bleek, niet alleen de bedrijfsmiddelen van de 
gefailleerde gekocht. Zij heeft tevens, eveneens na daartoe verkregen toestemming van de 
rechter-commissaris, de voorraden gekocht. Ook de voorraden zijn door HD Trade B.V. uit het 
bedrijfspand gehaald.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

***

De verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen (zie punt 3.7 van dit verslag) heeft mede 
betrekking op de verkochte voorraden.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Aangezien er ook geen pandrecht rust op de voorraden, hoeven er ook hieromtrent geen 
afspraken te worden gemaakt over een boedelbijdrage.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De verkoop van de voorraden afronden.

Ter zake van de voorraden zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tot de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap behoort de handelsnaam. Tot op 
heden is er nog geen enkele partij geweest die interesse heeft getoond in een overname van 
deze handelsnaam.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik geen enkele partij gevonden die interesse heeft in de 
handelsnaam van de gefailleerde vennootschap. Aangezien het niet mijn verwachting is dat ik 
voor deze handelsnaam alsnog een koper zal vinden, zal ik mijn werkzaamheden hieromtrent 
staken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Trachten een koper te vinden voor de handelsnaam van de gefailleerde vennootschap.

Mijn werkzaamheden met betrekking tot een eventuele verkoop van de handelsnaam zal ik 
staken.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie is mij gebleken dat er één klant is die nog een bedrag aan de gefailleerde 
vennootschap dient te voldoen. Het betreft hier een bedrag van € 512,35. Deze klant is 
inmiddels door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot betaling van de openstaande 
factuur over te gaan.

Ondanks verzoek daartoe heeft de klant van de gefailleerde de openstaande factuur van in 
totaal € 512,35 nog niet voldaan. Gelet op het factuurbedrag en de kosten van eventuele 
verdere incassomaatregelen, zal ik mijn werkzaamheden hieromtrent staken. De openstaande 
factuur kan naar mijn mening als oninbaar worden beschouwd.

4.2 Opbrengst

***

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Trachten de openstaande factuur betaald te krijgen.

Met betrekking tot de openstaande factuur is aan mijn werkzaamheden een einde gekomen.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank. Het saldo op deze 
rekeningen bedraagt in totaal € 1.331,31. De Rabobank heeft, conform mijn verzoek, 
voornoemd bedrag inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden 
gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één crediteur gemeld, die zich met betrekking 
tot een wijnkoeler heeft beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Hoewel de crediteur 
voldoende heeft aangetoond dat de wijnkoeler aan hem in eigendom toebehoort, heb ik deze 
koeler nog niet aan de crediteur kunnen afgeven. Dit vanwege de omstandigheid dat de 
Belastingdienst op 9 augustus 2016 bodembeslag heet gelegd. Ik heb de crediteur 
geadviseerd om bij de Belastingdienst bezwaar te maken. Zodra de Belastingdienst een 
beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift, zal ik bekijken of ik tot een afgifte van de 
wijnkoeler kan overgaan.

Voor zover bij mij bekend, heeft de eigenaar van de wijnkoeler geen bezwaarschrift ingediend 
bij de Belastingdienst. Ik heb dan ook met HD Trade B.V. afgesproken dat zij de wijnkoeler zal 
meenemen. Indien de eigenaar alsnog een bezwaarschrift indient en er op enig moment tot 
afgifte van de wijnkoeler moet worden overgegaan, dan heeft HD Trade B.V. mij toegezegd 
dat zij één en ander zal oplossen.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op 
een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***
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5.9 Werkzaamheden

De beslissing van de Belastingdienst afwachten op het door de eigenaar van de wijnkoeler 
ingediende bezwaarschrift. Indien de Belastingdienst het bezwaar gegrond verklaard, zal ik 
overgaan tot een afgifte van de wijnkoeler.

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn vooralsnog 
door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap nauwelijks nog over liquide middelen 
beschikte en de activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk 
waren gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Hoewel de mogelijkheden voor een doorstart door mij zijn onderzocht, waren hiervoor, mede 
gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar activiteiten al ruim twee weken had gestaakt, onvoldoende mogelijkheden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Met betrekking tot het voorgaande zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft de administratie van de gefailleerde vennootschap aan mij overhandigd. 
Het betreft hier onder andere bankafschriften, de kasstaat, alsmede inkoop- en 
verkoopfacturen.

