Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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2
15-10-2020
F.01/20/74
NL:TZ:0000135701:F001
17-03-2020

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr W.J.G. Smits

Algemene gegevens
Naam onderneming
Elpar B.V.

14-04-2020
1

Gegevens onderneming
Elpar B.V.
Rembrandtlaan 17 H
5462 CJ Veghel
Kvk nr.: 59493909

14-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming van gefailleerde legt zich toe op het produceren, leveren,
monteren en onderhouden van parkeersystemen en toebehoren zoals
kentekenherkenning, toegangscontrole, bezoekersregistratie en
camerabeveiliging.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 533.414,70

€ 27.585,75

€ 500.493,46

2018

€ 820.454,18

€ 96.712,11

€ 1.023.933,50

2019

€ 528.747,07

€ -69.742,53

€ 1.173.627,55

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

14-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Geen bijzonderheden.

14-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-04-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had op faillissementsdatum één w erknemer in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
N.v.t.
€ 22.311,87

15-10-2020
2

Verslagperiode
van
14-7-2020

14-04-2020
1

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

15-10-2020
2

t/m
9-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 6 min

2

95 uur 42 min

totaal

184 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Geen bijzonderheden.

14-04-2020
1

De uren die zijn gemaakt in verslagperiode 2 hebben met name betrekking
op: i) het monitoren en afw ikkelen van de na faillissementsdatum gerezen
complicaties ter zake de onderneming van gefailleerde, ii) het verw ezenlijken
van de doorstart, iii) de correspondentie met gefailleerde, crediteuren en
andere belanghebbende(n), iv) de faillissementsverkoop van de inboedel van
gefailleerde, v) de (financiële)afrekening met de pandhouder, en vi) de
debiteurenincasso.

15-10-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder tevens enig bestuurder van gefailleerde is ANPR Beheer
B.V., w aarvan de heer F. Penninx enig bestuurder is. ANPR Beheer B.V. heeft
vier aandeelhouders, w aaronder begrepen de heer F. Penninx.

14-04-2020
1

Enig indirect bestuurder van gefailleerde is dus de heer F. Penninx.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is betrokken bij een arbitrageprocedure. De curator gaat in de
aanstaande verslagperiode na w at de status van deze procedure is.

14-04-2020
1

Inmiddels is de curator nader bekend met de arbitrageprocedure. Deze
procedure is aanhangig gemaakt door een crediteur van gefailleerde die een
aanzienlijke vordering op haar bew eert te hebben. De desbetreffende
crediteur is eind februari 2020 ter zekerheid van verhaal van haar vordering
overgegaan tot het leggen van conservatoir derdenbeslag, gevolgd door het
starten van een arbitrageprocedure bij de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering (SGOA). Vanw ege het faillissement van gefailleerde is het
inleidende verzoek tot arbitrage ingetrokken.

15-10-2020
2

Per verslagdatum is gefailleerde dus niet meer betrokken bij een
arbitrageprocedure.

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Momenteel lopen er nog enkele verzekeringen van gefailleerde. Behoudens de
bedrijfsverzekeringen, zullen de lopende verzekeringen door de curator
w orden opgezegd, w aarbij aanspraak w ordt gemaakt op eventuele
premierestitutie.

14-04-2020
1

Per verslagdatum zijn alle lopende verzekeringen van gefailleerde opgezegd
en zijn de daarmee gepaard gaande premierestituties overgemaakt naar de
boedelrekening.

15-10-2020
2

1.4 Huur
Ten tijde van faillissementsdatum huurde gefailleerde het bedrijfspand gelegen
aan de Rembrandtlaan 17 H te Veghel. De desbetreffende huurovereenkomst
is reeds door de curator opgezegd. De curator treedt nog in overleg met de
verhuurder over de (eventueel vervroegde) oplevering van het gehuurde.

14-04-2020
1

Zoals hierna zal blijken, is de inboedel van gefailleerde, w elke inboedel niet
aan de doorstarter is verkocht, aan een opkoper verkocht. In dat kader zijn
de desbetreffende goederen die zich in het huurpand en op huurterrein van
gefailleerde bevonden door de opkoper opgehaald. Het gehuurde is daarbij
bezemschoon opgeleverd, w aardoor de huurovereenkomst vervroegd is
opgeleverd en beëindigd.

