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Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Zutphen. Haar
bezoekadres is gelegen aan de De Stoven 31 te Zutphen.

16-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een loodgieters- en installatiebedrijf. Ook hield zij
zich bezig met het uitoefenen van een aannemersbedrijf voor gas-, w ater-,
lood-, zink- en elektrotechnische w erken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.307.659,00

€ -156.114,00

€ 337.800,00

2018

€ 1.068.438,00

€ -136.608,00

€ 415.690,00

2019

€ 1.111.324,43

€ -219.030,56

€ 355.636,34

2020

€ 717.306,14

€ -143.296,23

€ 498.932,57

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande cijfers van 2019 en 2020 zijn overgenomen uit een
conceptbalans en een concept w inst- en verliesrekening die van de accountant
van gefailleerde is verkregen. Voor 2020 geldt dat dit de bijgew erkte cijfers tot
en met juli 2020 zijn. De cijfers van 2017 en 2018 zijn overgenomen uit de
definitieve jaarrekening van 2018.
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Vanaf (in ieder geval 2017) is de omzet jaarlijks gedaald, behalve een kleine
opleving in 2019. Daarnaast is in alle jaren sinds 2017 verlies geleden. De
inkoopw aarde van de omzet lag gedurende alle jaren tussen de 40% en 50%.
Andere grote kostenposten bestonden uit personeels- (tussen de 34% en
42%), huisvestingskosten (gemiddeld 5%), autokosten (gemiddeld 7%) en
algemene kosten (gemiddeld 7%).
Met betrekking tot de balans valt op dat de post voorraad materialen sinds
2017 gelijk is gebleven met een bedrag van € 125.000,-. Dit geldt ook voor de
post onderhanden w erk met een bedrag van € 25.000,-.
Aan de actiefzijde van de balans zijn alleen mutaties opgetreden bij de
financiële vaste activa (van circa € 8.500 in 2017 naar circa € 30.000,- in 2020)
en de post debiteuren (€ 164.816 in 2017, € 217.551,- in 2018). Overigens
w ordt de post debiteuren niet vermeld op de balans die van de accountants is
verkregen. Op dat overzicht staat w el een post kortlopende vorderingen. Die
post bedraagt in 2019 circa € 8.000,- en in 2020 is deze post negatief (-€
1.156,-).
Aan de passiva zijde van de balans valt op dat vanaf 2017 met name de
schulden aan leveranciers en de schulden aan groepsmaatschappijen zijn
toegenomen.
De hiervoor genoemde informatie heeft de curator verkregen van de
bestuurder. In dat kader merkt de curator op dat dit faillissementsverslag een
w eergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn gew orden gedurende de
afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen het
voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud
van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit
verslag te vinden zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden
13
Toelichting
Op datum faillissement w aren er 13 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
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1

Boedelsaldo
€ 42.790,16

16-10-2020
1

Toelichting
Op 16 oktober 2020 bedroeg het boedelsaldo € 42.790,16. Een bedrag van
circa € 9.000,- komt echter aan de pandhouder toe zodat dit bedrag in
mindering strekt op het boedelsaldo.

€ 61.904,90

15-01-2021
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Toelichting
Op 15 januari 2021 bedroeg het boedelsaldo € 61.904,90.
Een bedrag van circa € 400,53 dient nog aan de pandhouder te w orden
betaald en strekt nog in mindering op het boedelsaldo.

€ 61.523,47

15-04-2021
3

Toelichting
Op 15 april bedroeg het boedelsaldo € 61.523,47.

€ 61.863,47

15-07-2021
4

Toelichting
Op 15 juli 2021 bedroeg het boedelsaldo € 61.863,47.

€ 61.947,47

15-10-2021
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Toelichting
Op 15 oktober 2021 bedroeg het boedelsaldo € 61.947,47.

€ 61.947,47

13-01-2022
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Toelichting
Op 13 januari 2022 bedroeg het boedelsaldo € 61.947,47.

€ 61.947,47

Verslagperiode

21-07-2022
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Verslagperiode
van
18-9-2020

16-10-2020
1

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

15-01-2021
2

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

15-04-2021
3

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

15-07-2021
4

t/m
15-7-2021
van
16-7-2021

15-10-2021
5

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021

13-01-2022
6

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022
t/m
21-7-2022

Bestede uren

21-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 24 min

2

46 uur 39 min

3

6 uur 45 min

4

5 uur 15 min

5

0 uur 42 min

6

0 uur 42 min

7

4 uur 30 min

totaal

125 uur 57 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 23 mei 2005. Enig bestuurder en aandeelhouder is
Coenders Holding B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder van Coenders Holding B.V. is JMCoenders
B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder van JMCoenders B.V. is de heer J.M.
Coenders.

