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Algemene gegevens
Naam onderneming
Creusen Finishing Solutions B.V., t.h.o.d.n. Creusen Metalw orking
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Gegevens onderneming
Creusen Finishing Solutions B.V.
statutaire vestigingsadres: Rijsw ijk
kantooradres: Doctor Philipslaan 39/6042 CT/ Roermond
Handelsregisternummer: 66191114
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Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijving volgens het handelsregister luidt: vervaardiging van
gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking alsmede groothandel in
gereedschapsw erktuigen en het vervaardigen van en de handel in
metaalbew erkingsmachines.
Het productprogramma van failliet bestaat uit slijpmachines,
bandslijpmachines, combinatiemachines, polijstmachines en boormachines.
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

2016

€ 810.060,00

€ -119.401,00

€ 244.465,00

2017

€ 1.362.758,00

€ 211.661,00

€ 947.431,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 101.905,34

28-08-2019
2

€ 162.222,40

28-11-2019
3

€ 78.344,82

18-05-2020
4

€ 71.375,37

18-11-2020
5

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
25-8-2019
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

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 30 min

2

21 uur 0 min

3

9 uur 6 min

4

20 uur 30 min

5

14 uur 54 min

totaal

139 uur 0 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. zijn eveneens in staat
van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.
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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
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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
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

27-05-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 68.000,00

€ 8.288,00

totaal

€ 68.000,00

€ 8.288,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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.
Nadat opdracht w erd gegeven voor een executieveiling is voorafgaand aan de
veiling alsnog een overeenkomst tot stand gekomen w aarbij de nog
aanw ezige voorraad is verkocht.

28-11-2019
3

Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen over de
koopsom derhalve EUR 8.288,= (inclusief BTW ). Na aftrek van de
boedelbijdrage is het restant van de koopsom overgemaakt naar de bank.

18-05-2020
4

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

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill.
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.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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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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Zoals hiervoor w erd opgemerkt is vlak voor de aanvang van de executieveiling
alsnog overeenstemming bereikt over het verkopen van de voorraden en de
goodw ill.

28-11-2019
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18-11-2020
5

Contact met doorstarter over enkele aangelegenheden.

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.

€ 44.458,80

totaal

€ 44.458,80

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omdat de debiteuren nog niet zijn aangeschreven is de opbrengst voor de
boedel en/of bank nog onbekend.
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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 enkele
vorderingen oninbaar. Het saldo terzake openstaande debiteuren is dan ook
een stuk lager dan bovenstaand vermeld. De nog openstaande debiteuren zijn
afgelopen verslagperiode aangeschreven hierbij w aren ook een aantal kleine
debiteuren (saldo lager dan EUR 500,=).

18-05-2020
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In totaal is EUR 27.139,32 ontvangen per medio februari 2020 (zow el op
rekening failliet als boedelrekening). De boedel heeft hierover een
boedelbijdrage ontvangen 10% derhalve in absolute zin EUR 3.280,98 (incl.
BTW ). Er resteren nog enkele kleine debiteuren (zie hiervoor) maar gelet op
omvang van het bedrag hebben verdere incassomaatregelen geen zin.
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 1.325,80 (incl BTW )
aan de boedel. Dit bedrag is inmiddels voldaan door de bank.

18-11-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vanw ege de gemaakte afspraken zijn 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
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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
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

27-05-2019
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vennootschappen uit het concern zijn hoofdelijk verbonden voor de
verplichtingen jegens de bank.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn er geen lease-overeenkomsten op naam van
failliet.

27-05-2019
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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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In verband met haar pandrecht komt aan de bank de opbrengst van de
voorraden toe alsmede de opbrengst ter zake debiteuren.

18-05-2020
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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
Rotra Ocean & Air B.V. heeft vanw ege door geleverde diensten een beroep het
retentierecht gedaan ten aanzien van een container die zich bij haar bevond.
De curator heeft onderhandeld met de raadsvrouw e van Rotra Ocean & Air B.V.
en onder verw ijzing naar artikel 60 Fw gedreigd met opeising. Uiteindelijk is
een bedrag van € 8.292,77 betaald door de boedel voor vrijgave van de
container.

27-05-2019
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5.7 Reclamerechten
Hier is geen beroep op gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

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.

Toelichting
Recentelijk is de conceptafrekening ontvangen van Troostw ijk in verband met
de executieveiling en de curator is thans doende met de verdere financiële
afw ikkeling hiervan.
€ 11.508,98

27-05-2019
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28-11-2019
3

18-05-2020
4

Toelichting
Genoemd bedrag is inclusief BTW en betreft de boedelbijdrage terzake
debiteuren en voorraad.
€ 1.325,80

18-11-2020
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Toelichting
Betreft een nabetaalde boedelbijdrage debiteuren (incl. BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
telefonisch en schriftelijk contact met de bank alsmede met leveranciers

27-05-2019
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telefonische en schriftelijk contact met de bank en leveranciers

28-08-2019
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Telefonisch en schriftelijk contact met de bank, koper en leveranciers.

