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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bogu en Co B.V. 24-10-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bogu en Co B.V., 
mede handelend onder de naam PLEK Conceptstore.

24-10-2019 
 1

De onderneming betrof een w inkel in bovenkleding en modeartikelen, 
detailhandel in confectie, het exploiteren van een conceptstore in confectie, het 
exploiteren van horecagelegenheid en het organiseren van evenementen. 
Feitelijk betrof het een w inkelpand, een zogenoemd conceptstore.

24-10-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 839.366,00

2019 € 458.859,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 30-04-2020
Insolventienummer F.05/19/362
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000114905:F001
Datum uitspraak 17-09-2019

R-C mr. Schippers
Curator mr A.A. Dooijeweerd
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Nog in onderzoek. 24-10-2019 
 1

De omzetgegevens 2018 zijn gebaseerd op de w inkel in Deventer en de w inkel 
in Rotterdam. Per datum faillissement was de w inkel in Rotterdam reeds 
gesloten. 

Voor 2018 balanstotaal € 117.500,=
Resultaat € 54.180,=.

Voor 2019 balanstotaal € 144.821,=
Resultaat € 94.398,= negatief.

De curator heeft tot zijn beschikking een gespecificeerde uitdraai uit de kassa 
omtrent gerealiseerde omzet zowel van de w inkel in Rotterdam als in 
Deventer. Ook zijn kolommenbalansen uit Exact beschikbaar. Nader onderzoek 
volgt nog. Zie ook hierna onder Rechtmatigheid. 

23-01-2020 
 2

Zie hierna onder rechtmatigheid. 30-04-2020
 3

8 24-10-2019 
 1

€ 12.174,21 24-10-2019 
 1

€ 13.353,77 23-01-2020 
 2

€ 13.386,10 30-04-2020
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

van 
17-9-2019

t/m 
24-10-2019

24-10-2019 
 1

van 
25-10-2019

t/m 
23-1-2020

23-01-2020 
 2

van 
24-1-2020

t/m 
30-4-2020

30-04-2020
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 48 uur 24 min

2 9 uur 36 min

3 4 uur 36 min

totaal 62 uur 36 min

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Boerma en Gunning Holding B.V. Als gevolmachtigde is 
geregistreerd de heer Boerma. Bestuurders van Boerma en Gunning Holding 
B.V. zijn de heer B.J. Boerma en mevrouw M.C. Boerma-Gunning.

24-10-2019 
 1

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde had verzekeringen afgesloten via een tussenpersoon. De curator 
heeft de verzekeraar verzocht om opgave te doen van eventueel 
premietegoed danwel een premietekort en inmiddels de tussenpersoon laten 
weten dat verzekeringen niet worden voortgezet. 

24-10-2019 
 1

Aan restitutie premies is ontvangen een bedrag van € 133,40. 23-01-2020 
 2

Gefailleerde huurde een w inkelpand aan de Engestraat 15. De curator heeft 
met instemming van de Rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd. 
In ieder geval met inachtneming van de volgens de Faillissementswet geldende 
opzegtermijn. Inmiddels heeft de curator met de verhuurder, die tevens 
pandhouder is, overeenstemming bereikt omtrent verkoop van nog in het pand 
aanwezige inventaris. Aanwezige verpande voorraad heeft de pandhouder 
geclaimd met een beroep op haar recht van parate executie. Met overdracht 
van de resterende aanwezige bedrijfsmiddelen en inventaris is eveneens 
overeengekomen dat de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang is 
geëindigd en het gehuurde wordt geacht ontruimd en bezemschoon te zijn 
opgeleverd. Daarmede zijn verdere boedelschulden beperkt. Kosten van 
ontruiming zijn voorkomen. Een redelijke opbrengst is gegenereerd. Zie verder 
hierna onder punt 3. 

