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Algemene gegevens
Naam onderneming
Health Center FIT B.V.
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Gegevens onderneming
Health Center FIT B.V. w as gevestigd aan de Meentw eg 37 te 1261 XS
Blaricum.

15-10-2020
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Activiteiten onderneming
- het exploiteren van een medisch fitnesscentrum voor onder andere
behandeling van fysiotherapie en manuele therapie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 381.161,00

€ -11.784,00

€ 108.447,00

2019

€ 368.561,00

€ -128.293,00

€ 31.094,00

2016

€ 326.448,00

€ -8.033,00

€ 152.618,00

2017

€ 363.312,00

€ 1.262,00

€ 145.673,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-10-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12

15-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

15-10-2020
1

€ 45.477,56

14-01-2021
2

€ 43.661,52

14-04-2021
3

Verslagperiode
van
15-9-2020

15-10-2020
1

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

14-01-2021
2

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

14-04-2021
3

t/m
14-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 42 min

2

30 uur 36 min

3

2 uur 54 min

totaal

69 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Op 16 augustus 2006 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Health Center FIT B.V. opgericht.
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Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van
Health Center FIT B.V. € 18.000,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er met betrekking
tot Health Center FIT B.V. vier bestuurders ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Het betreft hier: de heer P.R. Knip, de heer E.
Hildebrand, alsmede de besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid P.R. Knip Holding B.V. en Pliometrie Holding B.V.
De heer Knip is bestuurder en enig aandeelhouder van P.R. Knip Holding B.V.,
terw ijl de heer Hildebrand bestuurder en enig aandeelhouder is van Pliometrie
Holding B.V.
P.R. Knip Holding B.V. en Pliometrie Holding B.V. w aren op de datum van het
uitspreken van het faillissement de aandeelhouders van Health Center FIT B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Health
Center FIT B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder
andere een verzekering voor de inventaris. De verzekeringen zullen, in overleg
met de assurantietussenpersoon, op korte termijn door mij w orden beëindigd.
Het exacte tijdstip w aarop tot een beëindiging van de verzekeringen zal
w orden overgegaan, zal ook afhangen van het verkooptraject van de
bedrijfsmiddelen en de voorraad van Health Center Fit B.V. (zie ook punt 3 van
dit verslag). Bij gelegenheid van het beëindigen van de verzekeringen zal door
mij ook onderzocht w orden of er sprake is van premierestitutie.
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In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat de gefailleerde vennootschap, in
het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, diverse
verzekeringen heeft afgesloten. Gelet op het feit dat in de afgelopen
verslagperiode de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap zijn
verkocht (zie ook punt 3 van dit verslag), zijn de verzekeringen inmiddels door
mij beëindigd. Er is, zo is mij gebleken, geen sprake van premierestitutie.

