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Algemene gegevens
Naam onderneming
AMC Consultancy B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMC Consultancy
B.V., handelend onder de namen Kindpakketw ijzer, Stadspasw ijzer,
Sociaaldomeinw ijzer, Mijnstatushouder en AMCNexxt, KvK 17151940,
statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende (6566 CA) Millingen aan
de Rijn, aan de Prins Bernhardstraat 1.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het adviseren over en uitvoeren van
minimabeleid voor gemeenten. Dit gebeurde tot 2016 door het geven van
beleidsadviezen, het toetsen van inkomens en het uitvoeren van diverse
berekeningen. Op enig moment heeft gefailleerde een softw arepakket
ontw ikkeld dat uiteindelijk begin 2018 volledig klaar w as. Dit softw arepakket
w erd ontw ikkeld om zodoende op een efficiëntere w ijze te kunnen w erken,
zodat de kosten voor de gemeenten konden w orden verlaagd.
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Het softw arepakket houdt in dat de cliënten (inw oners van de betreffende
gemeenten die recht hebben op een bijstandsuitkering) een account
toegew ezen kunnen krijgen en kunnen inloggen op de softw are van
gefailleerde. Het pakket ondersteunt bij het aanvragen van bestaande
regelingen tot en met de feitelijke uitkering. Daarnaast biedt gefailleerde, als
extra dienstverlening, een klantcontactcentrum aan. Dit betekent dat cliënten
die vragen hebben direct bij gefailleerde terecht kunnen en zich niet tot de
betreffende gemeenten hoeven te w enden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.339.467,00

€ 140.591,00

€ 522.550,00

2016

€ 1.177.944,00

€ 63.065,00

€ 508.166,00

2017

€ 823.817,00

€ 6.129,00

€ 373.938,00

Toelichting financiële gegevens
De genoemde financiële gegevens blijken uit de jaarrekeningen van
gefailleerde (voor het jaar 2017 betreft het een concept jaarrekening). Een
analyse van de cijfers dient nog plaats te vinden.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Gefailleerde had ten tijde van het faillissement negen (9) w erknemers in
loondienst (5 fte + bestuurder), w aarvan een w erknemer met een 0-uren
contract. Ook maakte gefailleerde voor de (door)ontw ikkeling van het
softw arepakket gebruik van een ZZP-er (programmeur).

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 15.117,55
Het huidige boedelsaldo bestaat uit de bedragen die in het kader van het
voortzetten van de activiteiten van gefailleerde zijn ontvangen.

Verslagperiode
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Verslagperiode
17-10-2018
1

