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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alpro B.V.

13-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alpro B.V., statutair
gevestigd te Budel en kantoorhoudende te (5554 GM) Valkensw aard aan de
Dragonder 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17086016.

13-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Alpro B.V. hield zich bezig met de vervaardiging van kunststofkozijnen voor de
bouw , alsmede exploitatie assemblagebedrijf van- en handel in kunststof
ramen en kozijnen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 12.613.187,00

€ 23.932,00

€ 5.723.555,00

2016

€ 12.125.681,00

€ -222.807,00

€ 4.817.690,00

2015

€ 8.509.154,00

€ 284.168,00

€ 2.929.867,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

13-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Concept cijfers over 2018 zijn ten tijde van het opstellen van dit verslag niet
voorhanden. Accountant van Alpro B.V. is Crow e Horw ath (de heer drs. M.J.
Daemen RA).

13-11-2018
1

Uit de conceptcijfers per 30 september 2018 blijkt een verlies van € 993.000,-.

30-10-2020
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
65

13-11-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Alpro B.V. w aren er 65
medew erkers in dienst met een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 149.766,58

13-11-2018
1

€ 600.273,54

01-05-2019
2

€ 314.074,79

31-10-2019
3

€ 372.523,25

29-04-2020
4

€ 336.376,18

30-10-2020
5

€ 323.429,27

30-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-10-2018

13-11-2018
1

t/m
11-11-2018
van
12-11-2018

01-05-2019
2

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

31-10-2019
3

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

29-04-2020
4

t/m
29-11-2019
van
16-4-2020

30-10-2020
5

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

30-04-2021
6

t/m
15-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

377 uur 24 min

2

282 uur 36 min

3

60 uur 6 min

4

65 uur 12 min

5

73 uur 18 min

6

113 uur 54 min

totaal

972 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van Alpro B.V. w orden gehouden door Vado Beheer B.V. en één
aandeel w ordt gehouden door Stichting Administratiekantoor De Smidse.
Bestuurder van Alpro B.V. is de heer R.L.P.W . Nieuw enhuizen.

13-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

13-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Door Alpro B.V. w erden de gebruikelijke verzekeringen aangehouden. De
verzekeringen liepen bij zow el AON als Rabobank en zijn, voor zover van
toepassing, beëindigd.

13-11-2018
1

1.4 Huur
Door Alpro B.V. w erd een kantoor- en bedrijfsruimte te (5554 GM)
Valkensw aard aan de Dragonder 17 gehuurd. De huur bedroeg € 250.000
(exclusief BTW ) per jaar en is voldaan tot en met augustus 2018.

13-11-2018
1

De curator heeft bij brief van 22 oktober 2018, met toestemming van de
rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd.
Het kantoor en de bedrijfsruimte zijn per 21 januari 2019 ontruimd en
bezemschoon opgeleverd.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Onderdeel van dit onderzoek zal tevens het faillissement van
zustervennootschap Kiba B.V. (F.01/18/181) zijn.
Aan de curator is meegedeeld dat de faillissementen te w ijten zijn aan
verschillende omstandigheden. Zo w orden de verhuizing van machinele
vernieuw ing en de te late levering van die nieuw e machines, w orden
aangegeven als oorzaken van de faillissementen.

13-11-2018
1

De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

01-05-2019
2

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

31-10-2019
3

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode vermoedelijk w orden
afgerond.

30-10-2020
5

Het onderzoek is afgerond.

30-04-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
65

13-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-10-2018

65

totaal

65

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Een aantal w erknemers heeft gedurende de opzegtermijn hun
w erkzaamheden enige tijd voortgezet.

3. Activa

13-11-2018
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Alpro B.V. beschikt niet over onroerend goed in eigendom.

13-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij Alpro B.V. staan diverse bedrijfsmiddelen w elke nodig zijn om de activiteiten
te ontplooien. Deze bedrijfsmiddelen zijn voorafgaande aan het faillissement
getaxeerd door het NTAB.

13-11-2018
1

De bedrijfsmiddelen zijn grotendeels geveild en voor een gedeelte onderhands
verkocht. De bruto-opbrengst van de verkoop van de veiling bedroeg €
219.645,69. De (onderhandse) verkoop van een aantal machinelijnen bedroeg
bruto € 122.500,-.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art 21 Invorderingsw et 1990 haar
voorrecht kan laten gelden.
Door de Belastingdienst is voorts op 2 november 2018 op de locatie
bodembeslag gelegd.

