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Algemene gegevens
Naam onderneming
Creusen Motors B.V.

27-05-2019
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Gegevens onderneming
Creusen Motors B.V.
statutaire vestigingsadres: Rijsw ijk
kantooradres: Doctor Philipslaan 3, 6042 CT Roermond
Handelsregisternummer: 66191157

27-05-2019
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Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijving volgens het handelsregister luidt: vervaardiging van
gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking. Het vervaardigen en de
handel in elektromotoren, generatoren, omvormers, slijp- en polijstmachines
en aanverw ante elektromechanische artikelen.
De feitelijke bedrijfsactiviteiten bestonden uit het ontw ikkelen en produceren
van (elektro) motoren. Het gaat veelal om klantspecifieke motoren.
Failliet maakt onderdeel uit van het Creusen-concern w aarvan alle
vennootschappen in staat van faillissement zijn verklaard (met uitzondering
van een niet-actieve en lege vennootschap). Voor informatie over andere
gefailleerde vennootschappen w ordt verw ezen naar de specifieke verslagen
van deze vennootschappen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.809.720,00

€ -448.388,00

€ 1.856.887,00

2016

€ 738.339,00

€ -177.559,00

€ 1.916.532,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
31

27-05-2019
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Boedelsaldo
€ 123.604,40

27-05-2019
1

€ 42.507,07

28-11-2019
3

Toelichting
verslag 2: € 61.471,30
€ 170,38

18-05-2020
4

€ 1.921,34

18-11-2020
5

€ 1.608,89

19-05-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-3-2019

27-05-2019
1

t/m
24-5-2019
van
25-5-2019

28-08-2019
2

t/m
28-5-2019
van
26-8-2019

28-11-2019
3

t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

18-05-2020
4

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

18-11-2020
5

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

19-05-2021
6

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021
t/m
17-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

170 uur 0 min

2

77 uur 24 min

3

30 uur 18 min

4

25 uur 48 min

5

9 uur 24 min

6

10 uur 24 min

7

5 uur 0 min

totaal

328 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van failliet is Creusen Vastgoed I B.V.
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Enig bestuurder van failliet is Creusen Group B.V., w elke vennootschap op haar
beurt bestuurd w ordt door Kattenschulp B.V., w elke vennootschap bestuurd
w ordt door de heer W . van Hoorn.
Zow el Creusen Vastgoed I B.V. als Creusen Group B.V. is in staat van
faillissement verklaard.

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

27-05-2019
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn deels geëindigd.
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1.4 Huur
N.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement

27-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft de volgende oorzaken van het faillissement van het
Creusen-concern aangegeven:
- het Creusen-concern betreft een doorstart van de in 2016 gefailleerde
Creusen-vennootschappen (het betreft een doorstart door externe partijen en
dus niet door het zittende management). Na de doorstart bleken er toch veel
problemen met belangrijke leveranciers te zijn door jarenlange
betalingsproblemen. Dit heeft ertoe geleid dat het Creusen-concern voor circa
EUR 100.000,= heeft moeten vergoeden in verband met oude schulden. Ook
heeft het ruim een half jaar geduurd voordat leveringen w eer normaal op gang
w aren;
- het ICT-systeem van voor de doorstart bleek verouderd en na de doorstart
bleek dat het systeem op afstand uitgeschakeld kon w orden door de ICTleverancier: een onw enselijke situatie. Ook bleek er voor de doorstart door het
voormalige management een toezegging te zijn gedaan aan de ICT-leverancier
voor migratie naar een nieuw systeem. Hierdoor w as een
spoedselectieprocedure voor een nieuw systeem noodzakelijk alsmede veel
extra kosten aan het oude systeem;
- in oktober/november 2016 w as de selectieprocedure voor een nieuw ICTsysteem afgerond. Belofte van een nieuw e interface op een bestaand systeem
bleek niet te kloppen en de aangeschafte versie heeft circa 1,5 jaar nodig
gehad om operationeel de onderneming te kunnen ondersteunen (i.p.v. van de
aangekondigde tw ee maanden);
- verder w as het de bedoeling om elektrische buitenboordmotoren binnen
Marine te ontw ikkelen. Na productie van de eerste exemplaren bleken de
motoren niet volledig uitontw ikkeld te zijn en deden zich verhittingsproblemen
voor bij de hoogste vermogenscategorie. De omzet bleef dan ook achter bij de
prognose;
- het door de aandeelhouders geïnvesteerde/gecommitteerde bedrag w as
ultimo 2016 al volledig besteed. Door de hierboven omschreven oorzaken w as
de financiële druk in mei 2018 zo groot dat een achterstand ontstond bij de
fiscus;
- september 2018 is men op zoek gegaan naar strategische partners en zijn er
ook gesprekken gew eest. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot realistische
biedingen en om die reden is de surseance aangevraagd van Creusen Group
B.V. en Creusen Vastgoed I B.V.
Het bovenstaande is een beknopte w eergave van de omschrijving van het
bestuur.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement. De curator (destijds bew indvoerder) bleek vrij snel na zijn
aanstelling dat een faillissement van de Creusen Group B.V., Creusen
Vastgoed I B.V. en onderliggende w erkmaatschappijen geïndiceerd w as.
Salarissen over maart van het personeel konden niet voldaan w orden en er
w as acute liquiditeitsnood en er bleek geen potentieel geïnteresseerde
investeerder o.i.d. te zijn.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
31