14-01-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Health Center FIT B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand te 1261 XS Blaricum aan de Meentw eg 37.
Bij aangetekende brief van 17 september 2020 is deze huurovereenkomst, na
daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris en met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. De
huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 17 december 2020.
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De verhuurder van het bedrijfspand heeft haar (voorlopige) vordering
inmiddels ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij opgenomen op
de lijst van voorlopig erkende boedelcrediteuren (€ 18.725,35), alsmede
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren (€
29.818,32).
De gefailleerde vennootschap huurde, zoals ik ook in mijn vorige verslag heb
gemeld, een bedrijfspand te Blaricum. De huurovereenkomst met betrekking
tot dit bedrijfspand is geëindigd op 17 december 2020. Gelet hierop heb ik het
door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand eind december 2020
aan de verhuurder opgeleverd. In dat kader heeft de verhuurder aangegeven,
dat de oplevering naar tevredenheid is gebeurd.
In verband met de beëindiging van de huurovereenkomst heeft de verhuurder,
zoals ik ook in het vorige verslag heb gemeld, haar vorderingen op de
gefailleerde vennootschap inmiddels ter verificatie ingediend. Deze vorderingen
zijn door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
Gelet op het voorgaand zijn er ter zake van het door de gefailleerde
vennootschap gehuurde bedrijfspand geen verdere w erkzaamheden meer
door mij te verrichten.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Zow el in 2018 als in 2019 heeft Health Center FIT B.V. een negatief resultaat
behaald. Daar kw am vervolgens ook nog eens bij dat Health Center FIT B.V.,
vanw ege de maatregelen rondom het Coronavirus, in de periode van 16 maart
2020 t/m 30 juni 2020 (noodgedw ongen) tijdelijk moest sluiten. Deze sluiting
heeft ertoe geleid, dat er in voornoemde periode nauw elijks tot geen omzet is
behaald door Health Center FIT B.V. De negatieve resultaten, alsmede de
tijdelijke sluiting vanw ege de maatregelen rondom het Coronavirus hebben
ervoor gezorgd, dat de liquiditeitspositie van Health Center FIT B.V. steeds
verder onder druk kw am te staan.
Teneinde te trachten de negatieve gevolgen van de (noodgedw ongen)
tijdelijke sluiting zoveel mogelijk te beperken, is er namens Health Center FIT
B.V. een beroep gedaan op de NOW -regeling 1.0, alsmede op de NOW -regeling
2.0. De verkregen overheidssteun is voor Health Center FIT B.V. uiteindelijk
niet genoeg gew eest. Ondanks de overheidssteun is het de bestuurders,
mede vanw ege het feit dat Health Center FIT B.V. over onvoldoende reserves
beschikte, in september 2020 duidelijk gew orden, dat Health Center FIT B.V.
niet meer in staat w as om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij
heeft ook een rol gespeeld dat er in de periode na 1 juli 2020 veel
(sport)abonnementen zijn opgezegd en de verw achte instroom van nieuw e
leden vanaf 1 september 2020 uitbleef.
Gelet op het voorgaande hebben de bestuurders uiteindelijk geen andere
mogelijkheid gezien, dan het aanvragen van het faillissement van Health
Center FIT B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 14 september
2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
In verband met de uitzonderingssituatie die is ontstaan als gevolg van het
Coronavirus, is één van de bestuurders telefonisch gehoord op het verzoek tot
faillietverklaring. In haar vonnis van 15 september 2020 heeft de rechtbank
daadw erkelijk het faillissement van Health Center FIT B.V. uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

15-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-9-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris is aan de
w erknemers van de gefailleerde vennootschap bij aangetekende brief van 17
september 2020 het ontslag aangezegd. De w erknemers zijn in de afgelopen
verslagperiode door het UW V aangeschreven, zulks in verband met de
overname van de loonverplichtingen. Het is mij gebleken, dat de w erknemers
de benodigde formulieren inmiddels hebben ontvangen en, voor zover ik heb
kunnen nagaan, ook hebben ingevuld. Gelet op het voorgaande ga ik er dan
ook vanuit dat er met betrekking tot de w erknemers (vooralsnog) geen
verdere w erkzaamheden door mij zijn te verrichten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

15-10-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een inventaris, fitnessapparatuur- en toestellen,
alsmede een zonnebank.