13-11-2018
1

Recentelijk heeft de curator vernomen dat het gelegde beslag op een aantal
zaken is opgeheven nu er in de optiek van de belastingdienst sprake w as van
reële eigendom.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij Alpro B.V. heeft de curator de nodige voorraad aangetroffen. Ten tijde van
het uitspreken van het faillissement is tevens onderhanden w erk aangetroffen.
Voor zover mogelijk heeft de curator het onderhanden w erk afgerond en
uitgeleverd. De curator verw ijst hiervoor naar hetgeen onder hoofdstuk 6 is
vermeld.

13-11-2018
1

Voor zover er nog voorraden aanw ezig w aren zijn deze geveild of
geretourneerd indien er sprake w as van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. Voorraden zijn in de afgelopen verslagperiode
verkocht tot een bruto bedrag van € 34.150,-

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot de faillissementsboedel van Alpro B.V. behoren tevens IE-rechten als merken handelsnaam.

13-11-2018
1

Aangezien de beoogde doorstart niet kon w orden gerealiseerd zijn de IErechten niet verkocht.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator IE-rechten overgedragen aan
Kufa Raamsystemen B.V. voor een bedrag van € 750,-.

30-10-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.100.000,00
totaal

€ 2.100.000,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Aan de curator is een debiteurenlijst verstrekt ter hoogte van circa €
2.100.000,-

13-11-2018
1

In bovenvermelde debiteurenlijst w aren vorderingen opgenomen tot een
bedrag van € 150.662,- voor zaken die nog niet geleverd w aren.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. (eerste
pandrecht) en aan Vado Beheer B.V. (tw eede pandrecht). Onderzocht w ordt
nog of met bepaalde debiteuren een verpandingsverbod is overeengekomen.
De curator verw acht hier in een volgende verslag op terug te komen.

13-11-2018
1

De curator heeft de inning van vorderingen op zich genomen.
Tot op heden zijn bedragen ontvangen tot circa € 171.000,-. Een aantal
debiteuren w enst een vrijw aring van de Belastingdienst te ontvangen alvorens
tot (gedeeltelijke) betaling over te gaan. De curator is hierover in overleg met
de Belastingdienst. Ook dient nader onderzoek gedaan te w orden naar
eventuele verpandingsverboden.

01-05-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft geen w ijziging plaatsgevonden in de
geïncasseerde debiteurenportefeuille. Een groot aantal debiteuren beroept
zich op verrekening als gevolg van geleden schade. De curator zal hier nader
onderzoek naar doen.

31-10-2019
3

De Belastingdienst heeft haar onderzoek naar eventuele W KA
aansprakelijkheden nog niet af kunnen ronden. Een aantal debiteuren w acht
op een vrijw aring van de Belastingdienst. De curator zal hier op terugkomen.
De curator onderzoekt of de standpunten van de debiteuren die zich op een
tegenvordering beroepen juist zijn en komt hier in een volgend verslag op
terug.
De discussie met de Belastingdienst lijkt zich tot een zeer klein aantal
debiteuren te beperken. De curator tracht ook deze discussie zo spoedig
mogelijk af te w ikkelen.

29-04-2020
4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader gecorrespondeerd met de
verschillende debiteuren. Met een aantal van hen is inmiddels
overeenstemming bereikt over de tegenvorderingen. Het onderzoek naar de
tegenvorderingen van de overige debiteuren, w aaronder ook begrepen de
discussie met de Belastingdienst, zal de curator voortzetten. In totaal is tot op
heden een bedrag van circa EUR 220.000,- aan vorderingen op debiteuren
geïnd. Over de uiteindelijke boedelbijdrage zal de curator nog nader in overleg
treden met de pandhouder nu dit onder andere afhankelijk is van de
uiteindelijke opbrengst van de geïnde debiteuren.

30-10-2020
5

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden omtrent de
inning van de debiteuren voortgezet. Met het overgrote deel van de
debiteuren is inmiddels overeenstemming bereikt dan w el een
betalingsregeling getroffen. In totaal is tot op heden een bedrag van circa
EUR 310.000,- aan vorderingen op debiteuren geïnd.

30-04-2021
6

De curator is nog in overleg met enkele debiteuren. De curator verw acht deze
discussies in de komende verslagperiode af te ronden. Eén van de
debiteuren heeft tot op heden niet gereageerd op de diverse sommaties.
Deze debiteur is inmiddels gedagvaard. Na inning w ordt een definitieve
afrekening opgesteld en zal tevens met de pandhouder w orden afgerekend.
De discussie met de belastingdienst is inmiddels afgerond.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier van Alpro B.V. is ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). De vordering
van ABN AMRO bedroeg ten tijde van het uitspreken van het faillissement circa
€ 1.300.000,-.

