
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Lucky no. 7 B.V. 11-02-2019 
 1

Lucky no. 7 B.V. was gevestigd in een bedrijfspand aan de Energiestraat 47A 
te 1411 AS Naarden.

11-02-2019 
 1

- detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen;
- vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires (onder eigen 
label);
- detailhandel via postorder en internet in kleding en mode-artikelen;
- de im- en export van vervaardigde goederen zowel Business to Consumer als 
Business to Business. 

11-02-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 903.704,00 € 12.183,00 € 217.043,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 15-05-2019
Insolventienummer F.16/19/5
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000088708:F001
Datum uitspraak 08-01-2019

R-C mr. Hofman
Curator mr W. Ploeg



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Lucky no. 7 B.V. is op 16 februari 2017 opgericht. Per die datum zijn de 
activiteiten van de eenmanszaak "Lucky no. 7" met terugwerkende kracht naar 
1 januari 2016 ingebracht in de opgerichte vennootschap. De financiële 
gegevens, zoals die blijken uit de jaarrekening over 2017, hebben betrekking 
op de jaren 2016 en 2017. Het betreft hier derhalve een combinatie van de 
resultaten van de eenmanszaak "Lucky no. 7" en de vennootschap "Lucky no. 
7 B.V.". 

11-02-2019 
 1

4 11-02-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-02-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 7.283,10

15-05-2019
 2

van
8-1-2019

t/m
11-2-2019

11-02-2019 
 1

van
12-2-2019

t/m
15-5-2019

15-05-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 40,80 uur

2 23,40 uur

totaal 64,20 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1. Inventarisatie

Op 16 februari 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Lucky no. 7 B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Lucky no. 7 B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 100 aandelen van ieder nominaal € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding R. Bachoe B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Lucky no. 7 B.V. Mevrouw R. Bachoe is 
bestuurder en enig aandeelhouder van Holding R. Bachoe B.V.

11-02-2019 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 11-02-2019 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Lucky no. 7 
B.V. een aantal verzekeringen afgesloten. In de komende verslagperiode 
zullen deze verzekeringen, in overleg met de assurantietussenpersoon, 
beëindigd gaan worden. Bij die gelegenheid zal ik tevens bekijken of er sprake 
is van een premierestitutie. 

11-02-2019 
 1

Gelet op het feit dat de verkoop van de inventaris en de voorraad van de 
gefailleerde vennootschap in de afgelopen verslagperiode is afgerond (zie 
ook punt 3 van dit verslag), heb ik de verzekeringen, voor zover dat nog niet 
was gebeurd, beëindigd. In dat kader is het mij gebleken, dat er geen sprake 
is van premierestitutie.

15-05-2019
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Lucky no. 7 B.V. huurt een bedrijfspand te 1411 AS Naarden aan de 
Energiestraat 47A. De huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 2.200,--, excl. btw 
per maand. Bij aangetekende brief van 11 januari 2019 is de 
huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging door de rechter-
commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, 
door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve in beginsel eindigen op 
11 april 2019.

In de afgelopen verslagperiode heb ik echter met de verhuurder afgesproken, 
dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd 
per 1 maart 2019. Dit onder andere vanwege het feit dat de verhuurder een 
nieuwe huurder heeft gevonden, die het bedrijfspand per laatstgenoemde 
datum wenst te betrekken.

Het eerder beëindigen van de huurovereenkomst heeft ook tot gevolg dat de 
boedelvordering van de verhuurder beperkt zal worden. 

11-02-2019 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, ben ik met de verhuurder 
overeengekomen dat de huurovereenkomst, met wederzijds goedvinden, zal 
worden beëindigd per 1 maart 2019. Gelet hierop heeft de oplevering van het 
door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Naarden op 28 
februari 2019 plaatsgevonden.

Bij gelegenheid van de oplevering van het bedrijfspand heb ik aan de 
verhuurder het verzoek gedaan om zijn definitieve (boedel)vordering op de 
gefailleerde vennootschap ter verificatie in te dienen. Tot op heden is de 
verhuurder hier nog niet toe overgegaan. Ik zal de verhuurder dan ook 
nogmaals verzoeken om zijn vordering ter verificatie in te dienen.

15-05-2019
 2



1.5 Oorzaak faillissement

In 2016 en 2017 (t/m 16 februari 2017) dreef de bestuurder van Lucky no. 7 
B.V. een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. In het kader van 
deze eenmanszaak werd ook kinderkleding verkocht. In februari 2017 is er 
besloten om de activiteiten van de eenmanszaak in te brengen in een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Lucky no. 7 B.V.

