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Algemene gegevens
Naam onderneming
Embee&Schoenmakers BV

25-02-2020
1

Embee & Schoenmakers BV

24-08-2020
3

Embee & Schoenmakers BV

24-11-2020
4

Embee & Schoenmakers BV

23-02-2021
5

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
ingeschreven KvK 20100560
gevestigd te Oosterhout 4903 RE, Mechelaarstraat 23
hodn Cotron
enig aandeelhouder E&S Holding BV
bestuurder: E&S Holding bv.
middellijk bestuurder: Daniel Marinus Johannes Schoenmakers

25-02-2020
1

ingeschreven KvK 20100560
gevestigd te Oosterhout 4903 RE, Mechelaarstraat 23
hodn Cotron
enig aandeelhouder E&S Holding BV
bestuurder: E&S Holding bv.
middellijk bestuurder: Daniel Marinus Johannes Schoenmakers

24-08-2020
3

ingeschreven KvK 20100560
gevestigd te Oosterhout 4903 RE, Mechelaarstraat 23
hodn Cotron
enig aandeelhouder E&S Holding BV
bestuurder: E&S Holding bv.
middellijk bestuurder: Daniel Marinus Johannes Schoenmakers

24-11-2020
4

ngeschreven KvK 20100560
gevestigd te Oosterhout 4903 RE, Mechelaarstraat 23
hodn Cotron
enig aandeelhouder E&S Holding BV
bestuurder: E&S Holding BV
middellijk bestuurder: Daniel Marinus Johannes Schoenmakers

23-02-2021
5

Activiteiten onderneming
vervaardiging van gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking, lopende
banden in productieprocessen. Robot techniek/ zaagmachines.
vervaardiging van technische ontw erpen, berekeningen en ontw ikkeling van de
softw are programmatuur voor aansturing machines.
reparaties aan machines/ herstel.

25-02-2020
1

vervaardiging van gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking, lopende
banden in productieprocessen. Robot techniek/ zaagmachines.
vervaardiging van technische ontw erpen, berekeningen en ontw ikkeling van de
softw are programmatuur voor aansturing machines.
reparaties aan machines/ herstel.

24-08-2020
3

vervaardiging van gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking, lopende
banden in productieprocessen. Robot techniek/ zaagmachines.
vervaardiging van technische ontw erpen, berekeningen en ontw ikkeling van de
softw are programmatuur voor aansturing machines.
reparaties aan machines/ herstel.

24-11-2020
4

vervaardiging van gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking, lopende
banden in productieprocessen. Robot techniek/ zaagmachines.
vervaardiging van technische ontw erpen, berekeningen en ontw ikkeling van
de softw are programmatuur voor aansturing machines.
reparaties aan machines/ herstel.

23-02-2021
5

Financiële gegevens

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 135.908,33

€ -85.129,93

€ 244.003,37

2018

€ 1.356.985,00

€ -162.827,00

€ 455.914,00

2017

€ 1.206.628,00

€ 46.451,00

€ 615.720,00

2019

€ 1.657.876,69

€ -29.256,82

€ 181.953,46

Toelichting financiële gegevens
de jaaromzet 2020 betreft de periode 1/1/2020 - 28/1/2020.

25-02-2020
1

opdrachten bleven achter mogelijk in verband met stikstofcrisis in de bouw en
ondernemer w erd geconfronteerd met een 4 tal langdurig zieke w erknemers
die niet inzetbaar w aren.
de jaaromzet 2020 betreft de periode 1/1/2020 - 28/1/2020.

24-08-2020
3

opdrachten bleven achter mogelijk in verband met stikstofcrisis in de bouw en
ondernemer w erd geconfronteerd met een 4 tal langdurig zieke w erknemers
die niet inzetbaar w aren.
de jaaromzet 2020 betreft de periode 1/1/2020 - 28/1/2020.

24-11-2020
4

opdrachten bleven achter mogelijk in verband met stikstofcrisis in de bouw en
ondernemer w erd geconfronteerd met een 4 tal langdurig zieke w erknemers
die niet inzetbaar w aren.
de jaaromzet 2020 betreft de periode 1/1/2020 - 28/1/2020.

23-02-2021
5

opdrachten bleven achter mogelijk in verband met stikstofcrisis in de bouw en
ondernemer w erd geconfronteerd met een viertal langdurig zieke
w erknemers die niet inzetbaar w aren.

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

25-02-2020
1

Toelichting
personeel op 28 januari 2020 met toestemming RC ontslagen.