16-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

16-10-2020
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1.3 Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringen afgesloten, zoals een zakenreisverzekering, een
verzekering voor roerende zaken, een bedrijfsschadeverzekering,
autoverzekeringen en een rechtsbijstandverzekering. en bedrijfsschade.
Per datum faillissement zijn de dekkingen van de verzekeringen opgeschort
omdat de verzekeringspremies niet zijn betaald. In overleg met de pandhouder
is besloten om de roerende zaken te verzekeren. Daarvoor moet echter eerst
de alarminstallatie hersteld w orden. Het streven is om uiterlijk oktober 2020 de
roerende zaken verzekerd te hebben. Zodra de roerende zaken geveild en
opgehaald zijn zal de verzekering w orden beëindigd.
Het bedrijfspand is eigendom van Coenders Holding B.V. Aan de
hypotheekhouder is geadviseerd om een verzekering voor het bedrijfspand af
te sluiten.

16-10-2020
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt het bedrijfspand van Coenders Holding B.V. De
huurovereenkomst is tegen 6 januari 2021 opgezegd.

16-10-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Er is sprake van een eigen aangifte. Als één van de oorzaken van het
faillissement noemt de bestuurder de financiële crisis die gefailleerde zw are
klappen heeft toegebracht. Zo heeft de moedermaatschappij van gefailleerde
kort vóór de crisis het bedrijfspand aangeschaft. Dit pand is op dit moment veel
minder w aard dan de aanschafprijs. De huurprijs die gefailleerde moet betalen
is vastgesteld op basis van de aanschafprijs. Gezien de w aarde van het pand
is de huurprijs derhalve te hoog.
Daarnaast is de orderportefeuille gedurende de crisis voor een groot deel
opgedroogd. Omdat het na de crisis in de branche als geheel beter ging zag de
bestuurder perspectief. Voor gefailleerde is de orderportefeuille in de
afgelopen jaren niet genoeg toegenomen. Gezien de jarenlange verliezen
stapelden de financiële problemen zich op. In oktober 2019 en januari 2020
heeft de Belastingdienst beslag op de roerende zaken gelegd en een datum
voor de verkoop vastgesteld. De bank heeft aangedrongen op het verstrekken
van extra zekerheden, maar heeft op enig moment het vertrouw en in een
herstel verloren. Daarnaast w erd gefailleerde geholpen door een leverancier
die leningen heeft verstrekt.
Vanw ege de slechte financiële situatie is afscheid genomen van een deel van
het personeel. In 2015 w aren er bijvoorbeeld nog 23 FTE in dienst. Thans
w erken er circa 11 FTW voor gefailleerde. Omdat de resultaten in 2020 geen
verbetering (maar een verslechtering) liet zien zag de aandeelhouder geen
andere mogelijkheid dan het aanvragen van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

16-10-2020
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Toelichting
Op datum faillissement w aren er 13 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
21

16-10-2020
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Toelichting
Niet bekend is hoeveel w erknemers er in 2019 in dienst w aren van
gefailleerde.
In 2018 w aren er 20,8 FTE in dienst (2017: 22,9 FTW )

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-9-2020

13

Op 24 september 2020 zijn de opzeggingsbrieven verzonden.

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en overleg met bestuurder, personeel en UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

16-10-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gereedschappen

€ 10.275,00

€ 1.027,50

Gereedschappen/voorraad/inventaris

€ 73.558,14

€ 14.250,81

totaal

€ 83.833,14

€ 15.278,31

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een overnamekandidaat gevonden die een groot deel van de w erknemers
in dienst heeft genomen, alsmede de domeinnaam van gefailleerde, de
inrichting van een aantal bedrijfsbussen en de mogelijkheid om de circa 300
personen die een onderhoudscontract van de cv-ketel bij gefailleerde hebben
afgesloten te benaderen om met die partijen een nieuw contract te sluiten.
Deze partij heeft ook een deel van de gereedschappen gekocht. De bank heeft
een pandrecht bedongen op de gereedschappen. Met de bank is
overeengekomen dat 90% van de opbrengst aan haar toekomt en 10% van de
opbrengst komt aan de boedel toe.
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De nog niet verkochte gereedschappen, inventaris en andere roerende zaken
w orden via een openbare veiling verkocht. In de komende verslagperiode
w ordt het actief verkaveld. Het streven is om de veiling eind november 2020
volledig afgerond te hebben (inclusief het ophalen van goederen door kopers).
De veiling van bedrijfsmiddelen heeft een bedrag van € 73.558,14 opgebracht.
Daarvan komt een bedrag van € 59.307,33 aan de pandhouder toe. Na
betaling van een restantbedrag van € 445,03 is dit onderdeel afgerond.

15-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 191,13 ontvangen
vanw ege de restantveilingen die hebben plaatsgevonden.