27-05-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-3-2019

31

totaal

31

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
telefonisch en schriftelijk contact met personeel, overleg met UW V

27-05-2019
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telefonisch en schriftelijk contact met personeel (ook i.v.m. doorstart)

28-08-2019
2

Beantw oorden van enkele vragen van voormalige personeelsleden.

18-05-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet is eigenaar van een bestelw agen. De curator heeft de afgelopen
periode de mogelijkheden van een doorstart onderzocht w aarbij de
bestelw agen een onderdeel vormt van de transactie. Op het moment van
opstellen van het verslag is er nog een beoogd geïnteresseerde doorstarter
w aar de curator nog mee in gesprek is.

27-05-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bestelw agen kw alificeert niet als een bodemzaak.

27-05-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het voertuig zal ook te koop w orden aangeboden in het veilingtraject (zie ook
hierna onder 3.7).

28-08-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraden (inclusief voertuig)

€ 21.705,79

€ 2.626,40

totaal

€ 21.705,79

€ 2.626,40

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet is eigenaar van voorraden alsmede is er onderhanden w erk in de vorm
van verstrekte maar nog niet uitgevoerde opdrachten.

27-05-2019
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De curator heeft de afgelopen periode de mogelijkheden van een doorstart
onderzocht w aarbij de voorraden en onderhanden w erk een onderdeel vormen
van de transactie. Op het moment van opstellen van het verslag is er nog een
beoogd geïnteresseerde doorstarter w aar de curator nog mee in gesprek is.
De nog aanw ezige voorraad is via een executieveiling te gelde gemaakt. De
curator dient de exacte opbrengst nog te vernemen.

28-11-2019
3

De netto-opbrengst van de veiling via Troostw ijk heeft een totaalbedrag van
EUR 21.705,79 opgeleverd. Deze opbrengst is rechtstreeks aan de bank
afgedragen. Gelet op de vele inspanningen van de curator om een doorstart te
realiseren alsmede gelet op zijn inspanningen bij de veilig heeft de bank
evengoed een boedelbijdrage voldaan van 10% over de ontvangen koopsom
van de geveilde voorraden en het voertuig. Het bovenstaande bedrag ad EUR
2.626,40 is inclusief BTW .

18-05-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft door onderhandeld met de beoogd doorstarter maar
uiteindelijk bleek dat de doorstarter de financiering toch niet rond kreeg (zie
hierna onder 6.4 voor een uitgebreidere beschrijving van e.e.a.). Thans w ordt
dan ook gepoogd de diverse activa afzonderlijk te verkopen. Voor de
bodemzaken (eigendom van houdstermaatschappij Creusen Group B.V.) en de
voorraden w ordt een veilingtraject voorbereid. Op de achtergrond is er w el
nog een geïnteresseerde partij in beeld voor een overname van het geheel.
Gelet op de reeds verstreken tijd w ordt het door bank en boedel evenw el niet
opportuun gevonden een afw achtende houding aan te nemen. Uiteraard blijft
de mogelijkheid bestaan om e.e.a. in het geheel te kopen maar dan is
handelen op korte termijn vereist.