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

6.1 Exploitatie / zekerheden
Omdat de activiteiten van gefailleerd uit relatief eenvoudige in- en
verkoopactiviteiten bestonden en een container met voorraad voor een relatief
klein bedrag kon w orden vrijgekocht, heeft de curator er voor gekozen om de
activiteiten voort te zetten.
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Alle activiteiten zijn gestopt vanaf .... omdat vanaf die datum geen gebruik
meer gemaakt kon w orden van het personeel dat w erd ingezet.

28-08-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Na het bereiken van een regeling inzake het retentierecht is de verkoop ter
hand genomen en tot en met datum verslaglegging een bedrag van €
133.864,06 omgezet. Na aftrek van alle kosten is tot op dit moment een
bedrag gerealiseerd van € 116.439,60. Over dit bedrag moet nog w orden
afgerekend met de bank omdat een deel van de inkoopw aarde vergoed moet
w orden vanw ege het pandrecht. Omdat nog niet alle zaken zijn uitgeleverd en
er nog een deel van de voorraad aanw ezig is, kan het resultaat nog niet exact
w orden vastgesteld.
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Omdat nog niet alle voorraad is verkocht en afspraken zijn gemaakt over de
nog resterende voorraad voor het geval het tot een doorstart komt kan op dit
moment nog geen complete financiële verantw oording w orden afgelegd.

28-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft vanaf datum faillissement vrijw el dagelijks overleg gehad met
de medew erkers die voor gefailleerde de inkoop- en verkoopactiviteiten
verrichtten.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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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.

27-05-2019
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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.

6.5 Verantwoording
Vlak voor het starten van de executieveiling is alsnog overeenstemming bereikt
met een koper die alle activa heeft gekocht (m.u.v. debiteuren) uit het
faillissement.

28-11-2019
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6.6 Opbrengst
€ 78.000,00
Toelichting
De koper heeft na veel onderhandelen uiteindelijk alle activa gekocht. Van de
verkoopopbrengst ziet een bedrag van € 68.000,= op de voorraad en een
bedrag van €10.000,= op goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage

28-11-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Omdat de curator nog doende is met de financiële afw ikkeling , moet de
boedelbijdrage in absolute zin nog berekend w orden.
€ 8.288,00

28-11-2019
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18-05-2020
4

Toelichting
Betreft de boedelbijdrage in verband met verkoop voorraden in het kader van
een (afgeslankte) doorstart. De boedel heeft daarnaast een boedelbijdrage
ontvangen over de debiteuren (doch dit staat los van de doorstart omdat de
debiteuren niet mee zijn verkocht).

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.
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gesprekken en correspondentie met beoogd doorstarter, w erkzaamheden ter
afronding van de periode dat de activiteiten van failliet zijn voortgezet

28-08-2019
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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
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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
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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
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 29 november 2018.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 30 november 2018.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is een zogenaamde flex-B.V. Het geplaatste en gestorte kapitaal
bedraagt € 1,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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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.
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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
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curatorsalaris

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-05-2019
1

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 . Ter zake 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.
€ 259.243,00

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.
€ 263.072,00

18-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

27-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de crediteurenlijst van failliet zijn er 27 concurrente crediteuren. Deze
crediteuren zijn aangeschreven.
15

27-05-2019
1

28-08-2019
2

Toelichting
Inmiddels hebben 15 crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend.
15
Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

28-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 195.366,65 op basis van de crediteurenlijst van failliet. Deze crediteuren zijn
aangeschreven.
€ 125.995,55

27-05-2019
1

28-08-2019
2

Toelichting
15 crediteuren hebben hun vordering ingediend voor in totaal EUR 125.995,55
€ 125.995,55

28-11-2019
3

Toelichting
Geen w ijzigingen.

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

27-05-2019
1

Vereenvoudigde afw ikkeling lijkt voorshands het meest aannemelijk.

18-05-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
telefonische en schriftelijke contacten met crediteuren

27-05-2019
1

telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren

28-08-2019
2

telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren

28-11-2019
3

Contact met de Belastingdienst.

18-05-2020
4

Contact crediteuren.

18-11-2020
5

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

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

27-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Allereerst activa verkopen (via een doorstart of anderszins) alsmede
eigendomsvoorbehouden 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

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
18-5-2021

18-11-2020
5

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

Bijlagen
Bijlagen

