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Verslagnummer
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F.17/16/45
NL:TZ:0000011232:F001
08-03-2016

R-C
Curator

mr. R Giltay
mr H.C. Lunter

Algemene gegevens
Naam onderneming
VOF Hego Handel
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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een handelsonderneming in bestratings-, tuin- en
w egenbouw materiaal en
het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.211.224,00

€ -100.908,00

€ 410.746,00

2014

€ 387.310,00

€ -97.615,00

€ 439.237,00

2013

€ 1.680.161,00

€ 72.904,00

€ 558.396,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 8.819,66

Boedelsaldo
€ 7.378,30

Boedelsaldo
€ 7.384,46

Boedelsaldo
€ 7.795,41

21-06-2018
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20-09-2018
7

18-12-2018
8

27-03-2019
9

Verslagperiode
van
16-3-2018

21-06-2018
6

t/m
18-6-2018

van
19-6-2018

20-09-2018
7

t/m
19-9-2018

van
20-9-2018

18-12-2018
8

t/m
17-12-2018

van
17-12-2018
t/m
19-3-2019

Bestede uren

27-03-2019
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

261,00 uur

7

10,70 uur

8

6,30 uur

9

6,00 uur

totaal

284,00 uur

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode
3,6 uur
10,3 uur
24,4 uur
11,0
3,4
Verslag 10: 2,5
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van VOF Hego Handel zijn JS Venture B.V. en KN Venture B.V. De
(indirect)
bestuurders van deze vennootschappen zijn de heren Johannes Schilstra en
Klaas
Nieuw enhuis. JS Venture BV en KN Venture BV zijn op 8 maart 2016 eveneens
in staat van
faillissement verklaard
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1.2 Lopende procedures
n.v.t.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden voortgezet door Hego Handel B.V., de doorstarter.
Zie hierna.
Afgehandeld

1.4 Huur
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1.4 Huur
Het pand en het terrein aan de Jeltew ei 244 te Hommerts w erd gehuurd van
Hego Holding
B.V. Failliet maakt tezamen met onder meer Hego Handel B.V. en Aannemingsen
Bestratingsbedrijf Hego B.V. gebruik van dit pand en het terrein. De curator is
bij de doorstart overeengekomen dat de huurovereenkomst die gesloten is
met Hego Holding B.V. per 8 maart 2016 (faillissementsdatum) zal eindigen en
dat er geen (boedel)vordering zal w orden ingediend en de boedel vanaf die
datum w ordt gevrijw aard. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de
doorstart en de verkoop van de activa. Zie hierna.
Afgehandeld
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1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurders is aangegeven dat de economische malaise ook VOF
Hego Handel heeft
getroffen. Er is veel concurrentie binnen de branche, ook in verband met de
internetverkopen.
De bruto marge op de verkoop is te laag om de vaste kosten van de
onderneming te kunnen
drukken. De voorraad w as te hoog gew aardeerd. Er is getracht een
crediteurenakkoord aan te
bieden. Dit is niet gelukt. De bestuurders zagen zich genoodzaakt om het
faillissement aan te
vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
21-06-2018
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Personeelsleden
8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-06-2018
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Personeelsleden
8
De rechter-commissaris gaf op 11 maart 2016 toestemming om de nog in
dienst zijnde
personeelsleden te mogen ontslaan. Op dezelfde dag zijn ook de brieven aan
de
personeelsleden verzonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-3-2016

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslag personeel
- personeelsbijeenkomst
Afgehandeld
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

21-06-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof kort gezegd inventaris, een show tuin, rollend materieel en
voorraad aan. Zow el voor als na datum faillissement heeft er een taxatie
plaatsgevonden door tw ee verschillende taxatiebureaus. De verkoop van de
voorraad zal onder 3.11 w orden behandeld; de verkoop van de inventaris,
show tuin en rollend materieel onder dit punt.
Afgehandeld.
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Verkoopopbrengst:
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en de
pandhouder de
inventaris, show tuin en rollend materieel verkocht aan Hego Handel B.V. Er is
een
boedelbijdrage ontvangen die w ordt behandeld onder punt 3.11.
Afgehandeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten behoeve van de bodemzaken is een bedrag afgedragen door de
doorstarter in
samenspraak met de pandhouder ad € 8.250,-.
Afgehandeld.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie aanw ezig actief
- taxatie van de activa
- verkoop van de activa
Afgehandeld.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Sierbestrating

