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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V.

21-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij-Uitgeverij
Hub. Tonnaer B.V., statutair gevestigd te Kelpen-Oler en kantoorhoudende te
6037 RR Kelpen-Oler, aan de Ellerw eg no. 17, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 13030666.

21-10-2019
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Activiteiten onderneming
Naar opgaaf uit het handelsregister: Drukkerij, uitgeverij en boekbinderij,
groot- en kleinhandel in boeken, papier en kantoorbehoeften.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.827.399,00

€ 128.871,00

€ 546.238,00

2018

€ 2.178.542,00

€ -169.423,00

€ 710.830,00

2019

€ 1.903.603,00

€ -149.880,00

Toelichting financiële gegevens

21-10-2019
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Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens 2017 en 2018 volgen uit de jaarstukken over 2017 en
2018. Financiële gegevens 2019 (tussentijds) per 19 september 2019 volgens
uit de interne kolommenbalans.

21-10-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
21

21-10-2019
1

Toelichting
21 personen

Boedelsaldo
€ 65.104,50

21-10-2019
1

€ 72.020,20

31-01-2020
2

€ 117.457,12

04-05-2020
3

€ 164.371,51

04-11-2020
4

€ 158.239,64

21-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-9-2019

21-10-2019
1

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

31-01-2020
2

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

04-05-2020
3

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

04-11-2020
4

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

21-05-2021
5

t/m
30-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

127 uur 40 min

2

90 uur 20 min

3

12 uur 40 min

4

26 uur 50 min

5

6 uur 0 min

totaal

263 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 230 uur en 40 minuten

04-05-2020
3

Totaal bestede uren: 257 uur en 30 minuten

04-11-2020
4

Totaal bestede uren: 263 uur en 30 minuten

21-05-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Drukkerij-Uitgeverij Hub.
Tonnaer B.V. (hierna ook: Tonnaer) is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid D+D Media B.V. Bestuurders van D+D Media B.V. zijn de
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Marc Dijkstra
Beheer B.V. (alleen/zelfstandig bevoegd) en Stan Dijkstra Beheer B.V.
(gezamenlijk bevoegd). Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Marc
Dijkstra Beheer B.V. is de heer M.P.L. Dijkstra. Enig aandeelhouder en enig
bestuurder van Stan Dijkstra Beheer B.V. is de heer C.A.M. Dijkstra.

21-10-2019
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is Tonnaer niet betrokken bij enige (al dan niet
gerechtelijke) procedure.

21-10-2019
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen

21-10-2019
1

1.4 Huur
Tonnaer huurde het bedrijfspand aan de Ellerw eg 17 te Kelpen-Oler. Deze
huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden per 14 oktober 2019
beëindigd.
Tonnaer huurde verder een opslagruimte aan de Grathemerw eg te KelpenOler. De opslagruimte w erd gebruikt om op voorraad geproduceerde goederen
voor klanten te bew aren. In overleg met de verhuurder w ordt gew erkt aan de
oplevering per 1 november 2019.

1.5 Oorzaak faillissement

21-10-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Tonnaer w as w erkzaam in de branche van de traditionele drukkerij en
uitgeverij. Deze branche heeft reeds geruime tijd veel concurrentie te duchten
van het internet. Mede om die reden is de concurrentie binnen de branche
toegenomen ( overcapaciteit) en staan de marges sterk onder druk. Ondanks
het feit dat Tonnaer zich als belangrijke speler in de markt nog de nodige jaren
staande heeft kunnen houden, zijn de gevolgen van deze (toenemende)
concurrentie merkbaar gew eest aan de omzetontw ikkeling binnen Tonnaer, die
al enkele jaren een dalende trend liet zien.
De kosten, en dan met name de personeelslasten, lieten evenw el een
tegenovergestelde trend zien. Dit heeft erin geresulteerd dat Tonnaer over
2018 een verlies van
€ 169.423,- heeft gerealiseerd. Over de eerste 9
maanden van 2019 bedroeg het verlies € 149.880,-.
De door de betrokken financier ter beschikking gestelde faciliteit liet in
september 2019 geen ruimte meer om de salarissen van het personeel te
voldoen, w aardoor noodgedw ongen de directie/aandeelhouder besloten heeft
om het faillissement van Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V. aan te vragen.
Gelijktijdig w erd ook het faillissement van de zustervennootschappen PP
Kelpen B.V. en MaSt Design B.V. aangevraagd en uitgesproken.