28-08-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill en een domeinnaam.

27-05-2019
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De curator heeft de afgelopen periode de mogelijkheden van een doorstart
onderzocht van alle Creusen-vennootschappen: de goodw ill van failliet maakt
hier onderdeel van uit. Op het moment van opstellen van het verslag is er nog
een beoogd geïnteresseerde doorstarter w aar de curator nog mee in gesprek
is.
Uiteindelijk is vlak voor de executieveiling nog overeenstemming bereikt over
het verkopen van de goodw ill. De voorraden zijn geveild.

28-11-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor: de beoogd doorstarter bleek uiteindelijk de financiering niet rond
te hebben w aardoor een doorstart op dat moment niet mogelijk w as.

28-08-2019
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Overleg met overnemende partij, overleg met bank.

28-11-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Met de bank (zie 5.1.) is overeengekomen
dat de debiteuren nog niet zullen w orden
aangeschreven en dat over de ontvangen
debiteuren vanaf de datum van de surseance
een boedelbijdrage van 10% verschuldigd is.

€ 65.027,24

totaal

€ 65.027,24

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Vanw ege de afspraak met de bank dat de debiteuren nog niet zijn
aangeschreven is nog onduidelijk w at de opbrengst zal zijn voor bank/boedel.

27-05-2019
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Bij controle van de aangeleverde lijst is gebleken dat deze niet geheel w as
bijgew erkt op datum faillissement derhalve w aren hier diverse vorderingen op
vermeld die reeds voor datum faillissement w aren voldaan. Ook bleken er drie
oninbare vorderingen op te staan (vanw ege o.a. faillissement). Het saldo
terzake openstaande debiteuren is dan ook een stuk lager dan bovenstaand
vermeld. De nog openstaande debiteuren zijn afgelopen verslagperiode
aangeschreven.

18-05-2020
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In totaal is een bedrag ad EUR 28.589,87 geïncasseerd op zow el
faillissementsrekening als de oude bankrekening van failliet. De boedel heeft
hierover een boedelbijdrage van 10% ontvangen in absolute zin EUR 3.459,37
(inclusief BTW ).
De moedermaatschappij van failliet had als eerste surseance van betaling
aangevraagd en deze w as verleend op 21 maart 2019. Aangezien de curator
(op dat moment bew indvoerder) snel duidelijk w erd dat de
w erkmaatschappijen, w aaronder failliet, ook niet levensvatbaar w aren, heeft
de curator aan de bank te kennen gegeven dat de faillissementen van de
w erkmaatschappijen ook aangevraagd zouden w orden. Hierbij is afgesproken
dat de boedel ook een boedelbijdrage van de bank ontvangt over debiteuren
die hun vordering voldoen tussen het moment van surseance en
faillietverklaring. In het geval van failliet betekent dit dat de bank nog een
boedelbijdrage diende te voldoen van EUR 443,34 (incl. BTW ) aan de boedel.
Dit bedrag is inmiddels voldaan door de bank.

18-11-2020
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Voorts hebben er nog tw ee kleinere debiteuren betaald (in totaal EUR 373,61).
Dit bedrag komt toe aan de bank na aftrek boedelbijdrage van 10% (te
vermeerderen met BTW ).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zoals hiervoor w erd opgemerkt is in overleg met de bank besloten om de
debiteuren nog niet aan te schrijven. Er zijn dus door de curator nog geen
w erkzaamheden verricht.

27-05-2019
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Omdat alle activa inmiddels zijn verkocht en de debiteuren daarbij niet zijn
overgenomen, zullen deze thans aangeschreven w orden.

28-11-2019
3

Controle debiteurenlijst en bankafschriften, aanschrijven nog openstaande
debiteuren en contact met debiteuren, alsmede tussentijds bijw erken van
debiteurenlijst.