€ 137.500,00

€ 13.750,00

totaal

€ 137.500,00

€ 13.750,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator trof met name sierbestrating als voorraad aan. Deze voorraad is
getaxeerd. Er is
voor ruim € 121.500,- een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
afgehandeld
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Verkoopopbrengst:
€ 137.500,-, w aarbij de rechten van derden, w aaronder de beroepen op
eigendomsvoorbehouden zullen w orden gerespecteerd. Dit bedrag is
rechtstreeks aan de
pandhouder afgedragen. Bij de verkoopopbrengst is rekening gehouden met
het risico van een geslaagd beroep op de eigendomsvoorbehouden door de
crediteuren.
Afgehandeld.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie aanw ezig actief
- taxatie van de activa
- verkoop van de activa
Afgehandeld.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Goodw ill, bestaande uit onder meer de telefoonnummers, domeinnaam en
handelsnaam.
Zie 3.16
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Verkoopopbrengst:
€ 15.000,- . De curator heeft met de doorstarter Hego Handel B.V. en de
pandhouder een
algehele koopovereenkomst gesloten w aarbij de inventaris, show tuin, rollend
materieel,
voorraad, debiteurenportefeuille en goodw ill zijn verkocht. Voor w at betreft het
onderdeel van de goodw ill is een bedrag ad € 15.000,- aan de boedel betaald.
In de hiervoor genoemde algehele koopovereenkomst die de curator met
toestemming van de rechter-commissaris heeft gesloten is ook
overeengekomen met Hego Handel BV dat er nog een bijdrage aan de boedel
voldaan zou w orden in de (loon)kosten van het personeel
gedurende de opzegtermijn. Gedurende de verslagperiode zijn de gew erkte
uren en kosten
hiervan bekend gew orden en heeft de curator Hego Handel BV hiervoor een
factuur
verzonden ad € 7.190,97 (inclusief BTW ). Deze factuur is nog niet voldaan.
De factuur ad € 7.190,97 is nog niet voldaan. De bestuurders van Hego Handel
BV hebben
voorgesteld deze factuur te betalen middels verrekening met de na
faillissement gestorte
bedragen op de bankrekening van failliet. Zie hiervoor ook de uitleg bij 5.1. De
curator heeft
het voorstel van de bestuurders voorgelegd aan de rechter-commissaris. De
uitkomst van het overleg met de rechter-commissaris is nog niet bekend.
Uit het overleg met de rechter-commissaris volgde dat het voorstel niet w erd
geaccepteerd. Na terugkoppeling aan de bestuurders hebben zij een
tegenvoorstel bij de curator neergelegd, w aarbij nog een deel van de factuur
zou w orden voldaan in plaats van dat er volledig zou w orden verrekend. Dit
voorstel ligt inmiddels ter goedkeuring bij de rechter-commissaris.
De rechter-commissaris heeft dit voorstel geaccordeerd. Er is nog een bedrag
ad € 4.250,(incl BTW ) tegen finale kw ijting aan de boedel voldaan. Hiermee is zow el dit
punt, als het punt van de 'onmiskenbare vergissing' (5.1) afgehandeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- inventarisatie aanw ezig actief
- taxatie van de activa
- verkoop van de activa
- vaststellen boedelbijdrage loonkosten en incassering
- incassering boedelbijdrage, overleg voeren rechter-commissaris i.v.m.
vervolgstappen
- overleg rechter-commissaris en bestuurders i.v.m. incassering boedelbijdrage
afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
€ 33.301,77, w aarbij de hoogste debiteur van rond de € 25.000,- Hego Handel
B.V. betrof. De
pandhouder is reeds voor datum faillissement overgegaan tot openbaarmaking
van zijn
pandrecht en tot aanschrijving van de debiteuren. Deze debiteuren zijn
meegenomen bij de
verkoop.
Afgehandeld.
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Opbrengst:
Nu de pandhouder buiten de curator om tot incassering is overgegaan is
hiervoor niet expliciet
een bijdrage voldaan, maar is deze bijdrage verw erkt in de bijdrage ten
behoeve van de
goodw ill.
Afgehandeld

