FAILLISSEMENTSVERSLAG

2.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Il Divo BV
: F.10/480
: 17 augustus 2010
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr M.A.M. Vaessen

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Detailhandel in kleding
: 2009: € 456.000
:2

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 18 september 2010 t/m 10 september 2012
: 47,05
: 62,92

3.

Datum: 10 september 2012

Activa
Er is geen tegoed op de faillissementsrekening aanwezig.

7.

Rechtmatigheid

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Met betrekking tot de gang van zaken rond de overdracht van de aandelen in Il Divo BV
op 15 april 2010, evenals van de voorraden ter waarde van tenminste € 250.000 en van
de toen aanwezige liquide middelen ten bedrage van € 60.000, gevolgd door het
leeghalen en de sluiting van de winkel, hebben verhoren plaatsgevonden ex artt. 105
en 106 Fw. ten overstaan van de rechter-commissaris van de voormalige bestuurders
Nijman, Borgart en Hekelaar. Deze verhoren hebben aanleiding gegeven tot het
aanhangig maken van een voorlopig getuigenverhoor van bij de beschreven
handelingen betrokken personen teneinde hun mogelijke aansprakelijkheid vast te
stellen. Dit voorlopig getuigenverhoor is bepaald op 24 oktober a.s.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn geen bijzondere boedelvorderingen.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een beloop van € 20.572 aan loonheffing en
€ 55.805 aan omzetbelasting.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Door het UWV zijn geen vorderingen ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
De kosten van de aanvrage van het faillissement bedragen € 1.000. Daarnaast heeft
een voormalige werknemer een loonvordering ingediend van € 3.500.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Voorzover uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid zijn er 61 concurrente
crediteuren die tezamen te vorderen hebben een bedrag van € 341.523,97.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van het verloop van de hiervoor sub
7.5 genoemde procedure.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Deze is nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.5 gestelde.

9.3

Indiening volgend verslag
10 december 2012