De omzetstijging in 2016 en 2017 kon in 2018 echter niet worden voortgezet. 
In laatstgenoemd jaar merkte de bestuurder van Lucky no. 7 B.V. dat zakelijke 
klanten steeds minder bestellingen plaatsen. Daar kwam dan ook nog eens bij 
dat de zakelijke klanten van Lucky no. 7 B.V. de verstuurde facturen steeds 
later gingen betalen (of soms zelfs helemaal niet). Dit laatste zorgde ervoor 
dat Lucky no. 7 B.V. in liquiditeitsproblemen kwam te verkeren. 

Naast de omzetdaling en de liquiditeitsproblemen heeft het personeelsverloop 
en de arbeidsongeschiktheid van werknemers ook gezorgd voor extra kosten. 
Het voorgaande zorgde er uiteindelijk voor dat Lucky no. 7 B.V. financieel niet 
meer in staat was om aan haar eigen verplichtingen te voldoen. Aangezien er 
op korte termijn ook geen verbetering van de omzet en/of de liquiditeitspositie 
te verwachten viel, heeft de (middellijk) bestuurder uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Lucky no. 7 
B.V. 

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 3 januari 2019 ingediend bij de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Dit verzoekschrift is vervolgens 
op 8 januari 2019 door de rechtbank behandeld.

In haar vonnis van 8 januari 2019 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement uitgesproken van Lucky no. 7 B.V. 

11-02-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
2

Het betreft hier twee stagiaires. Op de datum van het uitspreken van het 
faillissement waren er geen werknemers meer in loondienst van de 
gefailleerde vennootschap. De arbeidsovereenkomst van een werknemer is op 
2 januari 2019 van rechtswege geëindigd.

11-02-2019 
 1

Personeelsleden
4

11-02-2019 
 1

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen 
werknemers in loondienst waren van de gefailleerde vennootschap, was het 
niet noodzakelijk om werknemers te ontslaan. Wel is het zo dat ik de 
contactgegevens van de laatste werknemer aan het UWV heb doorgegeven. 
Dit in verband met een eventuele loonaanspraak van deze werknemer. 

Het UWV heeft mij inmiddels bericht dat zij zal gaan beoordelen of 
bovengenoemde werknemer daadwerkelijk een loonaanspraak heeft. Gelet op 
deze mededeling van het UWV zijn er ter zake van het personeel geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.

11-02-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 11-02-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 11-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een (kantoor)inventaris. € 3.630,00

totaal € 3.630,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een 
beperkte (kantoor)inventaris aanwezig. Het betreft hier onder andere een 
aantal computers en bureaus, bureaustoelen, archiefkasten en stellingen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse potentiële kopers voor de 
inventaris benaderd. Naar aanleiding hiervan hebben twee potentiële kopers 
het bedrijfspand te Naarden bezocht. Uiteindelijk hebben vijf potentiële kopers 
daadwerkelijk een bod uitgebracht op de inventaris van de gefailleerde 
vennootschap.

Ik ben thans in overleg met de hoogste bieder over een eventuele 
onderhandse verkoop van de inventaris. Mocht dit overleg niet tot 
overeenstemming leiden, dan ben ik voornemens om aan de rechter-
commissaris toestemming te vragen om de inventaris van de gefailleerde 
vennootschap door BVA Auctions B.V. ter veiling te mogen laten aanbieden. 

11-02-2019 
 1

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik met een partij in gesprek was over 
een onderhandse verkoop van de inventaris van de gefailleerde 
vennootschap. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid dat 
voornoemde partij op de inventaris een bod heeft uitgebracht van € 3.000, 
excl. btw. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is 
de inventaris voor voornoemd bedrag onderhands verkocht.  

De koper heeft de koopprijs van de inventaris in de afgelopen verslagperiode 
voldaan. Nadat de koopprijs was voldaan, heb ik de inventaris aan de koper 
geleverd. Hiermee is aan mijn werkzaamheden ter zake van de inventaris 
een einde gekomen.

15-05-2019
 2

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in 
het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand bevindt. Er dient 
namelijk rekening te worden gehouden met een belastingschuld ten titel van 
omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije 
boedelactief.

11-02-2019 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- verder gaan met mijn werkzaamheden ter zake van de verkoop van de 
inventaris van de gefailleerde vennootschap.

11-02-2019 
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.3 van dit verslag heb gesteld, zijn er ter 
zake van de bedrijfsmiddelen geen verdere werkzaamheden meer door mij te 
verrichten.