21-10-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

21-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-10-2019
1

Toelichting
n.n.b.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-9-2019

21

Alle w erknemers zijn op 27 september 2019 ontslagen.

totaal

21

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de betrokken medew erkers op de bedrijfslocatie (op 24
september 2019). Voorts heeft afstemming met het UW V en met de HR
functionaris plaatsgevonden inzake de afw ikkeling van de
arbeidsovereenkomsten en de (salaris)aanspraken van de betrokken
w erknemers.
Het overgrote deel van het personeel is door de curator ingezet voor het
afw erken van lopende orders/ de operationele activiteiten, dit met het oog op
het onderzoek naar het (gedeeltelijk) voortzetten van het bedrijf.

21-10-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Tonnaer heeft geen onroerende zaken in eigendom. De beide bedrijfslocaties
w erden gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-10-2019
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Tonnaer had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De bedrijfsmiddelen die
w erden gebruikt in het kader van de exploitatie w erden gehuurd of geleased.

21-10-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
-

21-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoeken eigendomsposities bedrijfsmiddelen.

21-10-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tonnaer bestelde voorraad op orderbasis. Om die reden w as er slechts een in
omvang zeer beperkte voorraad aanw ezig. Ten aanzien van de w el aanw ezige
voorraad, w elke onder het pandrecht van de ABN AMRO Bank als betrokken
financier viel, hebben zich diverse leveranciers gemeld, die zich op hun
eigendomsvoorbehoud beriepen. De voorraad is aan de doorstartpartij
verkocht voor € 5.000,-, w aarbij de verplichting tot het afw ikkelen van
eventuele posities van derden bij de doorstartpartij is gelegd. Deze opbrengst
is geheel toekomen aan de pandhouder. In het kader van meeromvattende
afspraken is afgesproken dat aan de boedel geen vergoeding toekomt.

21-10-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad en mogelijke eigendommen derden; verkopen van de
resterende voorraad in het kader van de doorstart. Correspondentie en
communicatie met diverse leveranciers en de doorstartpartij inzake het
afw ikkelen van de eigendomsrechten van derden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 25.000,00

Kasgeld

€ 104,50

totaal

€ 25.104,50

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

21-10-2019
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Toelichting andere activa
De (overige) immateriële eigendommen / goodw ill
Deze immateriële activa (inclusief de handelsnaam Tonnaer) zijn in het kader
van de doorstart verkocht aan de
doorstartpartij tegen een koopsom ad € 25.000,-.

21-10-2019
1

Kasgeld
Er w as een zeer beperkte hoeveelheid kasgeld aanw ezig. Dit kasgeld is
afgestort.
Verslag 2:
Er is gebleken dat de failliet vennoot w as (50%) in een VOF. In overleg met de
andere vennoot is tot een afw ikkeling gekomen, w aarbij aan de boedel een
vergoeding van € 1.500,- is voldaan.

31-01-2020
2

Verslag 3:
Ter zake de afw ikkeling van de posities ter zake rekening-courant/regres en
subrogatie (zie nader het onderdeel “doorstart”) is aan de boedel een bedrag
van € 62.500,- toegekomen.

04-05-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de diverse activa posities en verkoop van deze posities bij /
vanw ege de doorstart.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

494722,72
totaal

Toelichting debiteuren

21-10-2019
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Toelichting debiteuren
Op de faillissementsdatum bedroeg de debiteurenstand
€ 494.722,72 (incl.
btw ). Gedurende de boedelperiode is er nog voor € 175.723,13 (incl. btw ) aan
omzet gefactureerd.