24-10-2019 
 1

De onderneming betrof een w inkel in bovenkleding en modeartikelen, 
detailhandel in confectie, het exploiteren van een conceptstore in confectie, het 
exploiteren van horecagelegenheid en het organiseren van evenementen. 
Feitelijk betrof het een w inkelpand, een zogenoemd conceptstore. In 2015 is 
de onderneming opgericht. Uiteindelijk werd met de w inkel een omzet behaald 
van circa € 400.000,= à € 500.000,= per jaar. Dat bleek onvoldoende om 
daadwerkelijk rendabel te blijven. De w inkel werd door klanten goed 
ontvangen, maar verkoop bleef achter. Bestuurder stelt dat dergelijke 
detailhandel het verliest van de verkoop via internet. Bestuurder heeft 
geprobeerd, in samenwerking met een ingeschakelde advocaat, om een 
akkoord aan te bieden aan alle crediteuren. Een derde werd bereid gevonden 
om een bedrag daarvoor ter beschikking te stellen. Alle crediteuren zijn 
akkoord gegaan met het voorstel, behalve de Belastingdienst. De 
Belastingdienst vroeg om een aanzienlijk hoger bedrag dan dat beschikbaar 
was. Omdat de Belastingdienst niet met het akkoord meewerkte en de 
bestuurder voorzag dat de liquiditeitspositie minder werd, heeft bestuurder 
besloten het eigen faillissement aan te vragen om het verder doen oplopen 
van schulden te voorkomen.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement door de curator volgt 
nog.

24-10-2019 
 1

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement door de curator volgt 
nog.

23-01-2020 
 2

Voor wat betreft oorzaak faillissement zij verwezen naar punt 7: 
rechtmatigheid.

30-04-2020
 3



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
8

24-10-2019 
 1

Personeelsleden 
8

24-10-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-9-2019 7

27-9-2019 1 nagekomen

totaal 8

Bij brieven van 20 september 2019 en 27 september 2019 heeft de curator, 
met toestemming van de Rechter-commissaris de dienstverbanden opgezegd. 

Op 2 oktober 2019 heeft er een UWV intake-bijeenkomst plaatsgehad, zulks in 
bijzijn van een UWV buitendienstmedewerker. Ter gelegenheid van die 
bijeenkomst zijn werknemers in de gelegenheid gesteld om aan de hand van 
de daartoe bestemde formulier vorderingen in te dienen, nu het UWV 
ingevolge de artikelen 61 tot en met 68 WW loonbetalingsverplichtingen 
overneemt. Nadere toelichting is verstrekt en vragen zijn beantwoord.

24-10-2019 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

winkelinventaris € 3.500,00

totaal € 3.500,00 € 0,00

Er is beperkte w inkelinventaris aangetroffen, zoals een keukenblok, 
koel/vriescombinatie, oven, koffieapparaat, tafels en stoelen, 
computerapparatuur, lampen, palletwagen. Het betrof beperkte en gedateerde 
inventaris. De verhuurder, tevens pandhouder, heeft zich geïnteresseerd 
getoond in overname van de bedrijfsmiddelen. In zodanig geval zouden ook 
deze goederen (naast de verpande voorraad) namelijk in het pand kunnen 
blijven staan en door haar kunnen worden verkocht. De pandhouder heeft zich 
op haar recht van parate executie beroepen ten aanzien van de voorraad. Met 
de verkoop van de bedrijfsinventaris aan de verhuurder/pandhouder zouden 
de goederen kunnen worden overgedragen en de huurovereenkomst met 
onmiddellijke ingang kunnen eindigen. Te maken kosten voor ontruiming en 
verkoop door een in te schakelen veilinghuis wordt voorkomen. Met 
toestemming van de Rechter-commissaris is overeenstemming bereikt tot 
verkoop van de inventaris voor een bedrag van € 3.500,= exclusief btw.

24-10-2019 
 1

Er rust een rechtsgeldig pandrecht op inventaris. Ten aanzien van de 
bodemzaken heeft de curator zich jegens pandhouder evenwel op het 
standpunt gesteld dat hij op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet de 
belangen behartigt van bevoorrechte crediteuren, waaronder de fiscus. De 
curator heeft aanspraak gemaakt op (opbrengst van) deze bodemzaken. Zie 
hiervoor.