Toelichting
zie verslag 1

Toelichting
zie verslag 1

Toelichting
zie verslag 1

Boedelsaldo

24-08-2020
3

24-11-2020
4

23-02-2021
5

Boedelsaldo
€ 4.646,40

25-02-2020
1

Toelichting
met toestemming RC w erden een 5 tal projecten afgew erkt door de
w erknemers . projecten gefactureerd door de curator
€ 57.599,84

25-05-2020
2

Toelichting
inventaris verkocht/ voorraden verkocht.
€ 5.220,30

24-08-2020
3

Toelichting
Na salarisbepaling door de rechtbank
€ 5.201,15

24-11-2020
4

€ 5.182,43

23-02-2021
5

Verslagperiode
van
28-1-2020

25-02-2020
1

t/m
25-2-2020
van
25-2-2020

25-05-2020
2

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

24-08-2020
3

t/m
23-8-2020
van
24-10-2020

24-11-2020
4

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020
t/m
23-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 6 min

2

67 uur 18 min

3

8 uur 12 min

4

20 uur 12 min

5

16 uur 30 min

totaal

183 uur 18 min

Toelichting bestede uren
overleg met directie/ mogelijkheden doorstart besproken / achtergronden
faillissementsaanvraag/ achtergronden vennootschap.
ontslag personeel/ intake UW V/ uitleg aan personeel/
taxatie/ inventarisatie voorraad en inventaris/ taxatierapporten
bestudering JR 2017/2018/2019
overleg met directie inzake afbouw machine/ 5 projecten
overleg met kandidaat kopers
overleg met Rabobank inzake zekerheden en uitw inning
aanschrijven cred/ debiteuren

25-02-2020
1

verkoop inventaris en voorraden
verkoop rollend materiaal
kijkdagen opkopers/ rondleidingen
ophaaldag leveranciers
overleg opkopers

25-05-2020
2

zie verslag 2

24-08-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
middellijk bestuurder D. Scoenmakers.

25-02-2020
1

middelijk bestuurder is de heer D Schoenmakers

24-08-2020
3

middellijk bestuurder is de heer D Schoenmakers

24-11-2020
4

Middellijk bestuurder is de heer D. Schoenmakers.

23-02-2021
5

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
geen

25-02-2020
1

geen

24-08-2020
3

geen

24-11-2020
4

geen

23-02-2021
5

1.3 Verzekeringen
behoudens de verzekeringen betreffende inventaris en opstal opgezegd.

25-02-2020
1

behoudens de verzekeringen betreffende inventaris en opstal opgezegd.

24-08-2020
3

behoudens de verzekeringen betreffende inventaris en opstal opgezegd.

24-11-2020
4

De verzekeringen zijn opgezegd.

23-02-2021
5

1.4 Huur
opgezegd door verhuurder; betreft de Holding

25-02-2020
1

opgezegd door verhuurder; betreft de Holding

24-08-2020
3

opgezegd door verhuurder; betreft de Holding

24-11-2020
4

Opgezegd door verhuurder; betreft de Holding.

23-02-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
ivm stikstof crisis in de bouw stagneerde de opdrachten alsmede 4
w erknemers langdurig ziek hetgeen vele kosten met zich meebracht aldus de
bestuurder

25-02-2020
1

ivm stikstof crisis in de bouw stagneerde de opdrachten alsmede 4
w erknemers langdurig ziek hetgeen vele kosten met zich meebracht aldus de
bestuurder

24-08-2020
3

ivm stikstof crisis in de bouw stagneerde de opdrachten alsmede 4
w erknemers langdurig ziek hetgeen vele kosten met zich meebracht aldus de
bestuurder

24-11-2020
4

In verband met de stikstofcrisis in de bouw stagneerde de opdrachten
alsmede vier w erknemers langdurig ziek hetgeen vele kosten met zich
meebracht, aldus de bestuurder.

23-02-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

25-02-2020
1

Toelichting
ivm het ontbreken van een snelle doorstart alle personeelsleden met
toestemming R ontslagen op 28 januari 2020.
vervolgens uitleg aan w erknemers/ intake uw v
Personeelsleden
19

25-05-2020
2

Toelichting
reeds ontslagen met toestemming RC.
Personeelsleden
19

24-08-2020
3

Toelichting
zie eerdere verslagen
Personeelsleden
19

24-11-2020
4

Toelichting
zie eerdere verslagen
Personeelsleden
19

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

23-02-2021
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

25-02-2020
1

Personeelsleden
19

24-08-2020
3

Personeelsleden
19

24-11-2020
4

Personeelsleden
19

23-02-2021
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-1-2020

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
een aantal w erknemers w orden nog ingezet tijdens de opzegperiode een 5 tal
lopende projecten af te maken

25-02-2020
1

projecten inmiddels afgew erkt

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
rollend materiaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

€ 100,00

inventaris

€ 31.000,00

voorraad

€ 4.000,00

€ 400,00

€ 36.000,00

€ 500,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Rollend materiaal ; bussen en aanhangers vallen merendeels in de Holding
mogelijk nog onduidelijkheid over 1 a 2 vervoersmiddelen

25-02-2020
1

Inventaris zal w orden uitgezocht w elke machines onder de Holding vallen en
w elke machinein Embee SChoenmkaers vallen.
Inventaris is inmiddels uitgezocht en in kaart gebracht.