€ 45.980,00

totaal

€ 45.980,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Blaricum
heb ik onder andere een inventaris (o.a. een bureau, bureaustoelen, een
balie-opstelling en een keukenblok) aangetroffen, alsmede fitnessapparatuur
(o.a. roeimachines, gew ichten en loopbanden).
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Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik het
NTAB ingeschakeld, zulks voor het maken van een beschrijving en een taxatie
van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Het NTAB heeft mij
inmiddels haar taxatierapport toegestuurd.
Op dit moment ben ik met meerdere potentiële kopers in gesprek over een
onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde
vennootschap. Of deze gesprekken ertoe leiden, dat er ook daadw erkelijk
overeenstemming w ordt bereikt over een onderhandse verkoop van de
bedrijfsmiddelen, zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten w orden.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik in het door de gefailleerde
vennootschap gehuurde bedrijfspand te Blaricum een inventaris en
fitnessapparatuur heb aangetroffen. Voorts heb ik gemeld dat ik ter zake van
deze inventaris en fitnessapparatuur met diverse potentiële kopers in gesprek
ben, dan w el in onderhandeling ben.
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn gesprekken met de potentiële
kopers van de inventaris en de fitnessapparatuur van de gefailleerde
vennootschap voortgezet. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat ik de inventaris
en de fitnessapparatuur, na daartoe verkregen toestemming door de rechtercommissaris, voor een bedrag van in totaal € 45.980,--, incl. btw onderhands
heb verkocht.
De koper van de inventaris en de fitnessapparatuur heeft bovengenoemde
koopprijs op 8 november 2020 overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Nadat de koopprijs w as voldaan, zijn de inventaris en de fitnessapparatuur
aan de koper geleverd. Hij heeft er vervolgens zorg voor gedragen dat de
inventaris en de fitnessapparatuur uit het bedrijfspand zijn gehaald.
Gelet op het feit dat de inventaris en de fitnessapparatuur zijn verkocht, zijn
hieromtrent door mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die
zich in het bedrijfspand te Blaricum bevinden. Er dient namelijk rekening
gehouden te w orden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en
loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen
voortzetten.
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Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gemeld, zijn er ter zake van
de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een beperkte voorraad sportvoeding en
frisdrank.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand heb ik een
beperkte voorraad sportvoeding en frisdrank aangetroffen. Het NTAB heeft ook
van de voorraad een beschrijving en een taxatie gemaakt.

15-10-2020
1

Op dit moment ben ik ook met betrekking tot de voorraad met meerdere
kopers in gesprek over een onderhandse verkoop. Of deze gesprekken ertoe
leiden, dat er ook daadw erkelijk overeenstemming w ordt bereikt over een
onderhandse verkoop van de voorraad, zal in de komende verslagperiode
duidelijk moeten w orden.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik in het door de gefailleerde
vennootschap gehuurde bedrijfspand ook een beperkte voorraad sportvoeding
en frisdrank aangetroffen. Na daartoe verkregen toestemming door de rechtercommissaris is de voorraad onderhands verkocht aan de partij, die ook de
bedrijfsmiddelen heeft gekocht. De onder punt 3.3 genoemde koopprijs van in
totaal € 45.980,--, incl. btw heeft dan ook tevens betrekking op de verkoop
van de voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de voorraad van de
gefailleerde vennootschap voortzetten.
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Met betrekking tot de voorraad zijn, gelet op hetgeen ik onder punt 3.6 heb
gemeld, door mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een handelsnaam en een klantenbestand.
totaal

Toelichting andere activa
Tot de activa van de gefailleerde vennootschap behoort ook een handelsnaam
en een klantenbestand. In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse
partijen gesproken over een overname van deze immateriële activa van de
gefailleerde vennootschap. Deze partijen hebben, na de gesprekken,
uiteindelijk aangegeven toch niet geïnteresseerd te zijn in een overname van
de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap.
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In de komende verslagperiode zal ik trachten alsnog tot een verkoop van de
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te komen.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat tot de activa van de gefailleerde
vennootschap ook een handelsnaam en een klantenbestand gerekend dient te
w orden. Ondanks pogingen en gesprekken daartoe ben ik er niet in geslaagd
om voor deze immateriële activa een koper te vinden. Eén en ander heeft dan
ook tot gevolg dat de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap
onverkocht zal blijven.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- trachten de handelsnaam en het klantenbestand van de gefailleerde
vennootschap te verkopen.
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Gelet op het feit dat er voor de immateriële activa van de gefailleerde
vennootschap geen koper is gevonden (en deze activa derhalve onverkocht zal
blijven), is aan mijn w erkzaamheden hieromtrent een einde gekomen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenvorderingen.