15-05-2019
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een voorraad kinderkleding. € 4.840,00 € 1.240,00

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 4.840,00 € 1.240,00

Voorraad:
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een 
voorraad kinderkleding aanwezig. De partijen die interesse hebben getoond in 
een overname van de inventaris, hebben, op één partij na, aangegeven ook 
geïnteresseerd te zijn in een overname van de voorraad kinderkleding. In dat 
kader hebben twee partijen aangegeven de kinderkleding te w illen 
overnemen, zulks om te trachten een doorstart van de gefailleerde 
vennootschap te realiseren (zie ook punt 6 van dit verslag).

In de komende verslagperiode zal ik mijn gesprekken over een verkoop van de 
voorraad kinderkleding voortzetten en trachten af te ronden.

Onderhanden werk:
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van 
onderhanden werk. Wel is het zo dat klanten reeds bestellingen hadden 
gedaan voor de zomercollectie van 2019. De productie van deze collectie 
moest op de datum van het uitspreken van het faillissement echter nog 
beginnen. Vanwege het faillissement is de gefailleerde vennootschap in ieder 
geval niet meer in staat om de zomercollectie te produceren. In het kader van 
het onderzoek naar de mogelijkheden voor een doorstart, wordt ook bekeken 
of het mogelijk is om de zomercollectie van 2019 alsnog (deels) te produceren.

11-02-2019 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, had zich bij mij één partij gemeld 
die ook geïnteresseerd is in een overname van de voorraad kinderkleding 
van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door 
de rechter-commissaris is de voorraad kinderkleding voor € 4.000,--, excl btw 
onderhands aan voornoemde partij verkocht. De betaling en de levering van 
de voorraad kinderkleding heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden.

15-05-2019
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

- de verkoop van de voorraad van de gefailleerde vennootschap afronden. 11-02-2019 
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.6 van dit verslag heb gemeld, is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de voorraad van de gefailleerde vennootschap 
een einde gekomen.

15-05-2019
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een klantenbestand en een handelsnaam. € 2.420,00

totaal € 2.420,00 € 0,00

Tot de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap behoren in ieder 
geval een klantenbestand en een handelsnaam. In de afgelopen 
verslagperiode hebben in ieder geval twee partijen interesse getoond in een 
overname van de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. Het 
betreft hier de partijen, die een doorstart van de gefailleerde vennootschap 
w illen realiseren.

In de komende verslagperiode zal ik de gesprekken over een overname van de 
immateriële activa gaan voortzetten. Het is mijn streven om deze gesprekken 
op de kortst mogelijke termijn af te ronden.

  

11-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn gesprekken over de verkoop van 
de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap voortgezet. Deze 
gesprekken hebben ertoe geleid, dat een potentiële koper op de immateriële 
activa uiteindelijk een bod heeft uitgebracht van € 2.000,--, excl. btw. Na 
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is de 
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap voor voornoemd bedrag 
verkocht. 

De koper heeft de koopprijs van de immateriële activa in de afgelopen 
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening. De levering van 
de immateriële activa is spoedig na de betaling van de koopprijs afgerond.

15-05-2019
 2

- de gesprekken over een overname van de immateriële activa van de 
gefailleerde vennootschap voortzetten en trachten af te ronden.

11-02-2019 
 1

Met betrekking tot de immateriële activa zijn, gelet op hetgeen ik onder punt 
3.8 heb gesteld, geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

15-05-2019
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Een rekening-courantvordering. € 34.478,00

totaal € 34.478,00 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie blijkt dat er sprake is van een rekening-courantverhouding 
tussen de gefailleerde vennootschap en haar moedermaatschappij, Holding R. 
Bachoe B.V. Uit hoofde van deze rekening-courantverhouding had de 
gefailleerde vennootschap, zo blijkt uit de jaarrekening, per 31 december 2017 
een vordering op Holding R. Bachoe B.V. van in totaal € 34.478,--. Gelet op het 
feit dat Holding R. Bachoe B.V. eveneens in staat van faillissement verkeert, 
dient deze rekening-courantvordering als oninbaar te worden beschouwd. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van een rekening-
courantverhouding tussen de gefailleerde vennootschap en haar middellijk 
bestuurder, mevrouw Bachoe.

Uit de administratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap mogelijk ook nog 
een vordering heeft op een aantal zakelijke klanten. Het grootste gedeelte van 
deze vorderingen houdt echter verband met de bestellingen voor de 
zomercollectie van 2019. Aangezien deze collectie door de gefailleerde 
vennootschap niet meer kan worden geleverd, zijn de zakelijke klanten het 
bedrag dat ter zake van voornoemde collectie aan hen is gefactureerd 
vanzelfsprekend niet meer verschuldigd. In hoeverre er nog facturen 
openstaan met betrekking tot goederen die wel zijn uitgeleverd, zal ik in de 
komende verslagperiode nader gaan onderzoeken.