15-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is met name in de problemen gekomen doordat zij in 2018
meerdere projecten is misgelopen. Het mislopen van die projecten had volgens
de indirect bestuurder van gefailleerde gedeeltelijk te maken met de toen
relatief nieuw e AVG-w etgeving. In verband met de AVG-w etgeving diende
gefailleerde ook een schadeclaim van substantiële hoogte te betalen, hetgeen
ernstige implicaties had voor haar liquiditeitspositie.
Daarnaast kampte gefailleerde met name het laatste jaar met een
personeelsprobleem. Gefailleerde beschikte niet meer over voldoende
gekw alificeerde monteurs om projecten uit te voeren en op te leveren. In
verband met de schaarste aan goede monteurs lukte het gefailleerde ook niet
om alsnog dergelijke personeel in dienst te nemen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de lopende kosten de (te realiseren)
baten van gefailleerde overstegen. Aangezien gefailleerde begin 2020 niet
meer in staat w as om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen,
heeft zij haar eigen faillissement aangevraagd.

14-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

14-04-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

14-04-2020
1

Toelichting
Tw ee w erknemers van gefailleerde zijn voor faillissementsdatum uit dienst
getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-3-2020

1

Reguliere ontslagaanzegging.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Ter toelichting dient te w orden opgemerkt dat de curator niet enkel het
arbeidscontract heeft opgezegd van de w erknemer die ten tijde van de
faillietverklaring bij gefailleerde in loondienst w as, maar eveneens de
arbeidscontracten van de w erknemers die recentelijk uit dienst zijn getreden.
Laatstgenoemde opzeggingen zijn gedaan voor het geval dat (achteraf) blijkt
dat de eerdere ontslagaanzeggingen niet rechtsgeldig w aren.

14-04-2020
1

Alle w erkzaamheden op dit punt zijn in principe afgerond.
In de onderhavige verslagperiode hebben zich geen (nieuw e) feiten en
omstandigheden voorgedaan die betrekking hebben op het reeds ontslagen
personeel van gefailleerde.
Alle w erkzaamheden op dit punt zijn daarom afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
N.v.t.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

15-10-2020
2

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

14-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsauto

€ 852,03

€ 213,01

Inventaris

€ 463,88

totaal

€ 1.315,91

€ 213,01

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft één bedrijfsauto in eigendom. Daarnaast heeft gefailleerde
een zeer beperkte kantoorinventaris in eigendom.

14-04-2020
1

De goederen die na de verkoop aan de doorstarter nog resteerden,
w aaronder begrepen de bedrijfsauto en de inventaris, zijn na daartoe een
machtiging te hebben ontvangen van de rechter-commissaris als één geheel
aan een opkoper verkocht. Ten aanzien van de inventaris is geen
boedelbijdrage bedongen omdat er sprake is van bodemzaken.

15-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De zaken die onderdeel zijn van de inventaris kw alificeren als bodemzaken.

14-04-2020
1

De verkoopopbrengst ten aanzien van de bodemzaken is ontvangen door de
boedel.

15-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de aanstaande verslagperiode beziet de curator de mogelijkheid om de
bedrijfsmiddelen van gefailleerde te verkopen.

14-04-2020
1

Alle w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

15-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad (opkoper)

€ 1.372,71

€ 343,18

Voorraad (doorstart)

€ 2.645,00

€ 661,25

totaal

€ 4.017,71

€ 1.004,43

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een beperkte voorraad. De voorraad w as
voornamelijk nodig om onderhoudsw erkzaamheden aan de parkeersystemen
uit te voeren.

14-04-2020
1

Gefailleerde had vier projecten onderhanden. De curator gaat na of de
projecten afgemaakt kunnen w orden, al dan niet door een derde partij.
Zoals gezegd zijn de goederen die na de verkoop aan de doorstarter nog
resteerde, na daartoe een machtiging te hebben ontvangen van de rechtercommissaris, als één geheel aan een opkoper verkocht.

15-10-2020
2

De curator heeft de nog af te ronden projecten nader geïnventariseerd. Na
alles te hebben afgew ogen, heeft de curator besloten om de projecten niet
voort te zetten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de aanstaande verslagperiode tracht de curator de voorraden te verkopen.
Daarnaast gaat de curator na of de onderhanden projecten rendabel
afgemaakt kunnen w orden, al dan niet met behulp van een derde.

14-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over specifiek voor haar ontw ikkelde softw are. De exacte
w aarde van de laat zich lastig bepalen.