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie debiteuren
- verkoop debiteuren
Afgehandeld
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01
De curator trof een pandhouder aan, te w eten Value B.V., met een vordering
ter hoogte van € 216.703,82.
De pandhouder, Value BV heeft haar vordering ingetrokken als onderdeel van
de afspraken
die gemaakt zijn. Inmiddels heeft de Rabobank zich gemeld met een vordering
ten behoeve
van kosten en rente e.d. voor het aanhouden van de bankrekening van failliet.
Hierbij is
aangegeven dat de bank hierop een rechtsgeldig pandrecht heeft gevestigd.
De curator is
hierover in gesprek met de Rabobank. De curator is ook in gesprek met Hego
Handel BV,
omdat er na faillissementsdatum nog bedragen op de rekening bij de
Rabobank zijn
binnengekomen die volgens Hego Handel BV als 'onmiskenbare vergissing'
gekw alificeerd
dienen te w orden en om die reden naar haar overgemaakt zou moeten
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w orden. De curator
heeft dit in onderzoek en is vooralsnog een andere mening toegedaan.
Hierover staat een
gesprek ingepland tussen de bestuurders van Hego Handel BV en de curator.
Naar aanleiding van het gesprek met de bestuurders van Hego Handel BV is er
een voorstel
gedaan aan de curator om de gestorte bedragen te verrekenen met de
boedelbijdrage die nog voldaan moet w orden. Zie hiervoor ook 3.16. De
curator heeft dit
voorstel bij de rechter-commissaris liggen. De uitkomst van het overleg met de
rechtercommissaris is nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomst zal ook
nader overleg gevoerd w orden met de Rabobank.
Zie 3.16 Er ligt een nieuw voorstel ter goedkeuring bij de rechter-commissaris.
Afhankelijk van de reactie van de rechter-commissaris zal eventueel nog
overleg gevoerd w orden met de bank.
zie 3.16. Er is nog een bedrag ad € 4.250,- aan de boedel voldaan tegen finale
kw ijting. In dit algehele voorstel is het punt van de 'onmiskenbare vergissing'
ook meegenomen. Dit is nu afgehandeld.

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft een financial leaseovereenkomst gesloten met Volvo Car Finance.
De curator is
in overleg met de leasemaatschappij over de afw ikkeling hiervan.
Nu de getaxeerde w aarde van de auto lager bleek te zijn dan de
afkoopw aarde van de
leaseovereenkomst, is de boedel niet gebaat bij afkoop van de
leaseovereenkomst. Na vele
gesprekken en correspondentie tussen de curator, Hego Handel BV, de
leasemaatschappij en de taxateur is er uiteindelijk overeenstemming bereikt
over de overname van de
leaseovereenkomst door Hego Handel BV onder voldoening van een
boedelbijdrage van €
1.000,- ex BTW . De factuur hiervoor is nog niet voldaan.
De factuur voor de boedelbijdrage is inmiddels voldaan.
Afgehandeld.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De pandhouder heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris,
transportmiddelen en
debiteuren. Nadat de curator het actief aan de doorstarter heeft verkocht is
het de curator
gebleken dat de Rabobank w ellicht ook nog een pandrecht heeft op de
inventaris, voorraad en
debiteuren. De curator had begrepen dat dit pandrecht reeds teniet is gegaan
en heeft
vooralsnog nog niet begrepen dat de Rabobank een vordering heeft. Dit punt
heeft de curator nog in onderzoek.
Zie 5.1
Er is voor een algehele oplossing gekozen, w aarbij er geen verdere stappen
hoeven te w orden genomen. Afgehandeld.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De pandhouder heeft ingestemd met de verkoop van de activa aan de
doorstarter. Hierbij is
overeengekomen dat er geen vordering ad € 216.703,82 meer zal w orden
ingediend in het
faillissement en de pandrechten w orden vrijgegeven.
Zie 5.1
afgehandeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is voor ongeveer € 121.500,- een beroep op eigendomsvoorbehouden
gedaan op de
voorraden. De curator heeft deze beroepen inhoudelijk niet beoordeeld maar is
met de
doorstarter overeengekomen dat zij de rechten van derden, w aaronder de
beroepen op
eigendomsvoorbehoud zullen respecteren en afw ikkelen.
Afgehandeld.
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5.6 Retentierechten
n.v.t.
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 1.000,00
Zie hiervoor. Voor de verkoop van de voorraad en de goodw ill w ordt een
boedelbijdrage
voldaan.
€ 1.000,- ex BTW i.v.m. overname leaseovereenkomst.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- beoordelen vordering pandhouder en zekerheden
- beoordelen zekerheden Rabobank
- inventarisatie en afw ikkeling leasecontract
- verkoop activa
- inventarisatie eigendomsvoorbehouden en afw ikkeling
- gesprekken en correspondentie voeren ivm overname leaseovereenkomst
Volvo;
- incassering boedelbijdrage overname lease overeenkomst;
- beoordelen vordering en zekerheden Rabobank;
- bestudering en overleg bestuurders Hego Handel BV ivm betalingen na datum
faillissement
op de bankrekening van failliet.
- overleg rechter-commissaris voorstel bestuurders Hego Handel BV.
- overleg rechter-commissaris en bestuurders i.v.m. incassering
boedelbijdrage;
- overleg Rabobank n.a.v. uitkomst overleg rechter-commissaris;
afgerond.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