24-08-2020
3

Inventaris is inmiddels uitgezocht en in kaart gebracht.

24-11-2020
4

Inventaris is inmiddels uitgezocht en in kaart gebracht.

23-02-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
gelet op openstaande LH/LB en OB is bodemvoorrecht van toepassing op de
inventaris

25-02-2020
1

gelet op openstaande LH/LB en OB is bodemvoorrecht van toepassing op de
inventaris

24-08-2020
3

gelet op openstaande LH/LB en OB is bodemvoorrecht van toepassing op de
inventaris

24-11-2020
4

gelet op openstaande LH/LB en OB is bodemvoorrecht van toepassing op de
inventaris

23-02-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie/ overeenkomsten en facturen nalopen

25-02-2020
1

inventarisatie/ overeenkomsten en facturen nalopen

24-08-2020
3

inventarisatie/ overeenkomsten en facturen nalopen

24-11-2020
4

W erkzaamheden zijn afgerond.

23-02-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

afw erken 5 projecten

€ 17.110,61

totaal

€ 17.110,61

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
w el getaxeerd; getracht zal w orden in overleg met de Rabobank een koper te
vinden

25-02-2020
1

koper gevonden. verkocht voorraad voor € 4.000,00

25-05-2020
2

koper gevonden. verkocht voorraad voor € 4.000,00

24-08-2020
3

voorraad verkocht

24-11-2020
4

W erkzaamheden zijn afgerond.

23-02-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
met toestemming RC w erden 5 projecten afgew erkt die alsnog kunnen w orden
gefactureerd. W erknemers ingezet tijdens opzegtermijn.

25-02-2020
1

projecten inmiddels afgew erkt

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

aanschrijven deb

€ 177.581,43

€ 122.614,85

€ 12.216,49

totaal

€ 177.581,43

€ 122.614,85

€ 12.216,49

Toelichting debiteuren
oudere debiteuren w orden aangeschreven; debiteuren binnen 1-3 maanden
oud w orden nagelopen en zonodig aangeschreven.

25-02-2020
1

grote debiteuren inmiddels geincasseerd w elke deels rechts streeks hebben
betaald op Rabobank rekeningnummer en deels naar faill. rekeningnummer

25-05-2020
2

Nog één debiteur moet mogelijk w orden gedagvaard.

24-08-2020
3

Nog één debiteur moet mogelijk w orden gedagvaard.

24-11-2020
4

Nog in overleg met één debiteur. Deze zal mogelijk moeten w orden
gedagvaard. Getracht w ordt een en ander nog geregeld te krijgen.

23-02-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
aanschrijven.Incassotraject debiteuren

25-02-2020
1

mogelijk dient geprocedeerd te w orden tegen 1 debiteur, overleg met de
pandhouder de Rabobank

24-08-2020
3

Mogelijk procedure opstarten jegens 1 debiteur.

24-11-2020
4

Mogelijk procedure opstarten jegens 1 debiteur.

23-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 654.761,00

25-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
financiering van de Rabobank in concernverband,
Financiering w erd verstrekt aan de Holding ( hypotheekrecht) en aan Alumach
bv( eveneens gefailleerd) en Embee Schoenmakers bv.
Zekerheden: pandrecht op voorraad/ inventaris - machines/ debiteuren.
€ 600.600,00

25-05-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
in verband met de verkoop voorraad, rollend materieel en incasso debiteuren
loopt het banksaldo bij de Rabobank terug.
rabobank dient nog w el boedelbijdrage aan de curator inzake de debiteuren
over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)
in verband met de verkoop voorraad, rollend materieel en incasso debiteuren
loopt het banksaldo bij de Rabobank terug.

24-08-2020
3

Rabobank dient nog w el boedelbijdrage aan de curator inzake de debiteuren
over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)
Boedelbijdrage inmiddels ontvangen € 9.820,18

5.2 Leasecontracten

24-11-2020
4

5.2 Leasecontracten
opgezegd. met name de vervoersmiddelen betreft het.

25-02-2020
1

Opgezegd.