11-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de debiteurenadministratie van de 
gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Hieruit is mij gebleken dat er 
geen sprake meer is van vorderingen op klanten, die ook nog daadwerkelijk 
geïncasseerd kunnen worden. Het is mij gebleken dat de klanten de 
daadwerkelijk aan hen geleverde voorraad ook aan de gefailleerde 
vennootschap hebben voldaan. 

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op hetgeen ik in het vorige verslag 
heb gemeld, zijn er ter zake van debiteurenvorderingen en de rekening-
courantvorderingen geen baten voor de faillissementsboedel te realiseren.

15-05-2019
 2

- nader onderzoek doen naar mogelijke debiteurenvorderingen. 11-02-2019 
 1

Met betrekking tot de debiteurenvorderingen zijn geen werkzaamheden meer 
door mij te verrichten.

15-05-2019
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5. Bank/Zekerheden

€ 51.341,58

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij de 
Rabobank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement had de 
Rabobank uit hoofde van dit krediet in rekening-courant een vordering op de 
gefailleerde vennootschap van in totaal € 51.345,01. Op deze vordering strekt 
echter nog wel in mindering het creditsaldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap bij de Rabobank. Dit saldo bedraagt € 3,43.

Gelet op het voorgaande heeft de Rabobank een vordering op de gefailleerde 
vennootschap van in totaal € 51.341,58. De Rabobank is voor dit bedrag op de 
crediteurenlijst opgenomen.

Ter zake van het krediet in rekening-courant geldt echter ook een hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de moedermaatschappij, Holding R. Bachoe B.V. 

11-02-2019 
 1

De gefailleerde vennootschap heeft ter zake van een Opel Astra een financial 
leaseovereenkomst gesloten met Opel Leasing. In overleg met de 
leasemaatschappij is de Opel Astra inmiddels ingeleverd.

Opel Leasing heeft mij bericht dat zij zal gaan zorg dragen voor een verkoop 
van de Opel Astra. Vervolgens zal Opel Leasing haar (restant)vordering op de 
gefailleerde vennootschap ter verificatie indienen.

11-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft Opel Leasing haar vordering op de 
gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend. Deze vordering bedraagt 
in totaal € 2.645,44. Opel Leasing is voor dit bedrag opgenomen op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

15-05-2019
 2

In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heeft de 
Rabobank zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) 
pandrecht op de voorraad en de vorderingen van de gefailleerde 
vennootschap. Het is mij gebleken dat het pandrecht op de juiste w ijze is 
gevestigd.

11-02-2019 
 1

*** 11-02-2019 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal crediteuren zich beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud. Het is mij, na onderzoek, gebleken dat geen 
enkele crediteur een eigendomsvoorbehoud kan claimen. Reden hiervoor is dat 
er nooit een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. De crediteuren 
hebben ik inmiddels van het voorgaande in kennis gesteld.

11-02-2019 
 1

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

11-02-2019 
 1

*** 11-02-2019 
 1

€ 0,00

Met de Rabobank is overeengekomen dat ik voor en namens haar de verkoop 
van de voorraad en de incasso van de vorderingen ter hand zal nemen, zulks 
overeenkomstig een boedelbijdrage conform de separatistenregeling.

11-02-2019 
 1

€ 1.240,00

Zoals ik hiervoor onder punt 3.6 reeds heb gemeld, is de voorraad van de 
gefailleerde vennootschap voor € 4.000,--, excl. btw onderhands verkocht. 
Rekening houdend met de gemaakte afspraken, o.a. ter zake van de 
boedelbijdrage, heb ik van deze verkoopopbrengst een bedrag van € 3.600,-
- doorbetaald aan de Rabobank. Dit vanwege haar pandrecht op de voorraad 
van de gefailleerde vennootschap. Vanzelfsprekend strekt laatstgenoemd 
bedrag in mindering op de vordering, die de Rabobank ter verificatie heeft 
ingediend. De Rabobank is thans voor een bedrag van € 47.741,58 
opgenomen op de crediteurenlijst.

15-05-2019
 2

- de vordering van Opel Leasing afwachten. 11-02-2019 
 1

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

15-05-2019
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen 
sprake was van onderhanden werk en er ook geen liquide middelen aanwezig 
waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de 
exploitatie.