21-10-2019
1

Op 15 oktober 2019 bedroeg de debiteurenstand (pre-faillissement en
boedeldebiteuren) € 527.093,92 (incl. btw ).
Met de betrokken pandhouder is afgesproken dat de boedel de inning van de
debiteuren ter hand neemt. Ter zake de pre-faillissementsdebiteuren is een
boedelbijdrage van 10% (te vermeerderen met btw ) overeengekomen.
De pandhouder heeft ten behoeve van de tijdelijke voortzetting en het
afronden van het onderhanden w erk het daartoe benodigd krediet
beschikbaar gesteld.
Uit de te ontvangen opbrengsten ter zake de boedeldebiteuren w orden eerst
de door de pandhouder voldane kosten betaald.
Van het restant (excl. btw ) komt 60% toe aan de boedel en 40% aan de
pandhouder. De btw komt geheel toe aan de boedel.
Verslag 2:
De inning van de debiteurenposities (zow el de pre-faillissementsdebiteuren als
de boedeldebiteuren) is nagenoeg afgerond. Financiële afw ikkeling tussen de
bank en de boedel dient nog plaats te vinden.

31-01-2020
2

De failliet hield voorts een saldo in depot aan bij PostNL. Dit saldo, groot €
3.336,58, is aan de boedel toegekomen.
Daarnaast heeft de boedel tw ee restituties ontvangen van vooruit betaalde
bedragen. Ten eerste een bedrag van € 395,02 uit hoofde van een
premierestitutie (verzekering). Ten tw eede een bedrag van € 1.589,77 uit
hoofde van een afrekening van energiekosten.
Verslag 3:
De debiteureninning is volledig afgew ikkeld. De komende verslagperiode zal de
financiële afw ikkeling met de betrokken pandhouder plaatsvinden. Er is ter
zake reeds een voorschot van € 45.434,61 aan de boedel voldaan, hetgeen
samenhing met de opheffing van een bankrekening; het betreffende saldo is
naar de faillissementsrekening overgemaakt.

04-05-2020
3

Verslag 4:
Financiële afw ikkeling met de betrokken pandhouder heeft plaatsgevonden.

04-11-2020
4

Ter zake pre-faillissementsdebiteuren is er in totaal
€ 466.580,17
geïncasseerd. Overeenkomstig de daaromtrent gemaakte afspraken is er aan
de boedel een vergoeding van 10% (excl. BTW ) en derhalve
€ 46.658,02
exclusief BTW en € 56.456,20 inclusief BTW toegekomen. Nu er in de derde
verslagperiode reeds een voorschot ten bedrage van € 45.434,61 aan de
boedel w as voldaan, resteerde er een bedrag van € 11.021,59. Dit bedrag is
aan de boedel voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteurenpositie. Afstemming met de betrokken pandhouder.
Correspondentie met debiteuren.

21-10-2019
1

Verslag 1 en 2:
Inventarisatie debiteurenpositie. Afstemming met de betrokken pandhouder.
Correspondentie met debiteuren.

31-01-2020
2

Verslag 1, 2 en 3:
Inventarisatie debiteurenpositie. Afstemming met de betrokken pandhouder.
Correspondentie met debiteuren.

04-05-2020
3

Verslag 1, 2, 3 en 4:
Inventarisatie debiteurenpositie. Afstemming met de betrokken pandhouder en
financiële afw ikkeling ter zake debiteureninning. Correspondentie met
debiteuren.

04-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 568.916,97

21-10-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een groepskrediet verstrekt aan DrukkerijUitgeverij Hub. Tonnaer B.V., PP Kelpen B.V., MaSt Design B.V., D+D Media B.V.
en D+D Investments B.V. Uit hoofde van die financiering had de ABN AMRO
Bank per datum faillissement een bedrag van € 568.916,97 te vorderen.