21-06-2018
6

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

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 21 maart
2016 en de
pandhouder de gehele exploitatie van failliet verkocht aan Hego Handel B.V.
Het betreft onder
meer de inventaris, show tuin, rollend materieel, voorraad,
debiteurenportefeuille en goodw ill.
Hego Handel B.V. heeft indirect dezelfde bestuurders als failliet. Met partijen
hebben
verschillende gesprekken plaatsgevonden w aarna er uiteindelijk tot
overeenstemming is
gekomen.
Afgehandeld.
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6.5 Verantwoording
Zie 6.4
Afgehandeld.
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6.6 Opbrengst
€ 0,01
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Zie hiervoor de verschillende onderdelen
Afgehandeld.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01
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Zie hiervoor de verschillende onderdelen
Afgehandeld.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onder andere:
- inventarisatie activa
- verkoop activa
- opstellen activaovereenkomst
- verzoeken aan de rechter-commissaris
Afgehandeld.

21-06-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek
De curator is begonnen met een onderzoek naar de administratie. Hiervoor
vindt overleg
plaats met onder meer de bestuurders. De curator zal nu eerst inventariseren
w elke informatie zij reeds ontvangen heeft en daarna bekijken of dit
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voldoende is of dat er nog meer informatie verstrekt moet w orden. Deze
informatie zal daarna inhoudelijk w orden beoordeeld.
Het onderzoek naar de administratie loopt nog.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog nader onderzoek gedaan
naar de
administratie en nadere stukken opgevraagd. Het onderzoek is nog niet
afgerond.
De curator hoopt in de aankomende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie te
kunnen afronden.
Verslag 6: De curator heeft n.a.v. haar onderzoek een afspraak ingepland met
een extern
accountant. Deze zal beoordelen of een nader onderzoek naar de
administratie nodig is in de drie faillissementen, te w eten VOF Hego Handel en
haar vennoten. Mocht dit het geval zijn dan zal de curator toestemming vragen
aan de rechter-commissaris voor het inschakelen van deze derde. Mocht uit
deze afspraak volgen dat er geen nadere stappen hoeven te w orden
genomen, dan zal de curator het faillissement voordragen voor opheffing en
afw ikkeling.
verslag 7: In de afgelopen verslagperiode heeft de afspraak met de extern
accountant
plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek is er nadere informatie
opgevraagd bij de
bestuurders. Deze informatie is ontvangen en deels bestudeerd. De curator
heeft een offerte opgevraagd voor de kosten van de w erkzaamheden voor een
eerste onderzoek van de accountant. Zodra de curator deze offerte ontvangt
zal ze hiervoor in overleg treden met de rechter-commissaris.
Verslag 8: De curator heeft toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris
om de externe accountant een onderzoek te laten doen. Deze toestemming is
op 5 oktober 2017 verleend. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt nog.
verslag 9: Het onderzoek loopt nog. De externe accountant heeft nadere
gegevens
opgevraagd bij de bestuurders en deze inmiddels ook ontvangen. De curator is
in
afw achting van de eerste bevindingen van de externe accountant.
verslag 10: De eerste bevindingen zijn ontvangen door de curator. In vervolg
hierop is bij de bestuurders nadere administratie opgevraagd. De curator is nu
in afw achting van de nadere berichten van de externe accountant en zal in
overleg de vervolgstappen bepalen.
verslag 11: de curator heeft een gesprek gehad met de extern accountant en
naar aanleiding daarvan schriftelijk nog aanvullende informatie opgevraagd bij
de bestuurders. De curator heeft deze informatie ontvangen en doorgeleid
naar de (extern) accountant. In overleg met de accountant zullen de
(eventuele) vervolgstappen w orden bepaald.
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verslag 12: De curator correspondeert met de (extern) accountant, derden en
met de bestuurders. Er zijn aanvullende vragen gesteld. De curator hoopt in de
aankomende verslagperiode tot afronding over te kunnen gaan.