van
18-9-2018
t/m
16-10-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

120,70 uur

totaal

120,70 uur

Toelichting bestede uren
De bestede uren zien voornamelijk op de eerste w erkzaamheden die
noodzakelijk en gebruikelijk zijn zodra een faillissement is uitgesproken. Ook
is er tijd besteed aan het voortzetten van de activiteiten van gefailleerde en
aan het realiseren van een doorstart, het ontslaan van de w erknemers en
het aanschrijven van crediteuren en debiteuren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
AMC Consultancy B.V. is op 20 december 2002 opgericht. Op 17 september
2004 heeft F.N.R.M. Aegidius B.V., hierna te noemen “Aegidius”, alle aandelen
in gefailleerde verw orven. Deze vennootschap is op dit moment enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Tot zijn overlijden op 2 juli
2012 w as de heer F.G.W .J. Nieman enig aandeelhouder en bestuurder van
Aegidius. Na zijn overlijden zijn de aandelen in Aegidius verkregen door zijn
echtgenote, mevrouw . M.P. Maassen, die tot op heden enig aandeelhouder
en bestuurder van Aegidius is. Mevrouw Maassen is dan ook thans middellijk
bestuurder van gefailleerde.
In de periode tussen 1 augustus 2012 en 17 augustus 2017 is de heer F.B.
Maassen, de broer van mevrouw Maassen, tevens statutair bestuurder van
gefailleerde gew eest. Tot 17 december 2015 w as de heer Maassen als
privépersoon bestuurder van gefailleerde en in de periode vanaf 17
december 2015 tot 17 augustus 2017 w as hij dit via Maassen Interim
Professionals B.V. De heer Maassen w as in laatstgenoemde periode tevens
(middellijk) aandeelhouder (10%) van gefailleerde. De heer Maassen heeft
feitelijk enkele jaren gefungeerd als interim-manager in verband met het
overlijden van de heer Nieman. Na het opstappen van de heer Maassen w erd
de onderneming uitsluitend door mevrouw Maassen geleid.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover de curator bekend geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde hield de gebruikelijke verzekeringen aan. De curator zal de
verzekeringen daar w aar opportuun zoveel mogelijk beëindigen en
aanspraak maken op een eventuele premierestitutie.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een pand aan de Prins Bernhardstraat 1 te Millingen aan
de Rijn. De onderliggende huurovereenkomst is door de curator, met
machtignig van de rechter-commissaris, opgezegd tegen de gebruikelijke
termijn.
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Daarnaast w as er een huurovereenkomst met betrekking tot het voormalige
pand van gefailleerde te Leuth. Die overeenkomst w as reeds opgzegd en is
per 1 oktober 2018 geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Mevrouw Maassen heeft verklaard dat de problemen zijn begonnen toen
gefailleerde eind 2016 een grote gemeente als klant verloor. Deze gemeente
w as destijds goed voor ongeveer 50% van de omzet van gefailleerde (circa €
70.000 per maand). Als gevolg van het w egvallen van deze grote
opdrachtgever heeft de bestuurder van gefailleerde flink gereorganiseerd. In
2016 had gefailleerde nog ongeveer 25 tot 30 w erknemers in dienst en dit is
teruggebracht naar 9. Daarnaast is de broer van mevrouw Maassen in mei
2017 als interim-manager opgestapt en heeft hij tevens zijn aandelenbelang
van 10% in gefailleerde w eer overgedragen aan Aegidius.
Buiten het w egvallen van de grote gemeente als opdrachtgever heeft
mevrouw Maassen aangegeven dat de afgelopen jaren de concurrentie in de
markt sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan bleek het moeilijk om nieuw e
opdrachten binnen te halen. Hoew el mevrouw Maassen goede hoop had dat
nieuw e gemeenten klant zouden w orden, is in de maanden voorafgaand aan
het faillissement gebleken dat zij niet bereid w aren om een opdracht te
verstrekken aan gefailleerde.
Aangezien gefailleerde ondertussen niet meer in staat w as om het salaris
van het personeel te voldoen, heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien
het faillissement van AMC Consultancy B.V. aan te vragen.
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement, maar
heeft vooralsnog geen reden om aan de verklaring van de bestuurder te
tw ijfelen.

17-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
17-10-2018
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Personeelsleden
9
De arbeidsovereenkomsten, w aaronder parttime dienstverbanden, met de
w erknemers zijn (schriftelijk) door de curator opgezegd. Er heeft een
collectieve intake met het UW V plaatsgevonden op het kantoor van
gefailleerde. Een aantal w erknemers w erkt op dit moment nog door nog
vanw ege de voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
10
In 2017 w aren ongeveer 10 w erknemers w erkzaam binnen de onderneming
en in 2016 w aren dat er ongeveer 25.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2018

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het ontslag is aangezegd, er heeft een collectieve intake met het UW V
plaatsgevonden en er zijn speficieke vragen van de w erknemers
beantw oord.
Bestede tijd in verslagperiode: 4,2 uur