24-10-2019 
 1

Zoals hiervoor aangegeven zijn de aangetroffen bedrijfsmiddelen 
(bodemzaken) inmiddels verkocht voor een bedrag van € 3.500,= exclusief 
btw. 

24-10-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Winkelvoorraad € 7.055,36 € 438,97

totaal € 7.055,36 € 438,97



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de dagen na datum faillietverklaring is de w inkel nog enige dagen 
opengebleven. Dit om de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken en 
om de pandhouder in de gelegenheid te stellen een beslissing te nemen op 
welke w ijze zij tot tegeldemaking zou w illen komen. Toen bleek dat 
voortzetten/doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde, is de w inkel 
gesloten. In de tussenliggende periode is aan voorraad verkocht voor een 
bedrag van € 7.055,36. Deels betaald per kas, deels per pin. De pinbetalingen 
zijn op de bankrekening binnengekomen. Het saldo van de bankrekening is 
inmiddels op de boedelrekening betaald. Ook is een deel contant betaald. De 
contante betalingen zijn aan de curator afgedragen. Deze bedragen worden 
op de boedelrekening gestort. Van de verkochte voorraad heeft de curator een 
bedrag van € 3.627,81 geduid als opbrengst die toekomt aan de pandhouder. 
De curator heeft deze opbrengst gegenereerd voor en namens de pandhouder 
tegen een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21% btw. Dat 
betekent dat per saldo aan de pandhouder is toegekomen een bedrag van € 
3.188,84. Daar de pandhouder de hiervoor in dit verslag genoemde inventaris 
heeft gekocht, is afgesproken dat het daarvoor verschuldigde bedrag van € 
4.235,= inclusief btw kan worden verminderd met het bedrag van € 3.188,84. 
Het verschil € 1.046,16 is door de pandhouder op de boedelrekening betaald.

24-10-2019 
 1

Zie hiervoor, verder geen. 24-10-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Banksaldo € 11.099,21

Restitutie PostNL € 1.075,00

totaal € 12.174,21 € 0,00

Restitutie van PostNL is op de boedelrekening bijgeschreven.

De Rabobank heeft het positief saldo ad € 11.099,21 op de boedelrekening 
voldaan. Dit betreft een positief saldo per datum faillietverklaring en de 
betalingen die na datum faillietverklaring op de rekening zijn binnengekomen. 
Een deel daarvan betreft een opbrengst die is toegekomen aan de 
pandhouder, zoals hiervoor beschreven.

24-10-2019 
 1

Zie hiervoor, verder geen. 24-10-2019 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Niet van toepassing.

24-10-2019 
 1

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

De verhuurder heeft bij start van de onderneming aan gefailleerde eveneens 
een geldbedrag geleend. Ter zekerheid van nakoming van verplichtingen door 
gefailleerde is een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op onder andere 
inventaris en voorraad. Zoals hiervoor beschreven, heeft de pandhouder zich 
op haar recht van parate executie beroepen ten aanzien van de voorraad. In 
de dagen na datum faillissement is nog enige voorraad voor en namens de 
pandhouder verkocht, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% te 
vermeerderen met 21% btw. Crediteuren met eigendomsvoorbehoud hebben 
vorderingen ingediend en teruggave van goederen geclaimd. Daar waar er 
sprake was van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zijn goederen 
geïdentificeerd en geretourneerd. De rest voorraad heeft de pandhouder aan 
zich getrokken om over te gaan tot parate executie. Voor wat betreft de 
bodemzaken heeft de curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet 
deze goederen geclaimd. Uiteindelijk heeft de verhuurder/pandhouder deze 
goederen van de boedel gekocht: zie hiervoor. 