5.2 Leasecontracten
Tonnaer is met diverse partijen leaseovereenkomsten aangegaan ter zake
diverse apparaten (printers, copiers e.d.). Een aantal van deze
leaseovereenkomsten is inmiddels afgew ikkeld; andere overeenkomsten
w orden voortgezet.

21-10-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft de gebruikelijke zekerheidsrechten, w aaronder een
pandrecht op de openstaande debiteuren.

21-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de debiteuren komt toe aan de bank op de w ijze zoals
omschreven onder 4 totdat haar vordering is voldaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

21-10-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere crediteuren (in totaal 12 per heden) hebben een beroep gedaan op
een eigendomsvoorbehoud en/of andere eigendomsrechten. De aanw ezige
onbew erkte voorraad in relatie tot deze claims is beoordeeld. Vastgesteld is
dat er slechts van een beperkt aantal crediteuren nog voorraad aanw ezig is.
Met de doorstarter is afgesproken dat de rechten van derden voor rekening en
risico van de doorstarter afgew ikkeld dienen te w orden en dat de doorstarter
Tonnaer en de curator voor eventuele aanspraken dient te vrijw aren.

21-10-2019
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

21-10-2019
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5.7 Reclamerechten
Er is vooralsnog niet gebleken van rechtsgeldige rechten van reclame.

21-10-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onder 4.

21-10-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de directie en haar adviseur alsook met de betrokken financier
bij aanvang faillissement in verband met het afstemmen van de periode van
tijdelijke voortzetting en daarin begrepen verkopen van voorraden en
debiteureninning, alsmede de reguliere afstemming / informatie-uitw isseling
vanw ege de betrokken bancaire posities en zekerheden. Voorts overleg met
de betrokken financier in verband met de te maken kosten voor de tijdelijke
voortzetting en de afspraken omtrent de inning van debiteuren.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

21-10-2019
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V. zijn tijdelijk
voortgezet over de periode vanaf datum faillissement (24 september 2019) tot
en met 13 oktober 2019. Per 14 oktober 2019 is een aansluitende doorstart
gerealiseerd.
Zie hierna voor een nadere uiteenzetting van de gerealiseerde omzet over de
boedelperiode. De vanw ege de voortzetting (rechtstreeks) verbonden kosten
zijn bij het redigeren van het aanvangsverslag nog niet volledig inzichtelijk /
afgew ikkeld.

6.2 Financiële verslaglegging

21-10-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
De omzet tijdens de periode van voortzetting bedroeg in totaal € 175.723,13
inclusief btw .

21-10-2019
1

De boedeldebiteuren w erden op de gebruikelijke w ijze
gefactureerd w aarbij de betaling verricht dient te w orden op
de door Tonnaer bij de ABN AMRO Bank aangehouden rekening.
Tijdens het voortzetten van de onderneming zijn er diverse voorraden
ingekocht. De ABN AMRO Bank heeft daarvoor krediet ter beschikking gesteld.
De betrokken leveranciers hebben allen aangedrongen op een door de curator
te verstrekken betalingsgarantie, w elke verstrekt zijn.
Tot op heden is er uit hoofde van de verstrekte betalingsgaranties een bedrag
van € 26.342 (incl. btw ) aan boedelcrediteuren voldaan. Naar verw achting naar
verw achting zal het totaal uit hoofde van de tijdelijke voortzetting te betalen
bedrag uitkomen op circa € 50.000,- (incl. btw ). De omvang van dit bedrag zal
eerst de komende verslagperiode definitief inzichtelijk zijn.
Het voorlopige resultaat over de voortzettingsperiode
bedraagt daarmee € 125.723,13 inclusief btw .
Verslag 2:
Inmiddels zijn nagenoeg alle uit hoofde van de verstrekte betalingsgarantie te
betalen bedragen voldaan. Tot op heden is er € 41.836,- (incl. BTW ) aan
boedelcrediteuren voldaan.