18-12-2018
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Eindverslag: Naar aanleiding van het onderzoek en de antw oorden acht de
curator zich voldoende geïnformeerd. De curator ziet geen aanleiding voor
een nader onderzoek. De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-03-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De failliet heeft geen deponeringsplicht
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek;
Afgehandeld
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek
Zie 7.1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

27-03-2019
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Eindverslag: zie 7.1.; afgehandeld.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek
Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

27-03-2019
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Eindverslag: zie 7.1.; afgehandeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Eindverslag: zie 7.1.; afgehandeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- inventarisatie administratie
- onderzoek jaarrekeningen en aangeleverde stukken
- onderzoek aangeleverde administratie;
- beoordelen of er nog meer informatie verstrekt met w orden.
- onderzoek aangeleverde administratie
- nader onderzoek (digitale) administratie
- afronden onderzoek naar de administratie.
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Verslag 6: afspraak extern accountant en nadien vervolgstappen bepalen
verslag 7: offerte extern accountant ter goedkeuring voorleggen aan de
rechter-commissaris.
verslag 8: contact onderhouden met de extern accountant, n.a.v. eerste
onderzoek nadere
informatie opvragen bij de bestuurders, uitkomsten onderzoek bespreken.
verslag 9: verloop onderzoek extern accountant monitoren en eerste
bevindingen
bespreken.
verslag 10: monitoren onderzoek en in overleg nadere vervolgstappen zetten.
verslag 11: overleg (extern) accountant n.a.v. nadere informatie bestuurders

20-09-2018
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verslag 12: correspondentie bestuurders, derden en (extern) accountant.

18-12-2018
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De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit verslag betreft het eindverslag. Het
faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex art.
16 Fw .
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.
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8.3 Pref. vord. UWV
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

21-06-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

21-06-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Verslag 6: Vooralsnog lijkt het een afw ikkeling ex art. 16 Fw te w orden.

21-06-2018
6

Eindverslag: Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing en
afw ikkeling ex art. 16 Fw .

27-03-2019
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie en aanschrijven crediteuren
- inventarisatie en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden
- correspondentie met crediteuren.

21-06-2018
6

Eindverslag: de w erkzaamheden zijn afgerond. Zie hiervoor onder punt 8.7.

27-03-2019
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

21-06-2018
6

9.2 Aard procedures
n.v.t.

21-06-2018
6

9.3 Stand procedures
n.v.t.

21-06-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

21-06-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
zie 10.4

21-06-2018
6

Dit verslag betreft het eindverslag. Het faillissement zal w orden
voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex art. 16 Fw .

27-03-2019
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend
De curator hoopt in de aankomende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie af te
ronden, w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
Verslag 6: De termijn w aarop de drie faillissementen kunnen w orden
afgew ikkeld is afhankelijk
van de uitkomst van het gesprek met de extern accountant.
verslag 7: nog niet bekend, het onderzoek naar de 'rechtmatigheid' loopt nog.

21-06-2018
6

Dit verslag betreft het eindverslag. Het faillissement zal w orden
voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex art. 16 Fw .

27-03-2019
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
- afw ikkeling verkoop
- afw ikkeling leaseovereenkomst
- afw ikkeling Rabobank
- incassering facturen boedelbijdragen;
- nader onderzoek administratie
- afw ikkeling Rabobank
- gesprekken bestuurders Hego Handel BV
- overleg rechter-commissaris incassering factuur boedelbijdrage en voorstel
Hego Handel BV;
- afw ikkeling Rabobank;
- onderzoek administratie.
- overleg rechter-commissaris en bestuurders i.v.m. incassering
boedelbijdrage;
- overleg Rabobank n.a.v. uitkomst overleg rechter-commissaris;
- nader onderzoek (digitale) administratie.
- afronden onderzoek administratie
Verslag 6: afspraak extern accountant (7.1), afhankelijk van de uitkomst van
dit gesprek
nadere vervolgstappen bepalen.
verslag 7: offerte accountant ter goedkeuring voorleggen aan de rechtercommissaris.
verslag 8: contact onderhouden met de extern accountant, n.a.v. eerste
onderzoek nadere
informatie opvragen bij de bestuurders, uitkomsten onderzoek bespreken.
verslag 9: verloop onderzoek extern accountant monitoren en eerste
bevindingen
bespreken.

21-06-2018
6

verslag 10: monitoren onderzoek en in overleg nadere vervolgstappen zetten
verslag 11: overleg (extern) accountant n.a.v. nadere informatie bestuurders

20-09-2018
7

verslag 12: correspondentie bestuurders, derden en (extern) accountant.

18-12-2018
8

Eindverslag: zie hiervoor onder punt 10.2.

27-03-2019
9

Bijlagen
Bijlagen