14-04-2020
1

De goodw ill is als geheel, w aaronder ook de met de onderneming van
gefailleerde samenhangende know -how , de handelsnaam en de
w ebdomeinen van gefailleerde, in de doorstart betrokken.

15-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de softw are in combinatie met de overige goodw ill van
gefailleerde in de aanstaande verslagperiode te verkopen.

14-04-2020
1

Alle w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

15-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 1.972,30

€ 1.972,30

€ 493,08

€ 371,78

€ 371,78

€ 92,95

€ 2.344,08

€ 2.344,08

€ 586,03

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een openstaande debiteurenpost van circa € 130.000. De
debiteuren betreffen met name handelspartijen voor w ie gefailleerde
w erkzaamheden heeft verricht. Naar het zich laat aanzien zijn alle debiteuren
verpand aan de huisbankier van gefailleerde.

14-04-2020
1

De huisbankier heeft (inderdaad) een pandrecht op de debiteuren van
gefailleerde.

15-10-2020
2

De boedel heeft afspraken gemaakt met de pandhouder aangaande de
debiteurenincasso.
Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven en gesommeerd om tot betaling
over te gaan. Per verslagdatum loopt de incasso.
De w erkzaamheden aangaande dit punt zijn nog niet afgerond omdat de
curator nog niet beschikt over alle benodigde administratie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de aanstaande verslagperiode treedt de curator in overleg met de
pandhouder over de w ijze van incasso van de debiteuren.

14-04-2020
1

In de aankomende verslagperiode w orden de w erkzaamheden betreffende
de debiteurenincasso van gefailleerde voortgezet.

15-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 101.044,00

14-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De huisbank van gefailleerde heeft een vordering uit hoofde van een rekeningcourantkrediet alsmede een verstrekte geldlening.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft in verband met tw ee geleasede bedrijfsauto's tw ee lopende
leasecontracten. Deze contracten zijn door de curator beëindigd.

14-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke zekerheden op debiteuren, inventaris en
voorraad.

14-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank is op basis van haar pandrecht separatist, maar w int haar zekerheden
uit in overleg met de curator.

14-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud in kw estie zal door de
curator w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

14-04-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud van de desbetreffende crediteur is door de
curator nader geïnventariseerd en afgew ikkeld.

15-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen crediteur bij de curator gemeld met een beroep
op een retentierecht.

14-04-2020
1

Ook per verslagdatum heeft zich geen crediteur bij de curator gemeld met
een beroep op een retentierecht.

15-10-2020
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen crediteur bij de curator gemeld met een beroep
op een recht van reclame.

14-04-2020
1

Ook per verslagdatum heeft zich geen crediteur bij de curator gemeld met
een beroep op een recht van reclame.

15-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelbijdragen gerealiseerd.
€ 1.217,44

15-10-2020
2

Toelichting
Door de verkoop van de inboedel van gefailleerde aan de doorstarter en de
opkoper is een totaalbedrag van € 1.217,44 aan boedelbijdrage
gerealiseerd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de aanstaande verslagperiode gaat de curator w aar mogelijk over tot
verkoop van de aan de bank verpande goederen en gaat vervolgens over tot
afrekening met de bank als pandhouder.

14-04-2020
1

Met betrekking tot de verkoop van de inboedel van gefailleerde is inmiddels
een afrekening met de huisbankier gemaakt. Daarbij is de aan de huisbankier
toekomende verkoopopbrengst, zijnde: de totale verkoopopbrengst minus de
boedelbijdrage en de opbrengst van de bodemzaken, aan de huisbankier
voldaan.

15-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum w as er nauw elijks sprake van een lopende
onderneming. Gefailleerde had slechts één administratieve kracht in dienst.
Deze w erknemer is vrijgesteld van w erk. Alle lopende kw esties w erden
afgehandeld door de bestuurder van gefailleerde.

14-04-2020
1

Gefailleerde heeft een aantal onderhoudscontracten afgesloten. Deze
contracten zijn in juridische zin niet geraakt door het faillissement. De
contractuele verplichtingen zijn door gefailleerde w aar mogelijk nagekomen,
teneinde een doorstart mogelijk te maken.
Van voortzetting van fysieke activiteiten en/of voortzetting van een lopende
onderneming is geen sprake.

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

14-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode veel aandacht besteed aan
het tot stand brengen van een doorstart. Daarbij zijn de lopende
onderhoudscontracten geïnventariseerd, zijn de activa van gefailleerde
getaxeerd en zijn gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen.