24-08-2020
3

opgezegd

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
-

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

5.4 Separatistenpositie
betreft OG ; valt onder de E&S Holding bv.
Rabobank heeft hypotheekrecht en is hypotheek houder

25-02-2020
1

betreft OG ; valt onder de E&S Holding bv.
Rabobank heeft hypotheekrecht en is hypotheekhouder

24-08-2020
3

betreft OG ; valt onder de E&S Holding bv.
Rabobank heeft hypotheekrecht en is hypotheekhouder

24-11-2020
4

betreft OG ; valt onder de E&S Holding bv.
Rabobank heeft hypotheekrecht en is hypotheekhouder

23-02-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
-

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
niet aangetroffen vooralsnog

25-02-2020
1

niet aangetroffen vooralsnog

24-08-2020
3

niet aangetroffen vooralsnog

24-11-2020
4

niet aangetroffen

23-02-2021
5

5.7 Reclamerechten
niet ingediend door crediteuren

25-02-2020
1

niet ingediend door crediteuren

24-08-2020
3

niet ingediend door crediteuren

24-11-2020
4

niet ingediend door crediteuren

23-02-2021
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
De Rabobank zal boedelbijdrage betalen over verkoop van voorraad/
inventaris en debiteuren

Toelichting
boedelbijdarge inmiddels afgew ikkeld met de Rabobank
€ 9.820,18

24-08-2020
3

24-11-2020
4

Toelichting
boedelbijdrage inmiddels afgew ikkeld met de Rabobank

Toelichting
Dit is afgew ikkeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-02-2021
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
overleg met kandidaat kopers van de voorraad en inventaris

25-02-2020
1

verkoop voorraad en rollend materieel inmiddels plaatsgevonden

25-05-2020
2

verkoop voorraad en rollend materieel inmiddels plaatsgevonden

24-08-2020
3

verkoop voorraad en rollend materieel inmiddels plaatsgevonden

24-11-2020
4

W erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

23-02-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
in overleg en na toestemming van de RC w erden een 5 tal projecten
afgemaakt met inzet van de huidige w erknemers.

25-02-2020
1

in overleg en na toestemming van de RC w erden een 5 tal projecten
afgemaakt met inzet van de huidige w erknemers. Deze zijn inmiddels
afgerond.

24-08-2020
3

in overleg en na toestemming van de RC w erden een 5 tal projecten
afgemaakt met inzet van de huidige w erknemers. Deze zijn inmiddels
afgerond.

24-11-2020
4

W erkzaamheden zijn afgerond.

23-02-2021
5

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
bij aanvraag toestemming ingediend bij RC.
geen onderdelen/ materialen w erden ingekocht

25-02-2020
1

bij aanvraag toestemming ingediend bij RC.
geen onderdelen/ materialen w erden ingekocht

24-08-2020
3

bij aanvraag toestemming ingediend bij RC.
geen onderdelen/ materialen w erden ingekocht

24-11-2020
4

niet meer van toepassing

23-02-2021
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
begin maart 2020 afronding laatste project op locatie van de opdrachtgever

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nog niet bekend; overleg met een kandidaat

25-02-2020
1

geen doorstart kunnen realiseren

25-05-2020
2

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

6.6 Opbrengst
€ 17.000,00

25-02-2020
1

€ 17.000,00

24-08-2020
3

€ 17.000,00

24-11-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

25-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

25-02-2020
1

geen kandidaten gevonden die onderneming w ilden doorstarten

24-08-2020
3

geen kandidaten gevonden die onderneming w ilden doorstarten

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
jaarrekening 2018 gedeponeerd bij KvK.
jaarrekening 2017/2018/2019 ontvangen alsook kolommenbalans 2020

25-02-2020
1

jaarrekening 2018 gedeponeerd bij KvK.

24-08-2020
3

jaarrekening 2017/2018/2019 ontvangen alsook kolommenbalans 2020
jaarrekening 2018 gedeponeerd bij KvK.

24-11-2020
4

jaarrekening 2017/2018/2019 ontvangen alsook kolommenbalans 2020
jaarrekening 2018 gedeponeerd bij KvK.

