FAILLISSEMENTSVERSLAG

4.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Il Divo BV
: F.05/10/480
: 17 augustus 2010
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Detailhandel in kleding
: 2009: € 456.000
:2

Saldo faillissementsrekening

: € 15.017,49

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 19 april 2013 t/m 3 augustus 2015
: 63,40
: 141,77

3.

Datum: 3 augustus 2015

Activa
Er is een tegoed op de faillissementsrekening aanwezig van € 15.017,49, waarvan een
€ 7.358,40 als kostenvergoeding is ontvangen uit hoofde van de
Garantstellingsregeling curatoren. Voorts heeft de belastingdienst een bedrag van
€ 7.500 aan (te verrekenen) voorschot aan proceskosten uitgekeerd op basis van een
verleende proceskostengarantie.

7.

Rechtmatigheid

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De in het voorgaande verslag vermelde voorlopige getuigenverhoren hebben
plaatsgevonden. In overleg met de rechter-commissaris is vooralsnog afgezien van een
procedure tegen de voormalige bestuurder en is besloten tot het aanspannen van een
aansprakelijkheidsprocedure tegen de notaris die heeft meegewerkt aan de
aandelenoverdracht, zulks op de grond dat deze zijn ministerie onder de gegeven
omstandigheden had behoren te weigeren.

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 vordering terzake van de aanvrage van het faillissement bedraagt € 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
3 februari 2016
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