13-11-2018
1

Naast ABN AMRO heeft ook Vado Beheer B.V. ("Vado Beheer") leningen
verstrekt. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg het
uitstaande saldo van deze leningen (inclusief rente) circa € 228.000,-.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft met de ABN AMRO een tussentijdse afrekening gedaan. Aan
ABN AMRO is voldaan een bedrag van € 140.183,26. Afrekening over de geïnde
vorderingen op debiteuren dient nog plaats te vinden.

Toelichting vordering van bank(en)
De afrekening over de geïnde vorderingen op debiteuren dient nog plaats te
vinden.

31-10-2019
3

29-04-2020
4

5.2 Leasecontracten
Door Alpro B.V. is een aantal leasecontracten afgesloten. De belangrijkste
leasecontracten zijn leasecontracten met betrekking tot een zestal
machinelijnen. Deze lijnen zijn door ABN AMRO Asset Based Finance N.V. ("AA
Lease") aan Alpro B.V. geleased. Het meest recente leasecontract is in april
2018 afgesloten.
Voorts w ordt één machinelijn, een truck en oplegger geleased van Truckland
Lease B.V.

13-11-2018
1

De curator heeft in opdracht van Truckland Lease B.V. haar in eigendom
toebehorende machinelijn verkocht voor € 42.500,-. Door Truckland Lease B.V.
is een boedelbijdrage voldaan van € 1.500,-

01-05-2019
2

De door AA Lease geleasde lijnen zijn door AA Lease zelfstandig verkocht. In
verband met verrichte w erkzaamheden door de curator heeft AA Lease een
boedelbijdrage voldaan van € 12.100,-.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan ABN AMRO is een eerste pandrecht verstrekt op huidige en toekomstige
voorraden, de huidige en toekomstige inventaris en vorderingen op derden.
Aan Vado Beheer is een eerste pandrecht verstrekt op de IE-rechten en een
tw eede pandrecht op huidige en toekomstige voorraden, huidige en
toekomstige inventaris en vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie

13-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zow el ABN AMRO als Vado Beheer hebben de curator verzocht hen terzijde te
staan bij het uitw innen van hun zekerheden.

13-11-2018
1

Zoals gesteld in hoofdstuk 3 zijn de diverse verpande zaken inmiddels geveild
of onderhands verkocht.

01-05-2019
2

Een tussentijdse afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator
verw ijst naar punt 5.1.

31-10-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen. De
curator heeft een afkoelingsperiode gevraagd voor de duur van tw ee
maanden. Deze afkoelingsperiode is afgekondigd en w el op 15 oktober 2018.

13-11-2018
1

Met diverse partijen, die een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben
ingeroepen, is afgerekend c.q. zijn de geclaimde zaken, voor zover aanw ezig,
geretourneerd.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

13-11-2018
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tw ee crediteuren met een reclamerecht gemeld.

13-11-2018
1

Voor zover er een rechtsgeldig reclamerecht w erd ingeroepen zijn de zaken
geretourneerd c.q. afgerekend.

01-05-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

31-10-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Tussen curator, ABN AMRO en AA Lease en Vado Beheer is afgesproken
boedelbijdrage(n) af te stemmen na uitw inning van de zekerheden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nu de (onderhandse) verkopen hebben plaatsgevonden, dient met
pandhouder(s) nadien afgerekend te w orden.

01-05-2019
2

Een tussentijdse afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. W at resteert is
een afrekening over de geïnde vorderingen op debiteuren.

31-10-2019
3

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 5.1.

29-04-2020
4

De curator verw ijst opnieuw naar hetgeen gesteld is onder punt 5.1.

30-10-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf de datum van het faillissement heeft de curator enige tijd de exploitatie
van Alpro B.V. voortgezet.

13-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode vanaf datum faillissement tot en met heden is voor een bedrag
van circa € 150.000,- aan onderhanden w erk uitgeleverd. Tussen de curator en
ABN AMRO is overleg gevoerd over deze voortzetting.

13-11-2018
1

De bruto-opbrengst in de voortzettingsperiode bedroeg circa € 168.000,-. Nog
niet alle kosten met betrekking tot de voortzettingsperiode zijn bekend ten
tijde van het opstellen van de verkopen gedurende de voortzettingsperiode.
Afrekening dient nog plaats te vinden.

01-05-2019
2

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 5.1.

31-10-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Met ABN AMRO dient nader afgerekend te w orden.

13-11-2018
1

De definitieve afrekening over de voortzettingsperiode dient nog plaatsvinden.

01-05-2019
2

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 5.1.