11-02-2019 
 1

N.v.t. 11-02-2019 
 1

N.v.t. 11-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Na de datum van het uitspreken van het faillissement ben ik begonnen met het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart. Ter 
zake van een doorstart ben ik thans nog met twee partijen in gesprek. Deze 
gesprekken bevinden zich in de afrondende fase. Ik streef ernaar om de 
gesprekken over een mogelijke doorstart op de kortst mogelijke termijn af te 
ronden.

11-02-2019 
 1

Onder punt 3 van dit verslag heb ik reeds gemeld, dat de voorraad en de 
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap onderhands aan een 
derde zijn verkocht. Deze derde heeft de voorraad en de immateriële activa 
van de gefailleerde vennootschap overgenomen, zulks met het doel om een 
doorstart te realiseren.

15-05-2019
 2

N.v.t. 11-02-2019 
 1

€ 0,00 11-02-2019 
 1

€ 7.260,00

Het betreft hier de verkoopopbrengst van de voorraad en de immateriële 
activa van de gefailleerde vennootschap.

15-05-2019
 2

€ 0,00 11-02-2019 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

- de gesprekken over een mogelijke doorstart voortzetten en trachten af te 
ronden.

11-02-2019 
 1

Ter zake van het realiseren van een doorstart van de gefailleerde 
vennootschap zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

15-05-2019
 2

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder heeft de administratie van de gefailleerde 
vennootschap aan mij ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de 
jaarrekening over 2017 en de grootboekadministratie. Deze administratie zal, 
voor zover dit nog niet is gebeurd, in de komende verslagperiode nader door 
mij worden bestudeerd.

11-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen 
van de administratie van de gefailleerde vennootschap. Dit heeft 
(vooralsnog) bij mij geen vragen voor de middellijk bestuurder opgeleverd.

Het is mij gebleken dat de administratie behoorlijk is bijgehouden. Naar mijn 
mening is er dan ook voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. 

15-05-2019
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekening over 2017 tijdig is gedeponeerd.

11-02-2019 
 1

*** 11-02-2019 
 1

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er aan de 
volstortingsplicht is voldaan.

11-02-2019 
 1

Het is mij uit de administratie van de gefailleerde vennootschap gebleken, 
dat er is voldaan aan de volstortingsplicht.

15-05-2019
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die 
w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik 
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

11-02-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Na het bestuderen van de administratie is mij niet gebleken van feiten en/of 
omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. 
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden.

15-05-2019
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op 
mogelijk paulianeus handelen. Het onderzoek hieromtrent zal ik in de komende 
verslagperiode voortzetten.

11-02-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij niet gebleken. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar 
mogelijk paulianeus handelen een einde gekomen.

15-05-2019
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

11-02-2019 
 1

- 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.

11-02-2019 
 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden. 15-05-2019
 2

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er dient echter 
wel rekening gehouden te worden met een boedelvordering van de 
verhuurder. Deze vordering staat echter nog niet vast.

11-02-2019 
 1

€ 17.504,00 11-02-2019 
 1

€ 23.991,00 15-05-2019
 2

€ 0,00 11-02-2019 
 1

€ 0,00 11-02-2019 
 1

9 11-02-2019 
 1

20 15-05-2019
 2

€ 162.311,65 11-02-2019 
 1

€ 166.395,64 15-05-2019
 2

Nog niet bekend. 11-02-2019 
 1

Hoewel de w ijze van afw ikkeling nog niet vaststaat, is nu al wel duidelijk dat 
er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan 
worden gedaan.

15-05-2019
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 11-02-2019 
 1

Gelet op de administratie ga ik er vanuit dat alle crediteuren inmiddels hun 
vordering ter verificatie hebben ingediend. Dit betekent dat er ter zake van 
de crediteuren pas weer werkzaamheden zijn te verrichten, zodra er wordt 
begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

15-05-2019
 2

9. Procedures

N.v.t. 11-02-2019 
 1

N.v.t. 11-02-2019 
 1

N.v.t. 11-02-2019 
 1

N.v.t. 11-02-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- verder gaan met mijn werkzaamheden ter zake van de verkoop van de 
inventaris, de voorraad en de immateriële activa van de gefailleerde 
vennootschap;
- nader onderzoek doen naar mogelijke debiteurenvorderingen;
- de vordering van Opel Leasing afwachten;
- de gesprekken over een mogelijke doorstart voortzetten en trachten af te 
ronden;
- 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;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

11-02-2019 
 1

- de verhuurder nogmaals verzoeken om zijn vordering op de gefailleerde 
vennootschap er verificatie in te dienen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden.

15-05-2019
 2

Nog niet bekend. 11-02-2019 
 1

15-8-2019 15-05-2019 
 2

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

11-02-2019 
 1

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

15-05-2019
 2

Bijlagen
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