14-04-2020
1

De curator is op de verslagdatum in een vergevorderd stadium met het tot
stand brengen van een doorstart. Er is op dat moment evenw el nog geen
definitieve overeenstemming.
Gedurende de vorige verslagperiode hebben zich vier partijen bij de curator
gemeld die interesse hadden in overname van de activiteiten van
gefailleerde. Het betrof drie partijen uit de parkeerbranche en één ICTbedrijf. Eén partij is relatief snel - na de eerste informatieronde - afgehaakt.
De overige drie partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld meer
inzicht te krijgen in de door gefailleerde gebruikte systemen. Naar aanleiding
van uitgebreid overleg is de ICT-partij afgehaakt. Zij kw am tot het inzicht dat
het product van gefailleerde (veel) meer behelst dan softw are alleen en dat
zonder branche specifieke kennis een succesvolle doorstart niet mogelijk is.

15-10-2020
2

Verschillende aspecten te hebben afgew ogen, heeft de curator besloten om
de doorstart te verw ezenlijken met een partij uit de parkeer branche. De
betreffende partij betreft een internationaal opererend gerenommeerd bedrijf
dat onderdeel is van een groep die zich internationaal toelegt op diverse
parkeeroplossingen. Uit het proces bleek dat zij een serieuze partij betrof
met veel kennis en kunde in huis om tot een succesvolle doorstart te komen.

6.5 Verantwoording
Mocht het tot een doorstart komen dan legt de curator daar in het volgende
verslag verantw oording over af.

14-04-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is er een behoorlijk aantal plooien
gladgestreken. Zo diende de lopende servicecontracten zoveel als mogelijk in
de lucht gehouden te w orden. Dit terw ijl er geen middelen beschikbaar
w aren en er geen personeel voorhanden w as om opvolging te geven aan
verschillende storingen. Om een en ander toch zo goed als mogelijk te laten
functioneren is een beroep gedaan op de directeur van gefailleerde. Hij heeft
w aar mogelijk storingen verholpen en zo goed als mogelijk de klantrelaties
gehandhaafd.

15-10-2020
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 27.645,00

15-10-2020
2

Toelichting
Met de doorstart is een opbrengst gerealiseerd van € 27.645, -. Van
voornoemd bedrag is € 25.000, - de koopsom van de verkochte goodw ill en is
€ 2.645, - de koopsom van de verkochte voorraad.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 661,25

15-10-2020
2

Toelichting
De verkochte voorraad w as verpand aan de huisbankier van gefailleerde,
terzake is een boedelbijdrage van 25% bedongen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de aanstaande verslagperiode tracht de curator de doorstart definitief tot
stand te brengen.

14-04-2020
1

Alle w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

15-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is naar het zich laat aanzien bij. In de
aankomende verslagperiode onderzoekt de curator de w ijze van boekhouden
nader.

14-04-2020
1

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde aanvullende vragen gesteld
over de administratie. Op dit moment heeft de curator nog geen definitief
oordeel ten aanzien van de boekhoudplicht.

15-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 31-10-2019
2017: 31-08-2018
2016: 22-06-2017
2015: 05-07-2016
2014: 18-11-2015

> Tijdig
> Tijdig
> Tijdig
> Tijdig
> Tijdig

14-04-2020
1

De indirect bestuurder van gefailleerde heeft de jaarrekeningen van
gefailleerde tijdig bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakt gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
w aardoor de goedkeuringsverklaring van de accountant niet op haar van
toepassing is.

14-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de aankomende verslagperiode onderzoekt de curator of aan de
stortingsplicht is voldaan.

14-04-2020
1

Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

15-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding gezien om te vermoeden c.q. aan
te nemen dat er sprake is (gew eest) van onbehoorlijk bestuur. Desalniettemin
voert de curator in de aankomende verslagperiode een algeheel
rechtmatigheidsonderzoek uit en gaat hij in dat kader na of sprake is gew eest
van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur vormt nog onderw erp van
onderzoek door de curator.

14-04-2020
1

15-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-04-2020
1

Toelichting
Dit betreft een punt van onderzoek in de aankomende verslagperiode.

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

15-10-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.

14-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de aankomende verslagperiode voert de curator een alomvattend
rechtmatigheidsonderzoek uit, w aarbij onder meer onderzoek w ordt gedaan
naar de oorzaak van het faillissement, mogelijk onbehoorlijk bestuur en
paulianeuze handelingen.