€ 3.595,63

€ 704,43

totaal

€ 3.595,63

€ 704,43

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen (per 29 september 2020) bedraagt. In de
komende verslagperiode zullen de debiteuren door mij w orden aangeschreven,
zulks met het verzoek om de openstaande factuur/ facturen te voldoen.
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In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de debiteuren van de
gefailleerde vennootschap door mij zullen w orden aangeschreven, zulks met
het verzoek om tot een betaling van de openstaande factuur/ facturen over te
gaan. Naar aanleiding van mijn betalingsverzoek heb ik ter zake van de
debiteuren in de afgelopen verslagperiode een bedrag van in totaal € 704,43
mogen ontvangen op de faillissementsrekening.
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In reactie op mijn betalingsverzoek zijn er echter ook veel debiteuren gew eest,
die zich op het standpunt hebben gesteld dat zij geen enkel bedrag aan de
gefailleerde vennootschap verschuldigd zijn. Ter onderbouw ing van dit
standpunt stellen deze debiteuren, onder andere, dat zij, vanw ege de sluiting
van de sportschool als gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus,
gedurende een zekere periode geen gebruik hebben kunnen maken van de
faciliteiten van de gefailleerde vennootschap. Als gevolg hiervan zouden de
debiteuren, zo stellen zij althans, nog recht hebben op een verrekening van
het lidmaatschapsgeld, dat zij gedurende de periode van sluiting w el zijn
blijven betalen.
Vanw ege proceseconomische overw egingen (iedere debiteur is slechts een
beperkt bedrag verschuldigd) heb ik besloten om ter zake van de openstaande
debiteurenvorderingen geen verdere w erkzaamheden meer te gaan
verrichten. De kosten van mijn w erkzaamheden hieromtrent zullen niet
opw egen tegen de eventueel nog te realiseren baten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.
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Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van
de debiteuren door mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 30.843,19

15-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij ING.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement had ING, uit hoofde van
dit krediet, een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal €
30.843,19. ING zal voor dit bedrag w orden opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.

15-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van het krediet in rekening-courant heeft ING zekerheden
bedongen. Het betreft hier, onder andere, een (stil) pandrecht op de inventaris
en de voorraad van de gefailleerde vennootschap. Voorts is er ook nog sprake
van een borgstelling door de middellijk bestuurders van de gefailleerde
vennootschap. In de komende verslagperiode zal ik gaan beoordelen in
hoeverre de gestelde zekerheden juist zijn gevestigd.
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat ING, in het kader van het door haar
verstrekte krediet in rekening-courant, zekerheden heeft bedongen. In de
afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat deze zekerheden op een
juiste w ijze zijn gevestigd.
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5.4 Separatistenpositie
***
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
***

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heb ik
met ING afgesproken, dat ik zal trachten om de openstaande
debiteurenvorderingen te incasseren. Voor mijn w erkzaamheden hieromtrent
betaalt ING een boedelbijdrage van 10% van het geïncasseerde bedrag.
€ 70,44

14-01-2021
2

14-04-2021
3

Toelichting
Het betreft hier de boedelbijdrage voor mijn w erkzaamheden ter zake van de
geïncasseerde debiteurenvorderingen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- beoordelen of de door ING gestelde zekerheden op een juiste w ijze zijn
gevestigd.
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Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er, onder andere
vanw ege de maatregelen rondom het Coronavirus, onvoldoende
mogelijkheden om de activiteiten van de gefailleerde vennootschap (op een
rendabele w ijze) voort te zetten.