18-05-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.222.998,24

27-05-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering enerzijds uit hoofde van een krediet in
rekening-courant en anderzijds uit hoofde van een middellange lening. De
vennootschappen uit het concern zijn hoofdelijk verbonden voor de
verplichtingen jegens de bank.

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft tw ee lease-overeenkomsten w aarvan een financial lease en de
andere operationele lease betreft. Er is contact gew eest met
leasemaatschappijen: e.e.a. dient nog verder afgew ikkeld te w orden.

27-05-2019
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Met betrekking tot de financial lease-overeenkomsten heeft de curator
vastgesteld dat afkoop hiervan niet zinvol is, gelet op de nog openstaande
termijnen en de w aarde van de leaseobjecten. De leasemaatschappij (ABN
Amro Lease) heeft aangegeven dat zij de lease-objecten eveneens te koop w il
aanbieden in het veilingtraject.

28-08-2019
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Niet alle leaseobjecten van ABN AMRO Lease N.V. zijn aangetroffen omdat in
een eerder stadium in overleg met de leasemaatschappij objecten tussentijds
zijn verkocht.
Jungheinrich heeft een heftruck retour genomen op basis van haar
eigendomsrechten.

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen alsmede
heeft zij een hypotheekrecht op de onroerende zaak die eigendom is van
Creusen Group B.V.

27-05-2019
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5.4 Separatistenpositie
Thans w ordt gepoogd de activa onderhands te verkopen.

27-05-2019
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De resterende voorraden zijn inmiddels verkocht via een onlineveiling. De
curator dient de exacte opbrengst nog te vernemen.

28-11-2019
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De netto-opbrengst van de voorraden en het voertuig bedraagt: EUR
21.705,79. Alsmede opbrengst terzake debiteuren (zie hiervoor onder 4).

18-05-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op hun
eigendomsvoorbehoud.

27-05-2019
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Er is inmiddels een ophaaldag gew eest w aarbij de leveranciers die het betrof
in de gelegenheid zijn gew eest hun eigendommen retour te nemen (uiteraard
alleen indien en voor zover de leveranciers erin zijn geslaagd om aan te tonen
dat zij het eigendomsvoorbehoud tijdig en juist met failliet zijn
overeengekomen).

28-08-2019
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

27-05-2019
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

27-05-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft afspraken met de bank gemaakt over boedelbijdragen. Hierop
zal in het volgende verslag w orden ingegaan indien er meer duidelijkheid is
omtrent het al dan niet slagen van de doorstart.
€ 6.085,77

27-05-2019
1

18-05-2020
4

Toelichting
Het bedrag is inclusief BTW en betreft een boedelbijdrage over verkoop
voorraden en incasso debiteuren.
€ 443,34
Toelichting
Nabetaling boedelbijdrage debiteuren (incl. BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-11-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
telefonisch en schriftelijk contact met de bank, contact met leveranciers en
leasemaatschappijen

27-05-2019
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telefonisch en schriftelijk contact met de bank, inventariseren en beoordelen
van eigendomsvoorbehouden en correspondentie met leveranciers

28-08-2019
2

er is telefonisch en schriftelijk contact gew eest met de bank en Troostw ijk

28-11-2019
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Diverse afrekeningen met de bank opstellen alsmede correspondentie met de
bank over afrekeningen en debiteuren.

18-05-2020
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Contact met bank over nabetaling boedelbijdrage debiteuren.

18-11-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na het uitspreken van de surseance is er overleg gew eest met de tw ee
grootste opdrachtgevers van gefailleerde over schade die zij zouden lijden als
de productie stil zou vallen. Die schade w as zo groot dat een van beide
opdrachtgevers bereid w as om een boedelkrediet te verstrekken om de
curator in de gelegenheid te stellen om garanties af te kunnen geven zodat de
exploitatie kon w orden voortgezet. Er is feitelijk tot 1 mei 2019 voortgezet
omdat daarna geen gebruik meer kon w orden gemaakt van het personeel. Er
moeten nog diverse orders w orden afgew erkt en dat gebeurt met de inzet van
derden.
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Inmiddels zijn ook de orders met de inzet van derden afgew erkt en is de
productie volledig stilgevallen. In relatie tot het stilvallen van de productie zijn
ook in samenspraak met de bank de nodige garantstellingen ingetrokken.