14-04-2020
1

In de aankomende verslagperiode zet de curator zijn w erkzaamheden
aangaande het rechtmatigheidsonderzoek voort. Daarbij w ordt met name
aandacht besteed aan de administratieplicht.

15-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.076,00

14-04-2020
1

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering met betrekking tot de huur van na
faillissementsdatum.
€ 3.669,15

15-10-2020
2

Toelichting
Door de vervroegde oplevering van het huurpand en het huurterrein is de
boedelvordering van de verhuurder gereduceerd tot bovengenoemd bedrag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Per verslagdatum heeft de fiscus nog geen preferente vordering ter verificatie
bij de curator ingediend.

Toelichting
Idem.

14-04-2020
1

15-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Per verslagdatum heeft het UW V (nog) geen preferente vordering ter verificatie
ingediend. Een vordering van het UW V w ordt in verband met achterstallig loon
en de reeds opgezegde arbeidsovereenkomst w el verw acht.
€ 5.520,75
Toelichting
Inmiddels heeft het UW V meerdere boedelvorderingen bij de curator
ingediend. In totaliteit bedragen de boedelvorderingen € 5.520,75.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-04-2020
1

15-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
Vooralsnog is er geen sprake van andere faillissementscrediteuren met een
preferente vordering.

Toelichting
Idem.

15-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

14-04-2020
1

Toelichting
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat er op dit moment 61 concurrente
crediteuren van gefailleerde zijn, w elke alle(n) zijn aangeschreven.
36

15-10-2020
2

Toelichting
Inmiddels hebben zesendertig concurrente crediteuren hun vordering bij de
curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 213.792,00

14-04-2020
1

Toelichting
uit de administratie van gefailleerde volgt dat de concurrente schuldenlast
ongeveer € 213.792 bedraagt.
€ 338.809,98

15-10-2020
2

Toelichting
De vorderingen van de concurrente crediteuren die hun vordering bij de
curator hebben ingediend vertegenw oordigen tezamen een bedrag van €
338.809,98, inclusief BTW .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraken doen
omtrent de verw achte w ijze van afw ikkeling.

14-04-2020
1

Idem.

15-10-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de aankomende verslagperiode gaat de curator de crediteurenlast van
gefailleerde nader inventariseren.

14-04-2020
1

Vooralsnog zijn alle w erkzaamheden op dit punt afgerond.

15-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting Libra Revalidatie & Audiologie heeft een arbitrageprocedure jegens
gefailleerde aangevraagd.

14-04-2020
1

9.2 Aard procedures
De procedure heeft betrekking op een project dat door gefailleerde is
aangenomen.

14-04-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure is als gevolg van het faillissement geschorst.

14-04-2020
1

Per abuis is in het vorige verslag aangegeven dat de arbitrageprocedure is
geschorst. De arbitrageprocedure is niet geschorst, maar door de eisende
partij ingetrokken.

15-10-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
In de aanstaande verslagperiode inventariseert de curator de procedure en de
onderliggende vordering nader.

14-04-2020
1

Alle w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

15-10-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De voornaamste activiteit in de aankomende verslagperiode betreft het tot
stand brengen van de doorstart, met alle bijkomende w erkzaamheden van
dien.

14-04-2020
1

Daarnaast houdt de curator zich bezig met het nader inventariseren van de
baten en schulden van gefailleerde alsmede met het nader inventariseren van
de zekerheidspositie van de huisbankier.
Tot slot voert de curator een algeheel en verscherpt rechtmatigheidsonderzoek
uit.
In de onderhavige verslagperiode zijn alle w erkzaamheden aangaande de
doorstart en de inventarisatie van het faillissement om en nabij afgerond.

15-10-2020
2

De aankomende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden
met het voortzetten van de debiteurenincasso alsmede met het algemene
rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over een mogelijke
termijn voor afw ikkeling van het faillissement.

14-04-2020
1

Idem.

15-10-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
9-4-2021

15-10-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
De curator tracht in de aanstaande verslagperiode de doorstart tot stand te
brengen en voert daarbij alle benodigde w erkzaamheden uit. Voorts w ordt de
schuldenlast van gefailleerde nader geïnventariseerd en voert de curator een
algeheel rechtmatigheidsonderzoek uit.

14-04-2020
1

In de aanstaande verslagperiode w ordt met name de nadruk gelegd op de
debiteurenincasso alsmede (het voortzetten van) het algehele
rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

