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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Algemene gegevens

Glennys B.V. 11-04-2018
 2

Winkel in kinderschoenen en kinderkleding 11-04-2018
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

0 11-04-2018
 2

€ 0,00 11-04-2018
 2

van
8-2-2018

t/m
10-4-2018

11-04-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

2 15,40 uur

totaal 15,40 uur



Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00



Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kinderschoenen/kinderkleding/accesoires € 9.342,73

totaal € 9.342,73 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Blijkbaar hebben de meeste leveranciers deze post al afgeschreven en zijn 
ze niet meer geïnteresseerd in de restpartijen, want de curator ontvangt 
nauwelijks reacties van hen.

11-04-2018
 2



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Per 3 maart 2018 is de w inkel gesloten. Met toestemming van de verhuurder 
blijft de resterende voorraad en inventaris aanwezig totdat een nieuwe 
huurder is gevonden, dan wel voordien een doorstart door de heer Jasper 
mogelijk is gebleken en die een afdoende bod uitbrengt op de resterende 
voorraad en inventaris.

11-04-2018
 2

Doorstarten onderneming

Een financieringsaanvrage met overheidssteun is ingediend en wordt door de 
accountant optimistisch tegemoet gezien. Het hele proces verliep wel 
stroperiger dan verwacht, mede vanwege de benodigde steun door 
gemeente.

11-04-2018
 2



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

7. Rechtmatigheid

Paulianeus handelen
Nee

Niet van gebleken.

11-04-2018
 2

8. Crediteuren



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

Wachten op slagen doorstart van de heer Jasper, danwel de liquidatie  van 
inventaris en voorraden, voor zover niet terug te geven aan leveranciers met 
eigendomsvoorbehoud.

11-04-2018
 2

9-7-2018 11-04-2018 
 2


	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
	Directie en organisatie
	Lopende procedures
	Verzekeringen
	Huur
	Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	Aantal ten tijde van faillissement
	Aantal in jaar voor faillissement
	Ontslagaanzegging
	Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	Werkzaamheden onroerende zaken
	Bedrijfsmiddelen
	Toelichting bedrijfsmiddelen
	Bodemvoorrecht fiscus
	Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
	Voorraden / onderhanden werk
	Toelichting voorraden/ onderhanden werk
	Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
	Andere activa
	Toelichting andere activa
	Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	Vordering van bank(en)
	Leasecontracten
	Beschrijving zekerheden
	Seperatistenpositie
	Eigendomsvoorbehoud
	Retentierechten
	Reclamerechten
	Boedelbijdragen
	Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	Exploitatie / zekerheden
	Financiële verslaglegging
	Werkzaamheden voortzetten onderneming
	Beschrijving
	Verantwoording
	Opbrengst
	Boedelbijdrage
	Werkzaamheden doorstarten onderneming

	7. Rechtmatigheid
	Boekhoudplicht
	Depot jaarrekeningen
	Goedkeuringsverklaring accountant
	Stortingsverplichting aandelen
	Onbehoorlijk bestuur
	Paulianeus handelen
	Toelichting rechtmatigheid
	Werkzaamheden rechtmatigheid

	8. Crediteuren
	Boedelvorderingen
	Pref. vord. van de fiscus
	Pref. vord. UWV
	Andere pref. crediteuren
	Aantal concurrente crediteuren
	Bedrag concurrente crediteuren
	Verwachte wijze van afwikkeling
	Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	Naam wederpartijen
	Aard procedures
	Stand procedures
	Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	Plan van aanpak
	Termijn afwikkeling faillissement
	Indiening volgend verslag
	Werkzaamheden overig