De administratie is in de afgelopen reeds deels door mij bestudeerd. In de komende 
verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie. 

In de afgelopen verslagperiode is het resterende gedeelte van de administratie door mij 
bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik inmiddels aan de bestuurder 
van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. De bestuurder heeft mijn vragen in de 
afgelopen verslagperiode beantwoord. Deze antwoorden hebben vooralsnog bij mij geen 
nieuwe vragen opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat enkel en alleen de 
jaarrekening over 2012 is gedeponeerd. Deze jaarrekening is overigens zeven dagen te laat 
gedeponeerd. Vanaf 2013 zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In de akte van oprichting is bepaald dat de aandelen zijn volgestort, zulks door een inbreng in 
natura. In verband met deze inbreng in natura is aan de akte van oprichting een 
accountantsverklaring gehecht. Een akte van inbreng ontbreekt echter. Ik zal deze akte gaan 
opvragen bij de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zodra ik deze akte van inbreng 
heb mogen ontvangen, zal ik gaan beoordelen of er inderdaad aan de volstortingsplicht is 
voldaan.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder van de gefailleerde vennootschap 
nogmaals verzocht om mij de akte van inbreng te doen toekomen. In reactie hierop heeft de 
bestuurder mij medegedeeld dat deze akte niet in zijn bezit is. In het kader van de verkoop en 
levering van de aandelen zou de oprichtster van de gefailleerde vennootschap deze akte van 
inbreng niet aan de bestuurder hebben overhandigd. De bestuurder heeft mij voorts dan ook 
medegedeeld dat de akte van inbreng nog in het bezit van de oprichtster van de gefailleerde 
vennootschap zou moeten zijn. Deze oprichtster is inmiddels door mij aangeschreven. Tot op 
heden heeft de oprichtster van de gefailleerde vennootschap nog niet gereageerd op mijn 
verzoek om toezending van de akte van inbreng. Ik zal haar nogmaals aanschrijven.
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Op 2 januari 2017 heeft de oprichtster van de gefailleerde vennootschap mij onder andere de 
oprichtingsakte en de akte van inbreng toegestuurd. Uit deze stukken blijkt dat er aan de 
volstortingsplicht is voldaan, zulks door het inbrengen van de activa en de passiva van een 
eenmanszaak. Uit de bijlage bij de akte van inbreng blijkt namelijk dat de waarde van de activa 
en de passiva per saldo meer bedraagt dan het oprichtingskapitaal van de gefailleerde 
vennootschap.

Gelet op het voorgaande is er dan ook aan de volstortingsplicht voldaan. Hiermee is aan mijn 
werkzaamheden op dit punt een einde gekomen. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals hiervoor reeds gemeld, zijn de jaarrekeningen niet, althans niet tijdig gedeponeerd. Dit 
levert een wettelijk bewijsvermoeden op dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die 
zouden kunnen wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode 
nader onderzoek doen. 

Tot op heden is mij, naast het niet, althans niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen, niet 
gebleken van andere feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur voortzetten en (trachten) af te ronden.

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er vanaf 2013 geen jaarrekeningen meer zijn 
gedeponeerd. Dit levert een wettelijk vermoeden op dat er sprake is van een onbehoorlijke 
taakvervulling en dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet en 
afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat een onbehoorlijke taakvervulling niet de belangrijkste 
oorzaak is van het faillissement. De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de 
gefailleerde vennootschap te weinig omzet genereerde om aan haar financiële verplichtingen 
te kunnen voldaan. Zoals ik in het eerste verslag reeds heb gemeld, is dit ook de reden 
geweest waarom de bestuurder het faillissement heeft aangevraagd.

Gelet op het voorgaande is aan mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur een einde 
gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Tot op heden is mij nog niet gebleken van paulianeus handelen. In de komende 
verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. 
Eén en ander ben ik thans verder aan het onderzoeken.
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In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een scooter. De bestuurder heeft deze scooter, in mei 2016, 
afgegeven aan een derde, welke derde kluswerkzaamheden had verricht in het pand van de 
gefailleerde vennootschap. Aangezien de gefailleerde vennootschap financieel niet in staat 
was om de factuur voor deze werkzaamheden te voldoen, heeft de bestuurder aan 
voornoemde derde de scooter afgegeven. Het kenteken van de scooter is echter nog gesteld 
op naam van de gefailleerde vennootschap.