28-08-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Over de periode dat de exploitatie w erd voortgezet is tot en met datum
verslaglegging een voorlopige omzet gegenereerd van € 148.308,55. Omdat er
nog verschillende orders moeten w orden afgew erkt en uitgeleverd en rekening
moet w orden gehouden met het verbruiken van de voorraad per datum
faillissement (met de bank is overeengekomen dat 30% van de inkoopw aarde
van de voorraad die onder haar pandrecht valt vergoed w ordt) kan het exacte
resultaat nog niet w orden vastgesteld. Een voorzichtige inschatting maakt dat
circa € 80.000,= zal w orden gerealiseerd.

27-05-2019
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Op dit moment is nog niet 100% inzichtelijk w at de exacte opbrengst is
gew eest omdat niet volledig is afgerekend op basis van de afgegeven
garantstellingen. Het al of niet alsnog realiseren van een doorstart is ook van
invloed op financiële verantw oording van de exploitatie. Naar verw achting zal
bij het eerstvolgende verslag een volledige verantw oording kunnen w orden
afgelegd.

28-08-2019
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Uiteindelijk is een omzet gerealiseerd van afgerond EUR 174.000,=. De kosten
(inkoop materialen, ICT/softw are, kantinekosten) bedroegen in totaal
afgerond: EUR 98.900,=.

18-05-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator is gedurende de periode dat w erd voortgezet vrijw el dagelijks
aanw ezig gew eest om met de aanspreekpunten voor inkoop en verkoop zaken
te coördineren en controleren. Daarnaast heeft dagelijks overleg
plaatsgevonden in verband met het plannen van de productie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

27-05-2019
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6.4 Beschrijving
Reeds voor datum faillissement zijn er gesprekken gevoerd met potentieel
geïnteresseerde partijen. Om diverse redenen durfden deze partijen een
overname voor datum faillissement niet aan. Na het uitspreken van het
faillissement heeft de curator - onder andere - deze partijen benaderd. Tevens
hebben zich enkele nieuw e geïnteresseerden gemeld bij de curator. Nadat alle
actieve vennootschappen in staat van faillissement w aren verklaard, heeft de
curator dan ook informatie verzameld om een biedingsmemorandum te kunnen
opstellen. Na ondertekening van geheimhoudingsverklaringen hebben de
geïnteresseerde partijen het biedingsmemorandum ontvangen en is de
biedingsprocedure gestart.
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Het biedingsproces heeft slechts geresulteerd in één concreet bod onder
voorbehoud van financiering. Met deze bieder is de curator op dit moment nog
in gesprek.
De curator heeft door onderhandeld met de beoogd doorstarter. Heikel punt
w as telkens de financiering van de doorstart. Op enig moment w erd aan de
curator medegedeeld dat de financiering geregeld w as en heeft de curator ook
machtiging aan de rechter-commissaris gevraagd voor de doorstart. Op de
overeengekomen datum (halverw ege juli) w erd de eerste termijn van de
koopsom evenw el niet voldaan. Op dat moment bleek er toch een kink in de
kabel te zijn tussen de beoogd doorstarter en de financiers. Ondanks
inspanningen van diverse betrokkenen diende de curator op dat moment
helaas te concluderen dat de doorstart van de baan w as.

28-08-2019
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Curator en ABN Amro (hypotheek- en pandhouder) zijn op dat moment in
gesprek gegaan en toen is besloten om in ieder geval voor de roerende zaken
een veilingtraject op te starten. Op de achtergrond is er w el nog een
geïnteresseerde partij in beeld voor een overname van het geheel. Gelet op de
reeds verstreken tijd w ordt het door bank en boedel evenw el niet opportuun
gevonden een afw achtende houding aan te nemen. Uiteraard blijft de
mogelijkheid bestaan om e.e.a. in het geheel te kopen maar dan is handelen
op korte termijn vereist.
Inmiddels heeft de veiling plaatsgevonden en is de curator doende met de
financiële afw ikkeling. De goodw ill is separaat verkocht.