15-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

15-10-2020
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6.4 Beschrijving
Na de datum van het uitspreken van het faillissement hebben zich bij mij een
aantal partijen gemeld, die hebben aangegeven de mogelijkheden voor een
doorstart te w illen onderzoeken. Deze gesprekken zijn (vooralsnog) op niets
uitgelopen.
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Ondanks pogingen daartoe is het niet gelukt om een doorstart van de
gefailleerde vennootschap te realiseren. De bedrijfsmiddelen en de voorraad
van de gefailleerde vennootschap zijn, na daartoe verkregen toestemming
door de rechter-commissaris, onderhands aan een opkoper verkocht. Met
betrekking tot deze verkoop verw ijs ik ook naar hetgeen ik hiervoor onder
punt 3 van dit verslag heb gemeld.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- trachten alsnog een doorstart van de gefailleerde vennootschap te
realiseren.
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Aangezien het niet is gelukt om een doorstart te realiseren, zijn hieromtrent
door mij ook geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurders hebben mij inmiddels de administratie van de
gefailleerde vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder andere de
inkoop- en verkoopfacturen, de grootboekadministratie, alsmede de
jaarrekeningen.
In de komende verslagperiode zal ik de administratie van de gefailleerde
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vennootschap (verder) gaan bestuderen. In dat kader zal ik ook gaan
beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is
voldaan.
In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde
vennootschap nader bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen
opgeroepen, die ik inmiddels aan de middellijk bestuurders en de accountant
van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. Het is mijn verw achting dat
mijn vragen over de administratie spoedig zullen w orden beantw oord.
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Na de bestudering hiervan is het mij gebleken, dat de administratie van de
gefailleerde vennootschap behoorlijk is bijgehouden. Naar mijn mening is er
dan ook aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW voldaan.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aan de middellijk
bestuurders een aantal vragen gesteld over de administratie van de
gefailleerde vennootschap. In de afgelopen verslagperiode hebben de
middellijk bestuurders deze vragen beantw oord. De antw oorden van de
middellijk bestuurders hebben mij geen aanleiding gegeven om nog
aanvullende vragen te stellen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat enkel en alleen
de jaarrekeningen over 2006, 2017 en 2018 niet tijdig zijn gedeponeerd. Over
de andere jaren is de jaarrekening steeds tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In de jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschap is geen
goedkeuringsverklaring opgenomen. Er is enkel en alleen sprake van een
samenstellingsverklaring.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 16 augustus 2006; een
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek
w orden gedaan.
Nee
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Toelichting
Tot op heden 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 voortzetten en afronden.
Nee
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Toelichting
Uit de aan mij ter beschikking staande informatie is mij niet gebleken van
feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur dan ook een einde gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat er sprake is gew eest van
paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek
hieromtrent voortzetten.
Nee
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Toelichting
Hiervan is geen sprake. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen een einde gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.
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- erop toezien dat mijn vragen over de administratie w orden beantw oord;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden.
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Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn w erkzaamheden met
betrekking tot de rechtmatigheid een einde gekomen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.725,35
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Toelichting
Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder van het bedrijfspand te
Blaricum. Er dient tevens nog rekening gehouden te w orden met een
boedelvordering van het UW V. Deze vordering staat echter nog niet vast.
€ 22.832,72
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€ 52.516,78
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Toelichting
Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder en het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.383,00
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€ 37.289,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Door het UW V is nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.
€ 11.073,56

14-04-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3
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8

14-01-2021
2
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.996,57
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€ 66.393,91
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€ 81.673,06
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-10-2020
1

Gelet op onder andere het saldo op de faillissementsrekening en de
faillissementskosten kan er aan de preferente en de concurrente crediteuren
geen enkele uitkering w orden gedaan. Gelet hierop zal het faillissement dan
ook moeten w orden opgeheven w egens een gebrek aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie ga ik er vanuit
dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend.
Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere
w erkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn, zodra
er w ordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

15-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigen;
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen en de
voorraad voortzetten;
- trachten alsnog een doorstart van de gefailleerde vennootschap te
realiseren;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- beoordelen of de door ING gestelde zekerheden op een juiste w ijze zijn
gevestigd;
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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- erop toezien dat mijn vragen over de administratie w orden beantw oord;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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Gelet op het feit dat aan mijn w erkzaamheden een einde is gekomen, zal ik
aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij
de rechtbank voor te dragen voor een opheffing w egens gebrek aan baten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Naar het zich laat aanzien, kan ik binnen zes maanden beginnen met de
afw ikkeling van het faillissement.
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Naar verw achting binnen drie maanden.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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Door mij zullen alle benodigde w erkzaamheden w orden verricht om te komen
tot een afw ikkeling van het faillissement.
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Bijlagen
Bijlagen