31-10-2019
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Bij de curator hebben zich diverse partijen gemeld voor een doorstart van de
onderneming. Na het ondertekend retourneren van de
geheimhoudingsovereenkomst is een biedingsprotocol opgesteld. In dit
biedingsprotocol is een termijn opgenomen voor het doen van een bieding. De
biedingen die de curator heeft ontvangen betroffen ook de van AA Lease
geleasde machinelijnen. Met de beste bieder is verder onderhandeld en dit
beste bod is aan diverse partijen, pandhouders, rechter-commissaris en
leasemaatschappijen, voorgehouden. Het bedrag dat de potentiele koper bood
voor de zes geleasde machinelijnen bleek in de ogen van AA Lease te laag.
Er is vervolgens getracht om tot een vergelijk te komen, maar dat is helaas
niet gelukt. Daarmee is de doorstart niet geslaagd.
De roerende zaken zullen naar het zich laat aanzien geveild gaan w orden.

13-11-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

13-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

13-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht
zou zijn voldaan.

13-11-2018
1

Dit onderzoek is nog niet afgerond.

29-04-2020
4

De curator heeft nog geen reden om aan te nemen dat niet aan de
boekhoudplicht zou zijn voldaan.

30-10-2020
5

Dit onderdeel is afgerond.

30-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 31-05-2018.
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 15-05-2017.
De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 13-05-2016.

13-11-2018
1

De voormelde jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor de jaarrekening 2017 heeft de accountant geen goedkeurende verklaring
gegeven maar een oordeelonthouding. Deze oordeelonthouding berust op de
navolgende basis:
"Als gevolg van de te late aanstelling van ons als controlerend accountant
konden w ij de administratieve organisatie en de daarbij behorende
onvervangbare interne controlemaatregelen niet afdoende toetsen en
daarmee de vereiste zekerheid verkrijgen over de in de jaarrekening 2017
opgenomen omzet, kostprijs omzet, voorraden en onderhanden projecten en
de daarmee samenhangende posten. Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot
het oordeel te komen dat de balans per 31 december 2016 een getrouw beeld
geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen, w elk oordeel kan
dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarrekening over het jaar
2017. Indien bedragen van de genoemde balans anders zouden moeten
luiden, zou dit van directe invloed zijn op de gepresenteerde resultaten over
2017. Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de
grootte en de samenstelling van het resultaat over 2017".

13-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nader onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

13-11-2018
1

Dit onderzoek is nog niet afgerond.

01-05-2019
2

De curator zal dit onderzoek in de komende verslagperiode afronden.

31-10-2019
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld. Immers, gelet op het feit dat de Hoge Raad in
haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde
dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van
vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke
verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort
geen praktisch belang (meer) toekomt.

29-04-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijk onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog gaande.

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen redenen om aan te nemen dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Dit onderdeel is afgerond.

13-11-2018
1

31-10-2019
3

30-10-2020
5

30-04-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijk onderzoek doen naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

Toelichting
De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen is nog gaande.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode ook geen paulianeuze
transacties w aargenomen.

Toelichting
Dit onderdeel is afgerond.

13-11-2018
1

01-05-2019
2

31-10-2019
3

30-10-2020
5
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zijn onderzoeken voortzetten.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 16.263,43
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€ 569.534,29

30-10-2020
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€ 569.534,54
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De voorlopige vordering van de Belastingdienst bedraagt circa € 800.000,-. In
een volgend verslag zal het exacte bedrag van deze vordering opgenomen
w orden.
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€ 620.458,00

01-05-2019
2

€ 620.571,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 165.094,33
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.351.432,36
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€ 1.930.793,65
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
136
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2
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 584.096,76
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€ 3.177.903,49
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€ 3.451.655,97

31-10-2019
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€ 3.513.455,89
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.
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Het is tevens nog onduidelijk op w elke termijn w ordt afgew ikkeld.

01-05-2019
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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
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderhandse verkoop van diverse activa, dan w el via een veiling;
- inning vorderingen op debiteuren;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;

13-11-2018
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- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.
- inning vorderingen op debiteuren;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- afw ikkeling van het faillissement; en
- afrekening van de pandhouders.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
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- inning vorderingen op debiteuren en overleg met Belastingdienst hierover;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- afw ikkeling van het faillissement; en
- afrekening met pandhouder.
De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de navolgende w erkzaamheden:

29-04-2020
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- inning vorderingen op debiteuren en overleg met Belastingdienst hierover;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- afrekening met pandhouder; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de navolgende w erkzaamheden:

30-10-2020
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- inning vorderingen op debiteuren en overleg met Belastingdienst hierover;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- afrekening met pandhouder; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de navolgende w erkzaamheden:
- inning vorderingen op debiteuren;
- registratie crediteuren;
- afrekening met pandhouder; en
- afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.
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Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

01-05-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
31-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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