31-01-2020
2

Verslag 3:
Alle betalingen vanw ege de verstrekte betalingsgaranties hebben
plaatsgevonden. Uit dien hoofde is er 42.163,01 (incl. BTW ) aan
boedelcrediteuren voldaan.

04-05-2020
3

Verslag 4:
Gedurende de tijdelijke voortzetting is er een omzet gerealiseerd van €
176.373,61 exclusief BTW . De geïncasseerde BTW bedraagt € 28.875,74. De
kosten van de voortzetting hebben € 35.822,87 exclusief BTW bedragen (de
ter zake door de ABN AMRO betaalde BTW bedraagt € 6.340,14).

04-11-2020
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De BTW is geheel aan de boedel toegekomen. Ter zake de netto omzet (omzet
exclusief BTW minus de kosten exclusief BTW ) is 60% aan de boedel
toegekomen.
Gelet op het voorgaande bedroeg de netto opbrengst € 140.550,74. Het
aandeel van de boedel (60%) bedroeg € 84.330,44. De aan de boedel
toekomende BTW bedroeg € 28.875,74, zodat per saldo een bedrag van €
113.206,18 aan de boedel diende toe te komen.
Nu de boedel de door de ABN AMRO betaalde BTW ten bedrage van € 6.340,14
ter zake de tijdelijke voortzetting in de aangifte voor de boedel-BTW heeft
betrokken, diende voornoemd bedrag van € 113.206,18 gecorrigeerd te
w orden met de door de boedel terug te vragen BTW , w aarmee er per saldo
een bedrag van € 106.866,05 aan de boedel is toegekomen ter zake de
tijdelijke voortzetting. Financiële afw ikkeling ter zake heeft plaatsgevonden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Begeleiden en monitoren van de tijdelijk voortgezette
exploitatie door de curator / faillissementsboedel.
Operationele aansturing, het leggen van noodverbanden en
financiële opvolging. Toestemming rechter-commissaris inzake tijdelijke
voortzetting.

21-10-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 14 oktober 2019 zijn de activiteiten van Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer
B.V. doorgestart en zijn de activaposities zoals hiervoor reeds besproken
(voorraad en goodw ill) verkocht en geleverd aan de doorstartpartij. De
doorstart is gerealiseerd door W eemen Limburg B.V.

21-10-2019
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Met de doorstart is een totale koopsom / betaling gemoeid van € 30.000,-. Ter
zake de goodw ill is een bedrag van
€ 25.000,- betaald, w elk bedrag
volledig aan de boedel is toegekomen. Ter zake de voorraadpositie is een
bedrag van € 5.000,- betaald, w elk bedrag is toegekomen aan de pandhouder.
Met de doorstart is de w erkgelegenheid behouden voor 9 w erknemers. Tevens
w ordt de bedrijfslocatie te Kelpen-Oler aan de Ellerw eg 17 met ingang van 14
oktober 2019 gehuurd, w aardoor de boedelschulden beperkt w orden.
Samenhangend met de beoogde doorstart diende er tevens nu reeds ter
zake de onderlinge rekening-courantposities en de interne posities uit hoofde
van regres en subrogatie tussen Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V., PP
Kelpen B.V., MaSt Design B.V., D+D Media B.V. en D+D Investments B.V. tot een
oplossing gekomen te w orden.
Na uitvoerig overleg met de bestuurder en adviseur van D+D Media B.V. en
D+D Investments B.V. is – na daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris – overeenstemming bereikt over een door D+D Media B.V. en D+D
Investments B.V. aan de boedel van Drukkerij-Uitgeverij Hub. Tonnaer B.V. te
betalen bedrag.
Daarnaast is tussen partijen overeengekomen dat de faillissementsboedel
over de periode van tijdelijke voortzetting geen bijdrage verschuldigd is in de
gemaakte/ te maken kosten, onder andere bestaande uit de huur van het
bedrijfspand, lease van machines e.d. Daarmee w ordt voor omstreeks €
10.000,- aan boedelvorderingen bespaard.