24-10-2019 
 1

De verhuurder, tevens geldlener en pandhouder, is overgegaan tot uitoefening 
van haar recht van parate executie ten aanzien van de voorraad. Opbrengst 
van deze verkoop is opgegeven en in mindering gebracht op de vordering van 
de pandhouder. De restant vordering wordt als concurrente vordering op de 
lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

23-01-2020 
 2

De verhuurder, tevens geldlener en pandhouder, is overgegaan tot 
uitoefening van haar recht van parate executie ten aanzien van de voorraad. 
Opbrengst van deze verkoop is in mindering gebracht op de vordering van de 
pandhouder. De restant vordering is als concurrente vordering op de lijst van 
voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

30-04-2020
 3

Ja, zie hiervoor. 24-10-2019 
 1

Meerdere crediteuren hebben goederen geleverd onder 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een en ander onderzocht. Daar waar 
sprake was van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en goederen 
voldoende bepaalbaar waren, zijn de betreffende leveranciers daarover 
benaderd en zijn de goederen aan deze leveranciers geretourneerd. 
Vorderingen worden dienovereenkomstig gecrediteerd.

24-10-2019 
 1

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1

€ 439,97

Toelichting 
Tot op heden € 439,97 inclusief btw

24-10-2019 
 1

Zie hiervoor, verder geen. 24-10-2019 
 1



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

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zoals hiervoor aangegeven, is een aantal dagen na datum faillissement de 
w inkel nog opengehouden. Enkele voorraad is verkocht. Een en ander is 
nauwkeurig geregistreerd. Toen bleek dat doorstart niet tot de mogelijkheden 
behoorde, is de w inkel gesloten. 

24-10-2019 
 1

Er is verkocht voor een bedrag van € 7.055,36. Deels betaald per pin, deels is 
betaald per kas. Pinbetalingen zijn op de bankrekening binnengekomen. Het 
positieve banksaldo is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven. Het 
kasgeld wordt op de boedelrekening gestort. Van de verkochte voorraad is 
een deel toegekomen aan de pandhouder, zoals hiervoor in het verslag 
beschreven.

24-10-2019 
 1

Zie hiervoor. 24-10-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 1

De curator heeft gespecificeerde overzichten van behaalde omzetten die zijn 
uitgedraaid uit het kassasysteem. De administratie is bijgehouden in Exact. De 
curatoren heeft daaruit uitdraaien ontvangen van kolommenbalansen van 
2018 en 2019 (tot datum faillissement) is tot datum faillissement. Een eerste 
beoordeling daarvan heeft plaatsgehad. Nader onderzoek volgt nog. 
Onderdeel van het onderzoek is ook het ontstaan en verloop van de rekening-
courantverhouding met directie.

Tot dusverre lijkt het erop dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-01-2020 
 2

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 
 1

Jaarrekeningen zijn opgemaakt tot en met 2017. Over 2018 en 2019 beschikt 
de curator over kolommenbalansen.

23-01-2020 
 2

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 
 1

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven tot en met 2017. 23-01-2020 
 2

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 
 1

Voldaan. 23-01-2020 
 2

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

24-10-2019 
 1

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

23-01-2020 
 2

Toelichting 
Naar aanleiding van onderzoek naar administratie het volgende:

2018 

In 2018 werd voor de w inkels in Deventer en in Rotterdam een totaal aan 
omzet behaald van € 794.565,=. Daarvan voor Deventer € 419.223,= en voor 
Rotterdam € 375.341,=. 

30-04-2020
 3



De uitdraai uit Exact vertoont evenwel een afw ijking ten opzichte van de 
hiervoor genoemde kassastaten. Nader onderzoek volgt. 

Wat opvalt in de uitdraai van Exact is dat er onder kortlopende vorderingen 
twee forse negatieve rekeningcourantverhoudingen zijn in die zin dat het 
geen vorderingen, maar schulden (lijken te) zijn. 

Voor 2018 betekent dat, op basis van de uitdraai uit Exact, een werkkapitaal 
van: vlottende activa ad € 165.524,= minus kortlopende schulden groot € 
185.388,= is negatief € 19.864,=.

Een bruto marge van € 307.219,= minus de kosten groot € 361.396,= 
resulteert in een negatief resultaat groot € 54.177,=. 

2019

In 2019 was er alleen nog de w inkel in Deventer met een omzet van € 
435.415,=. Voor de w inkel in Deventer dus een lichte omzetstijging. 