23-02-2021
5

jaarrekening 2017/2018/2019 ontvangen alsook kolommenbalans 2020

7.2 Depot jaarrekeningen
2018 w erd gedeponeerd door de bestuurder

25-02-2020
1

2018 w erd gedeponeerd door de bestuurder

24-08-2020
3

2018 w erd gedeponeerd door de bestuurder

24-11-2020
4

2018 w erd gedeponeerd door de bestuurder

23-02-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
ja

25-02-2020
1

ja

24-08-2020
3

ja

24-11-2020
4

ja

23-02-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
de JR 2017/2018/2019 en kolommenbalansen w orden bestudeerd

Toelichting
de JR 2017/2018/2019 en kolommenbalansen w orden bestudeerd

Toelichting
de JR 2017/2018/2019 en kolommenbalansen w orden bestudeerd

Toelichting
de JR 2017/2018/2019 en kolommenbalansen w orden bestudeerd

25-02-2020
1

24-08-2020
3

24-11-2020
4

23-02-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
kan op dit moment geen uitspraak over w orden gedaan

Toelichting
kan op dit moment geen uitspraak over w orden gedaan

Toelichting
geen feiten aangetroffen die duiden op paulianeus handelen
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-02-2020
1

24-08-2020
3

24-11-2020
4

23-02-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
bestudering JR 2017/2018/2019

25-02-2020
1

onderzoek loopt nog

25-05-2020
2

onderzoek loopt nog

24-08-2020
3

onderzoek afgerond, geen onrechtmatigheden aangetroffen

24-11-2020
4

onderzoek afgerond, geen onrechtmatigheden aangetroffen

23-02-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
in onderzoek

24-08-2020
3

onderzoek afgerond

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
geen
€ 129.189,14

24-08-2020
3

€ 139.478,77

24-11-2020
4

Toelichting
vordering UW V aangepast nav hun brief
€ 139.478,77

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-02-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 105.772,00

25-02-2020
1

€ 409.959,65

25-05-2020
2

€ 407.938,00

24-08-2020
3

€ 407.943,00

24-11-2020
4

€ 407.943,00

23-02-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
moet nog w orden ontvangen

25-02-2020
1

€ 86.450,28

24-08-2020
3

€ 86.450,28

24-11-2020
4

€ 86.450,28

23-02-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 16.251,96

25-02-2020
1

Toelichting
vordering van 1 w erknemer terzake niet uitbetaalde ATV dagen. Afgesproken
dat UW V zich eerst hierover buigt. Voorlopig nog niet erkend
€ 16.251,96

24-08-2020
3

Toelichting
vordering van 1 w erknemer terzake niet uitbetaalde ATV dagen. Afgesproken
dat UW V zich eerst hierover buigt. Voorlopig nog niet erkend
€ 17.140,03

24-11-2020
4

Toelichting
oud w erknemer + Belastingsamenw erking
€ 17.140,03

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-02-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

25-02-2020
1

Toelichting
crediteuren aangeschreven; nog niet alle vorderingen ontvangen.
42

25-05-2020
2

43

24-08-2020
3

45

24-11-2020
4

45

23-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 164.718,82

25-02-2020
1

€ 199.486,07

25-05-2020
2

€ 199.781,07

24-08-2020
3

€ 291.953,41

24-11-2020
4

€ 295.600,78

23-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
opheffer w egens gebrek aan baten danw el art 137 A FW

25-05-2020
2

zal mogelijk opheffer w egens gebrek aan baten w orden.

24-08-2020
3

zal mogelijk opheffer w egens gebrek aan baten w orden.

24-11-2020
4

zal mogelijk opheffer w egens gebrek aan baten w orden.

23-02-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aangeschreven; moeten nog enige crediteurenhun vorderingen indienen.

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

9.2 Aard procedures
geen

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
nvt

25-02-2020
1

n.v.t.

24-08-2020
3

n.v.t.

24-11-2020
4

n.v.t.

23-02-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
mogelijk 1 debiteur dagvaarden

25-05-2020
2

overleg met de pandhouder inzake de kosten van de in te stellen procedure

24-08-2020
3

overleg met de pandhouder inzake de kosten van de in te stellen procedure

24-11-2020
4

overleg met de pandhouder inzake de kosten van de in te stellen procedure

23-02-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
overleg met kandidaat kopers
overleg met doorstart kandidaat
verkoop voorraad en inventaris

25-02-2020
1

bestudering boekhouding
incasso debiteruen
bestudering boekhouding ; incasso enige debiteuren
afw ikkeling verkopen

25-05-2020
2

bestudering boekhouding ; incasso enige debiteuren
afw ikkeling verkopen

24-08-2020
3

incasso enige debiteuren
afw ikkeling verkopen

24-11-2020
4

incasso enige debiteur

23-02-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
3-6 maanden

25-02-2020
1

3-6 maanden

24-11-2020
4

3 maanden

23-02-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
23-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-02-2021
5