6.5 Verantwoording
De opbrengst is nader verantw oord bij de specifieke activaonderdelen in dit
verslag.

21-10-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De opbrengst is nader verantw oord bij de specifieke activaonderdelen in dit
verslag.

21-10-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-10-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventariseren geïnteresseerde partijen. Aanschrijven geïnteresseerde
partijen en inventariseren biedingen. Onderzoeken, afstemmen en
voorbereiden van de doorstart
/ activa transactie. Vastlegging afspraken. Goedkeuring rechter-commissaris.

21-10-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog nader te onderzoeken.

21-10-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De afgelopen 5 jaren zijn de jaarrekeningen telkens tijdig opgemaakt en
gedeponeerd.

21-10-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

21-10-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Eventuele stortingsplicht is verjaard.

21-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog nader te onderzoeken.

21-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog nader te onderzoeken.

21-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan diverse aangereikte administratie. Veiligstellen van de relevante
fysieke en digitale administratie.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

21-10-2019
1

Toelichting
Afw ikkelingskosten : P.M.
UW V : P.M.
Huur: € 274,96

21-10-2019
1

€ 679,20

31-01-2020
2

Toelichting
Huur

Toelichting
UW V: 146.862,75

Toelichting
Afw ikkelingskosten : P.M.
UW V : € 146.862,75
Huur: € 1.038,52
W ML: € 157,23

04-05-2020
3

04-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57,00

21-10-2019
1

€ 65.912,00

31-01-2020
2

€ 76.740,55

04-05-2020
3

€ 86.088,00

04-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.

21-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 568.916,97

21-10-2019
1

Toelichting
(per 24-9-2019)

Toelichting
P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-01-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

21-10-2019
1

78

31-01-2020
2

83

04-05-2020
3

87

04-11-2020
4

88

21-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 768.621,33

21-10-2019
1

€ 989.881,10

31-01-2020
2

€ 1.066.534,74

04-05-2020
3

€ 1.136.835,60

04-11-2020
4

€ 1.158.407,79

21-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten.

21-10-2019
1

Vereenvoudigde afw ikkeling

21-05-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aan de hand van de boekhouding aangeschreven.
Inventariseren crediteurenlast.

21-10-2019
1

Verslag 1, 2 en 3:
De crediteuren zijn aan de hand van de boekhouding aangeschreven.
Inventariseren crediteurenlast.

04-05-2020
3

Verslag 1, 2, 3 en 4:
De crediteuren zijn aan de hand van de boekhouding aangeschreven.
Inventariseren crediteurenlast.

04-11-2020
4

Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:
De crediteuren zijn aan de hand van de boekhouding aangeschreven.
Inventariseren crediteurenlast.

21-05-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

21-10-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

21-10-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

21-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

21-10-2019
1

- Afw ikkelen diverse operationele en financiële aspecten in het kader van de
doorstart;
- Inning debiteuren;
- Afw ikkeling verzekeringspolissen
- Nadere inventarisatie crediteurenlast;
- Rechtmatigheidsonderzoek;

21-10-2019
1

- Afw ikkelen diverse operationele en financiële aspecten in het kader van de
doorstart;
- Inning debiteuren;
- Afw ikkeling verzekeringspolissen
- Nadere inventarisatie crediteurenlast;
- Rechtmatigheidsonderzoek;

31-01-2020
2

Verslag 3
- Nadere inventarisatie crediteurenlast;
- Financiële afw ikkeling pandhouder;
- Rechtmatigheidsonderzoek;

04-05-2020
3

- Rechtmatigheidsonderzoek;

04-11-2020
4

- Rechtmatigheidsonderzoek;

21-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

Medio / eind 2021 of zoveel eerder.

21-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
21-11-2021

21-05-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

21-10-2019
1

Verslag 1, 2 en 3:
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging

04-05-2020
3

Verslag 1, 2, 3 en 4:
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging

04-11-2020
4

Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging

21-05-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