De uitdraai uit Exact vertoont evenwel een afw ijking ten opzichte van de 
hiervoor genoemde kassastaten. Nader onderzoek volgt. 

Ook voor 2019 valt op dat er forse negatieve rekeningcourantverhoudingen 
vermeld zijn onder de post kortlopende vorderingen. Ook hier per saldo geen 
vordering maar schuld. Verder valt op dat de waardering van de voorraad 
aanzienlijk is gedaald ten opzichte van 2018. De voorraad werd gewaardeerd 
op ruim € 130.000,= en staat in de Exact-uitdraai per 1 oktober 2019 op € 
17.724,=. Nader onderzoek volgt.

Aan werkkapitaal voor 2019: kortlopende activa € 53.824,= minus 
kortlopende schulden ad € 166.328,= is negatief € 112.504,=. 

Een bruto marge van € 176.080,= minus de kosten groot € 230.428,= 
resulteert in een negatief resultaat van € 54.348,=.

Kortom 

In vorenstaande cijfers is dan nog geen rekening gehouden met af te dragen 
belastingen voor 2018 groot € 47.898,= en voor 2019 € 67.363,=. Met deze 
bedragen neemt het werkkapitaal dan nog af. 

Het werkkapitaal is over 2018 en 2019 dus negatief terw ijl het werkkapitaal 
in 2019 nog verder afneemt, vooral als gevolg van de daling van 
voorraad(waarde). 

Wat opvalt is dat in 2019 de loonkosten en de huurkosten zijn verminderd. 
Dat is logisch, omdat de w inkel in Rotterdam is opgedoekt. Verkoopkosten 
zijn wel gestegen van ongeveer € 6.600,= naar ruim € 37.000,=. De 
algemene kosten stonden in 2018 op € 36.000,= en in 2019 op € 25.500,=. 
Specificatie ontbreekt, nader onderzoek volgt.

De curator vraagt het bestuur om een toelichting op het verloop van de 
rekeningcourantverhouding.

De curator vraagt en beoordeelt jaarrekening 2017. Dat is de laatste 
jaarrekening. 



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omzet was onvoldoende althans kosten waren te hoog. Het resultaat over 
2018 en over 2019 is stabiel negatief. Werkkapitaal daalt zoals aangegeven. 
Onderzoek naar daling voorraad(waarde). Onderzoek naar verloop schulden, 
daarbij de toegenomen belastingschulden. 

In onderzoek

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

24-10-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

23-01-2020 
 2

Nee

Toelichting 
De curator is tot op heden niet gebleken van enig paulianeus handelen.

30-04-2020
 3

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 
 1

De curator heeft gespecificeerde overzichten van behaalde omzetten die zijn 
uitgedraaid uit het kassasysteem. De administratie is bijgehouden in Exact. De 
curatoren heeft daaruit uitdraaien ontvangen van kolommenbalansen van 
2018 en 2019 (tot datum faillissement) is tot datum faillissement. Een eerste 
beoordeling daarvan heeft plaatsgehad. Nader onderzoek volgt nog. 
Onderdeel van het onderzoek is het ontstaan en verloop van de rekening-
courantverhouding met directie.

23-01-2020 
 2

De bevindingen tot en met heden met de bestuurder worden besproken. De 
bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om administratie toe te lichten 
en vragen van de curator te beantwoorden. Daarna zal 
rechtmatigheidsonderzoek kunnen worden afgerond. 

30-04-2020
 3

Nader onderzoek volgt. 24-10-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 23-01-2020 
 2

Nader onderzoek volgt. 30-04-2020
 3



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Salaris curator en verschotten: nog niet bekend
Huur: nog niet bekend
UWV: nog niet bekend

24-10-2019 
 1

€ 8.885,66

Toelichting 
Salaris curator en verschotten nog niet bekend

UWV
Doorgewerkt voor curator   €    711,38
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 5.905,39
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 1.110,12
Pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW € 1.158,77
Totaal      € 8.885,66

30-04-2020
 3

€ 2.788,00

Toelichting 
Tot op heden ingediend € 2.788,=, doch naar verwachting c.a. € 78.000,00.