28-11-2019
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Uiteindelijk is een doorstart in afgeslankte vorm tot stand gekomen w aarbij er
diverse activa van de Creusen-vennootschappen zijn overgenomen. Van
Creusen Motors is daarbij de goodw ill overgenomen voor EUR 15.000,=.

18-05-2020
4

De voorraden en een voertuig zijn verkocht via een veiling. Deze opbrengst is
afgedragen aan de bank in verband met een door haar bedongen pandrecht.
De boedel heeft hierover een boedelbijdrage van 10% ontvangen (zie hiervoor
onder 3 voor verdere uiteenzetting van bedragen).

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4.

6.6 Opbrengst

27-05-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 15.000,00

18-05-2020
4

Toelichting
Terzake verkochte goodw ill

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
opstellen geheimhoudingsovereenkomsten, stukken verzamelen ten behoeve
van het biedingsmemorandum, opstellen biedingsmemorandum, diverse
contacten met geïnteresseerde partijen, diverse contacten
(telefonisch/schriftelijk of besprekingen) met doorstartkandidaat.

27-05-2019
1

overleg met beoogd doorstarter, contacten en afrondende w erkzaamheden in
verband met voortzetting van de onderneming

28-08-2019
2

Beantw oorden van nog enkele vragen in verband met de voortzettingsperiode.

18-05-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een aantal stukken bij de curator aangeleverd. De curator dient nog
nader onderzoek te doen op dit punt.

27-05-2019
1

De curator heeft delen van de administratie doorgenomen en heeft daarover
vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft deze vragen
beantw oord.

18-05-2020
4

De curator dient deze antw oorden nog nader te bestuderen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de
bestuurder, nog diverse vragen gesteld en is thans nog doende met het
onderzoek. Het rechtmatighedenonderzoek is derhalve nog niet afgerond.

18-11-2020
5

De curator heeft diverse vragen gesteld aan de bestuurder en via Skype is ook
een aantal zaken besproken. De curator is thans in afw achting van een laatste
reactie van de bestuurder.

19-05-2021
6

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse keren contact gehad
met de bestuurder en zijn advocaat over het rechtmatighedenonderzoek en
zijn eerste bevindingen. Omdat de bestuurder gew isseld is van advocaat
heeft de laatste reactie w at langer op zich laten w achten. Er zal nu op korte
termijn een bespreking w orden ingepland met de bestuurder en zijn huidige
advocaat.

18-11-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 29 november 2018.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 30 november 2018.

27-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is een zogenaamde flex-B.V. en het geplaatste en gestorte kapitaal
bedraagt € 1,00.

27-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie onder 7.1.

27-05-2019
1

19-05-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

27-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering administratie, correspondentie met bestuurder over administratie.

18-05-2020
4

Onderzoek administratie en andere bescheiden, contact met bestuurder (voor
zover er onderzoek is gedaan t.b.v. van alle vennootschappen is de tijd
gelijkelijk verdeeld over elke vennootschap).

18-11-2020
5

In- en uitgaande correspondentie bestuurder, gesprek met bestuurder en
telefonisch contact met softw areleverancier boekhoudpakket failliet (voor zover
er onderzoek is gedaan t.b.v. van alle vennootschappen is de tijd gelijkelijk
verdeeld over elke vennootschap).

19-05-2021
6

Contact met bestuurder en zijn advocaat alsmede raadpleging van
administratie/jurisprudentie n.a.v. gegeven reacties (voor zover er onderzoek
is gedaan t.b.v. van alle vennootschappen is de tijd verdeeld over elke
vennootschap).