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kantoorinventaris + voertuig
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorruimtes van failliet zijn op de gebruikelijke w ijze ingericht. Een
deel van de kantoorinventaris behoort in eigendom toe aan de verhuurder.
De overige, aan gefailleerde toebehorende inventaris, zal door de curator
w orden verkocht.
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Daarnaast bezit gefailleerde een voertuig. Dit voertuig zal door de curator
w orden verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris. De fiscus
heeft namelijk voorderingen op gefailleerde w aarvoor het bodemvoorrecht
geldt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De aan de verhuurder toebehorende inventaris is in kaart gebracht. Op dit
moment ligt de focus van de curator op het realiseren van een doorstart.
Zodra die w erkzaamheden zijn afgerond, zal de verkoop van de inventaris ter
hand w orden genomen zodat ook het pand w eer opgeleverd kan w orden
aan de verhuurder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde is een dienstverlener en bezit geen voorraad. W el zijn er enkele
lopende overeenkomsten die een w aarde vertegenw oordigen. De curator
verw ijst daarvoor naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6 van dit verslag.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill en IE-rechten
Saldo bank- en spaarrekening
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde bezit (de IE-rechten op) een door haar ontw ikkeld
softw arepakket. De curator heeft de verkoop van dit pakket ter hand
genomen. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
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Daarnaast staan op naam van gefailleerde een 'gew one' bankrekening en
een spaarrekening. De bank is verzocht het betreffende saldo per datum
faillissement over te maken naar de boedelrekening. De (definitieve) hoogte
van het saldo is nog niet bekend, omdat de bank verw acht nog een
verrekening te kunnen toepasssen met betrekking tot creditcard transacties
over de periode van voor datum faillissement. Het (overblijvende) saldo
w ordt in de komende verslagperiode op de boedelrekening verw acht.
Voorts staan op naam van gefailleerde tw ee bankrekeningen die w orden
gebruikt voor het uitvoeren van betalingen aan minima van de klanten van
gefailleerde (gemeenten). De betrokken gemeenten storten op deze
bankrekeningen (op voorschotbasis) daarvoor de benodigde middelen. De
curator onderzoek aan w ie het saldo op deze zogenaamde inzakerekeningen toekomt. Daarover loopt een discussie met de betrokken
gemeenten.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is contact met de betrokken bank gew eest voor het overmaken van het
saldo op de bankrekeningen van gefailleerde. Daarnaast w ordt er een
discussie gevoerd met de betrokken gemeenten over het saldo op de inzakerekeningen. Voor het overige w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 van dit
verslag.
Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 9,8 uur
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gemeenten

€ 17.927,36

€ 1.349,15

totaal

€ 17.927,36

€ 1.349,15

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het debiteurenbestand bestaat uit recente vorderingen op de gemeenten
w aarmee gefailleerde overeenkomsten heeft gesloten. Nog niet alle
vorderingen die betrekking hebben op de periode van voor datum
faillissement zijn voldaan. Het totale openstaande bedrag is volgens de
administratie van gefailleerde € 17.927,36.
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Daarvan is € 1.349,15 voldaan na datum faillissement op de boedelrekening.
De overige debiteuren zijn verzocht om tot betaling over te gaan, maar
hebben aan dat verzoek nog niet voldaan. De curator is in overleg met de
gemeenten over deze vorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven van en communicatie met de debiteuren.
Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Er zijn (voor zover de curator bekend) geen financieringen aan gefailleerde
verstrekt. Gefailleerde heeft enkel betaalrekeningen en een spaarrekening,
w aarop creditsaldi staan.

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van lopende
leaseovereenkomsten. De curator is ook niet gebleken van lopende
leaseovereenkomsten.