24-10-2019 
 1

€ 91.964,00

Toelichting 
Tot op heden € 91.964,=, waarvan ingediend € 89.176,00.

23-01-2020 
 2

€ 107.922,09

Toelichting 
Tot op heden € 107.922,09, waarvan ingediend € 105.134,09.

30-04-2020
 3

Toelichting 
Nog niet bekend.

24-10-2019 
 1

€ 3.448,91

Toelichting 
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
(preferent ex art. 3:288 sub e BW)           € 2.907,70
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW 
(van gelijke rangorde als de Belastingdienst)    € 541,21
                                                        --------------- 
Totaal                                                    € 3.448,91

30-04-2020
 3



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

Toelichting 
Domani BV (verhuurder, kredietverstrekker en pandhouder).

24-10-2019 
 1

Toelichting 
Domani BV (verhuurder, kredietverstrekker en pandhouder), doch na 
uitoefenen rechten als separatist is restant vordering nu als concurrente 
vordering genoteerd. 

30-04-2020
 3

27 24-10-2019 
 1

31 23-01-2020 
 2

33 30-04-2020
 3

€ 232.785,10

Toelichting 
Tot op heden ingediend en afgeleid uit opgave bestuurder. 

24-10-2019 
 1

€ 235.132,92

Toelichting 
€ 235.132,92, waarvan ingediend € 194.472,82.

23-01-2020 
 2

€ 233.958,27

Toelichting 
€ 233.958,27 waarvan ingediend € 193.298,17.

30-04-2020
 3

Naar verwachting opheffen wegens gebrek aan baten.  24-10-2019 
 1

Nader inventariseren crediteuren. 24-10-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 24-10-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- Nader onderzoek naar financiële gegevens, balans, verlies en w inst;
- Nader onderzoek naar boekhouding;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Beoordelen rekening-courantverhouding met bestuurder;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Beoordelen kasboek.
- Nader inventariseren crediteuren;
- Controleren van creditfacturen naar aanleiding van retour gestuurde 
goederen als gevolg van beroep op eigendomsvoorbehoud;
- Beoordelen restant vordering pandhouder na executie voorraad. 

24-10-2019 
 1

- Nader onderzoek naar financiële gegevens, balans, verlies en w inst;
- Nader onderzoek naar boekhouding;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Beoordelen rekening-courantverhouding met bestuurder;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Beoordelen kasboek;
- Nader inventariseren crediteuren.

Andere in het vorige verslag genoemde punten ten aanzien van plan van 
aanpak zijn afgerond.

23-01-2020 
 2

- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder met name bespreking van 
bevindingen met bestuur en vervolgens afronden van het onderzoek;
- Beoordelen kasboek en afstorten kasgeld;
- Voor zover nodig nader inventariseren crediteuren;
- Overige bijkomende werkzaamheden;

Alle in het vorige verslag genoemde punten ten aanzien van plan van aanpak 
zijn afgerond.

30-04-2020
 3

Nog niet bekend. 24-10-2019 
 1

Nog niet bekend. 30-04-2020
 3

30-7-2020 30-04-2020
 3



Bijlagen

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	3.3 Bedrijfsmiddelen
	Toelichting bedrijfsmiddelen
	3.4 Bodemvoorrecht fiscus
	3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
	3.6 Voorraden / onderhanden werk
	Toelichting voorraden / onderhanden werk
	3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
	3.8 Andere activa
	Toelichting andere activa
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	5.2 Leasecontracten
	5.3 Beschrijving zekerheden
	5.4 Separatistenpositie
	5.5 Eigendomsvoorbehoud
	5.6 Retentierechten
	5.7 Reclamerechten
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart 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
	6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

	7. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	7.2 Depot jaarrekeningen
	7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
	7.4 Stortingsverplichting aandelen
	7.5 Onbehoorlijk bestuur
	7.6 Paulianeus handelen
	7.7 Toelichting rechtmatigheid
	7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

	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

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