18-11-2021
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curatorsalaris
Vordering UW V: het UW V heeft het salaris over de opzegperiode
overgenomen.
€ 224.674,03

27-05-2019
1

28-11-2019
3

Toelichting
Inmiddels ingediend door UW V.
€ 241.414,63

18-05-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 157.532,00

27-05-2019
1

Toelichting
Binnen het Creusen-concern w as sprake van een zogenaamde fiscale eenheid
voor de BTW . Terzake de omzetbelasting zijn naheffingsaanslagen over 2017
en 2018 voor in totaal € 157.532,= opgelegd. Het voorgaande is exclusief de
vordering gebaseerd op artikel 29 lid 7 W et OB.
€ 467.617,00

28-08-2019
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst aanvullende
vorderingen ingediend in verband met niet betaalde loonheffingen.
€ 569.492,00

28-11-2019
3

Toelichting
Fiscale eenheid
De vordering ter zake naheffingen 2017 en 2018 is verhoogd en bedraagt
thans € 176.174,00. Daarnaast is een vordering naheffing over 2019 ingediend
ad € 46.224,00 en een naheffing ex artikel 29 w et OB ad € 36.845,00.
Voorts m.b.t. Creusen Motors B.V.:
€ 309.973,00 betreffende loonheffingen 2018/2019
€ 276,00 betreffende motorrijtuigenbelasting

Toelichting
Ongew ijzigd
€ 507.060,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft tw ee eerder ingediende vorderingen verlaagd
w aardoor de fiscale vorderingen lager zijn.

8.3 Pref. vord. UWV

18-05-2020
4

19-05-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft het salaris over de maand maart 2019 overgenomen: de
vordering van het UW V is nog niet bekend.
€ 138.599,02

27-05-2019
1

28-11-2019
3

Toelichting
Inmiddels ingediend door UW V.

Toelichting
Ongew ijzigd

18-05-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.
€ 4.836,81

27-05-2019
1

28-11-2019
3

Toelichting
Drie w erknemers hebben een vordering ingediend ter zake (niet door UW V
uitgekeerde) verlofuren.

Toelichting
Ongew ijzigd

18-05-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de crediteurenlijst van failliet zijn er 69 concurrente crediteuren. Deze
crediteuren zijn aangeschreven.
40

27-05-2019
1

28-08-2019
2

Toelichting
Inmiddels hebben 40 crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld.
46

28-11-2019
3

52

18-05-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 302.652,42 op basis van de crediteurenlijst van failliet. Deze crediteuren zijn
aangeschreven.
€ 134.363,88

27-05-2019
1

28-08-2019
2

Toelichting
40 crediteuren hebben hun vordering ingediend. Het betreft in totaal een
bedrag van EUR 134.363,88.
€ 143.176,83

28-11-2019
3

€ 189.488,33

18-05-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar is op dit moment nog geen inschatting van te maken.

27-05-2019
1

Het ligt voor de hand dat het faillissement opgeheven zal dienen te w orden
w egens gebrek aan baten.

18-05-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren

27-05-2019
1

telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren (w aaronder de
Belastingdienst)

28-08-2019
2

Correspondentie met crediteuren.

18-05-2020
4

Contact met crediteuren w aaronder de Belastingdienst.

18-11-2020
5

Contact met crediteuren.

19-05-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

27-05-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Allereerst de activa verkopen (via een doorstart of anderszins) alsmede
eigendomsvoorbehouden en lease-overeenkomsten afw ikkelen.

27-05-2019
1

Er heeft inmiddels een ophaaldag plaatsgevonden w aarbij leveranciers met
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid zijn gew eest nog
aanw ezige eigendommen retour te nemen.

28-08-2019
2

Ten aanzien van de roerende zaken w ordt thans een veilingtraject voorbereid.
Afronden rechtmatighedenonderzoek.

18-05-2020
4

Afronden rechtmatighedenonderzoek.

19-05-2021
6

Bespreking met bestuurder en zijn advocaat i.v.m.
rechtmatighedenonderzoek.

18-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daar is op dit moment nog geen inschatting van te maken.

27-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag

27-05-2019
1

W erkzaamheden in verband met opstellen vervolgverslag en (bijw erken)
tussentijds financieel verslag.

18-05-2020
4

W erkzaamheden in verband met verslaglegging.

18-11-2020
5

Opstellen vervolgverslag en daarmee verband houdende w erkzaamheden.

19-05-2021
6

Redigeren vervolgverslag.

18-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