17-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van door gefailleerde verstrekte zekerheden. Volgens de
bestuurder van gefailleerde is daar ook geen sprake van.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben er zich geen crediteuren gemeld die zich op een
eigendomsvoorbehoud beroepen.
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5.6 Retentierechten
Er is (nog) geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er is (nog) geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken.
Bestede tijd in verslagperiode: 2,2 uur
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde bedient een kw etsbare groep in de samenleving (de minima van
de bij gefailleerde aangesloten gemeenten). Zij zijn erg afhankelijk van de
dienstverlening van gefailleerde. Het per datum faillissement beëindigen van
de activiteiten van gefailleerde, zou voor deze groep grote nadelige gevolgen
(kunnen) hebben. In dat licht hebben de betrokken gemeenten de curator
verzocht om de dienstverlening van gefailleerde nog enige tijd voort te
zetten. De curator heeft daar, mede met het oog op het realiseren van een
eventuele doorstart, met toestemming van de rechter-commissaris aan
meegew erkt. De dienstverlening van gefailleerde w ordt voortgezet tot en
met 19 oktober 2018.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor het voortzetten van de dienstverlening van gefailleerde ontvangt de
boedel van de betrokken partijen een vaste vergoeding van in totaal €
2.240,- excl. btw per w eek. Daarnaast w orden de variable kosten (onder
andere contactmomenten) aan de gemeenten gefactureerd.
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Over de periode na datum faillissement is thans voldaan vier maal een
bedrag van € 2.240,- excl. btw , alsmede een bedrag aan variabele kosten
t/m 30 september 2018 van € 3.362,04 excl. btw .
De totale opbrengst van het voorzetten van de onderneming is aldus €
12.322,04. De variabele kosten van na 30 september 2018 dienen nog
gefactureerd te w orden.
Hier staan (beperkte) kosten tegenover. De exacte omvang daarvan is nog
niet bekend en zullen in de komende verslagperiode inzichtelijk w orden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden voor de curator bestaan uit het begeleiden het
voortzetten van de activiteiten van gefailleerde (w aaronder overleg met de
bestuurder en w erknemers). Daarnaast heeft de curator overleg met de
gemeenten over de voorw aarden w aaronder de boedel bereid is de
activiteiten van gefailleerde voort te zetten. Voorts w ordt bew aakt dat de
lopende contracten onder gunstige condities w orden voortgezet en op juiste
w ijze w orden opgevolgd.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse partijen benaderd die (mogelijk) interesse hebben in
een doorstart van de onderneming van gefailleerde. Deze partijen hebben,
nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend, een bidbook
ontvangen. Met de partij die volgens de curator het beste bod heeft gedaan,
zijn verdere onderhandelingen gevoerd. Inmiddels is er, met instemming van
de rechter-commissaris, overeenstemming met deze partij bereikt over het
overnemen van de softw are en de lopende overeenkomsten van gefailleerde
alsmede het (voor bepaalde tijd) overnemen van een w erknemer.
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6.5 Verantwoording
Er is na diverse onderhandelingen overeenstemming bereikt over een totale
koopprijs van € 20.000 excl. btw . Daarnaast is de ZZP-er die w erkzaamheden
verrichtte voor AMC een functie aangeboden binnen het bedrijf van de
doorstarter alsmede aan één w erknemer een dienstverband voor een
beperkte tijd aangeboden.
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6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft geheimhoudingsovereenkomsten en een bidbook opgesteld.
Daarnaast zijn er contacten gew eest met diverse geinteresseerde partijen
en zijn er onderhandelingen met een van de geinteresseerde partijen
gevoerd.
Totaal aan voortzetting en doorstart bestede tijd in verslagperiode: 47,8 uur
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bij de bestuurder de administratie van gefailleerde
opgevraagd. Inmiddels zijn veel administratieve stukken ontvangen. De
curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of de administratie
volledig is en of deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsverplichting is voldaan. De jaarrekeningen over de jaren
2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar
2017 is nog niet gedeponeerd; hiervan w as de deponeringstermijn per
datum faillissement nog niet verstreken.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Vanw ege de omvang van de onderneming is een
samenstelverklaring voldoende.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van belang. Voor zover de aandelen niet zouden zijn volgestort, is een
daaruit voortvloeiende vordering inmiddels verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het
rechtmatigheidsonderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de jaarstukken ingezien ten behoeve van het opstellen van
het eerste verslag. Voor het overige zijn de stukken slechts ingezien voor
zover dit noodzakelijk w as voor het opstellen van een bidbook met
betrekking tot een mogelijk doorstart.
Bestede tijd in verslagperiode: 2 uur
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De boedelvorderingen bestaan uit de directe faillissementskosten, de
vordering van het UW V over de opzegtermijn van de w erknemers en de
huurvordering over de opzegtermijn. De hoogte van deze vorderingen is nog
niet bekend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.584,00
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De ficsus heeft een prefente vordering ingediend met betrekking tot
verschuldigde loonheffing. De curator sluit niet uit dat de ficsus nog een
preferente vordering zal indienen met betrekking tot verschuldigde
omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
In dit faillissement zijn de w erknemers ontslagen en deze w erknemers
hebben over de maand september 2018 geen salaris meer ontvangen. Deze
en eventuele andere vorderingen van de w erknemers komen voor
vergoeding door het UW V in aanmerking. De curator verw acht dan ook nog
een preferente vordering van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Vooralsnog onbekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

17-10-2018
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.089,08
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Alle bekende concurrente crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om
hun vordering ter verificatie bij de curator in te dienen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven.
Bestede tijd in verslagperiode: 8,8 uur
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht in de komende verslagperiode de volgende
w erkzaamheden te verrichten:
- het afronden van de beoogde doorstart;
- de verkoop van kantoorinventaris en het voertuig van gefailleerde;
- het voortzetten van de discussie met betrekking tot de inzakebankrekeningen;
- het voortzetten van de debiteurenincasso;
- het aanvangen van het rechtmatigheidsonderzoek en het
oorzakenonderzoek;
- gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder die met betrekking tot registratie
van vorderingen van crediteuren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-1-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris, opstellen faillissementsverslag;
algemene correspondentie.
Bestede tijd in verslagperiode: 15,8 uur

Bijlagen
Bijlagen
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