Ik heb mij op het standpunt gesteld dat de gang van zaken rondom de scooter als paulianeus 
moet worden aangemerkt. Ik heb bovengenoemde derde inmiddels in kennis gesteld van mijn 
standpunt. Deze derde betwist vooralsnog dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. 
Ik probeer ter zake van het voorgaande met de derde tot een oplossing in der minne te komen. 
Ik streef ernaar om deze kwestie zo spoedig mogelijk af te ronden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn werkzaamheden met betrekking tot de 
scooter voortgezet. De derde die thans de scooter in zijn bezit heeft, heeft aangegeven 
niet bereid te zijn om de waarde van deze scooter aan de faillissementsboedel te 
vergoeden. Voornoemde derde heeft, teneinde tot een oplossing te komen, in de 
afgelopen verslagperiode aangegeven dat ik de scooter wel mag komen ophalen, zodat 
ik het verkooptraject van de scooter ter hand kan nemen. Alvorens hiermee in te 
stemmen, heb ik, op basis van foto's, de scooter laten taxeren. De taxateur heeft mij 
bericht dat de liquidatiewaarde van de scooter € 150,--, excl. btw bedraagt en de 
onderhandse verkoopwaarde € 250,--, excl. btw.

Gelet op de te verwachten verkoopopbrengst van de scooter is het duidelijk dat mijn 
verdere werkzaamheden hieromtrent niet opwegen tegen de eventuele baten voor de 
faillissementsboedel. Gelet hierop heb ik, om (proces)economische overwegingen, dan 
ook besloten om mijn werkzaamheden met betrekking tot het gestelde paulianeus 
handelen te beëindigen.

7.7 Werkzaamheden

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en (trachten) af te ronden.

- trachten tot een oplossing te komen met betrekking tot het paulianeus handelen.

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 766,75 (verhuurder)
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€ 766,75 (verhuurder)

€ 8.364,98 (verhuurder en UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.089,--

€ 17.181,--

€ 17.546,--

€ 20.185,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 4.392,52

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

17

21

22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.539,15

€ 33.682,88

€ 43.779,98
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€ 45.758,93

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening, mijn salaris en de hoogte van de 
boedelvorderingen zal het faillissement wegens gebrek aan baten moeten worden 
opgeheven.

8.8 Werkzaamheden

Verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 

Het verder inventariseren van de crediteuren en het beoordelen van de vorderingen die 
eventueel nog ter verificatie worden ingediend.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, hebben alle crediteuren hun vordering inmiddels ter 
verificatie ingediend. Dit betekent dat er, tot aan de afwikkeling van het faillissement, ter zake 
van de crediteuren voorlopig geen verdere werkzaamheden te verrichten zijn.

Zodra het faillissement is afgewikkeld, zullen de crediteuren hiervan in kennis worden 
gesteld.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Gelet op de stand van zaken moet het mogelijk zijn om binnen zes maanden na de datum van 
dit verslag te komen tot een afwikkeling van het faillissement.

Naar verwachting binnen drie maanden.

10.2 Plan van aanpak

- het verkooptraject van de bedrijfsmiddelen en de voorraden afronden;
- trachten een koper te vinden voor de handelsnaam van de gefailleerde vennootschap;
- de debiteurenvordering incasseren;
- de beslissing van de Belastingdienst afwachten met betrekking tot het door de eigenaar van 
een wijnkoeler ingediende bezwaarschrift;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.

- erop toezien dat de verzekeringspolis bij de Rabobank daadwerkelijk wordt beëindigd;
- de oprichtster van de gefailleerde vennootschap nogmaals aanschrijven, zulks met het 
verzoek om mij de akte van inbreng toe te sturen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en (trachten) af te ronden.

- trachten tot een oplossing te komen met betrekking tot het paulianeus handelen.

Aan de rechter-commissaris zal het verzoek worden gedaan om het faillissement bij de 
rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

N.v.t.
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10.4 Werkzaamheden

Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor heb gemeld onder "Plan van aanpak".

De kwestie ter zake van het paulianeus handelen afronden.

Ik zal de benodigde werkzaamheden gaan verrichten om te komen tot een opheffing van 
het faillissement.
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