15-04-2021
3

De opbrengst ad € 445,03 van een andere restantveiling viel in verslagperiode
2. Met de pandhouder is deze opbrengst in verslagperiode 3 afgerekend. Aan
de pandhouder is een bedrag van € 400,53 overgeschreven.
Het netto resultaat van de veiling komt in verslagperiode 3 vanw ege de
verrekening van € 400,53 uit op een negatief bedrag van € 381,43.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de bodemzaken dient gereserveerd te w orden voor de
fiscus

16-10-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder, pandhouder
en verkooporganisatie.
Opstellen bidbook.
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1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad zal via een openbare veiling w orden verkocht. In de komende
verslagperiode zal de voorraad w orden verkaveld. Het streven is om de veiling
eind november 2020 volledig afgerond te hebben (inclusief het ophalen van
goederen door kopers).

16-10-2020
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Zie onderdeel 3.3 van dit verslag. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

15-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder, pandhouder
en verkooporganisatie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voertuig

€ 3.400,00

€ 340,00

Uitleen personeel

€ 2.144,00

€ 2.144,00

Goodw ill, cv-contracten, inrichting bedrijfsbussen

€ 22.225,00

€ 22.225,00

totaal

€ 27.769,00

€ 24.709,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er is een overnamekandidaat gevonden die een groot deel van de w erknemers
in dienst heeft genomen. Deze partij heeft van gefailleerde ook de
domeinnaam en de inrichting van een aantal bedrijfsbussen overgenomen. Tot
slot heeft deze partij de mogelijkheid om de circa 300 personen die een
onderhoudscontract van de cv-ketel bij gefailleerde hebben afgesloten te
benaderen om met die partijen een nieuw contract te sluiten. Het totaalbedrag
dat is betaald voor dit actief betreft € 22.225,00.

16-10-2020
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Deze overnamekandidaat heeft een deel van het personeel van gefailleerde
ingeleend zonder toestemming van de curator en de rechter-commissaris. Met
deze kandidaat is overeengekomen dat voor deze inleen een vergoeding dient
te w orden betaald van in totaal € 2.144,- (ex btw ). In totaal gaat het om 64
uren voor drie w erknemers.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

15-01-2021
2

Bij aanvang van faillissement is ervan uitgegaan dat de (niet-gefailleerde)
moedermaatschappij van gefailleerde eigenaar w as van een voertuig. In de
afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde eigenaar is. Het voertuig
is verkocht voor een bedrag van € 3.400,-. Ook is afgerekend met de
pandhouder. Aan de faillissementsboedel komt 10% van de opbrengst toe.

15-07-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en potentiele
kopers.
Opstellen bidbook.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Reeds gefactureerd

€ 129.324,85

Nog te factureren

€ 110.466,67

totaal

€ 239.791,52

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

16-10-2020
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Toelichting debiteuren
Per datum faillissement bedroeg de debiteurenstand € 129.324,85. Deze
debiteuren w orden door de faillissementsboedel aangeschreven.

16-10-2020
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Uit de administratie blijkt dat er op datum faillissement nog een bedrag van €
110.466,67 gefactureerd dient te w orden aan debiteuren. Volgens de
bestuurder betreft dit het bedrag exclusief verbruikte materialen. De kosten
van materialen komen derhalve nog bovenop dit bedrag. Zodra de facturen
gereed zijn zullen ook deze debiteuren door de faillissementsboedel w orden
aangeschreven.
De bank heeft pandrechten bedongen op vorderingen. Met de bank is
overeengekomen dat 90% van de opbrengst van debiteuren aan de bank
toekomt en 10% aan de faillissementsboedel.
In totaal is voor een bedrag van € 127.768,18 (exclusief btw ) aan facturen
ontvangen. De facturen zijn inmiddels verzonden. Voor zover de curator kan
overzien is voor een bedrag tussen de € 40.000,- en € 60.0000,- aan
betalingen ontvangen. Ook hebben een aantal crediteuren bezw aren geuit
tegen de ontvangen factuur. In de komende verslagperiode zullen deze
crediteuren een reactie ontvangen van de curator, c.q. zal een herinnering
w orden verstuurd.

15-01-2021
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Inmiddels is een bedrag van meer dan € 100.000,- ontvangen naar aanleiding
van de debiteurenbrieven. De debiteuren hebben betaald op de bankrekening
die failliet aanhoudt bij de pandhouder. Met de pandhouder zal in overleg
w orden getreden om tot een voorlopige afrekening te komen tussen haar en
de faillissementsboedel.

15-04-2021
3

Het overleg met de pandhouder vindt nog plaats.

15-07-2021
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De w erkzaamheden m.b.t. de debiteuren zijn nog niet afgerond. Het streven is
om deze w erkzaamheden in de komende verslagperiode te voltooien.

15-10-2021
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Helaas zijn de w erkzaamheden m.b.t. de debiteuren nog niet afgerond.
Getracht w ordt dit zo snel mogelijk af te ronden.

13-01-2022
6

Alle debiteuren hebben betaald of gereageerd, op 5 na.
Alle ontvangen reacties zijn met de bestuurder besproken. Er w ordt een
beroep gedaan op garantie, zodat de factuur ten onrechte w as, het
ontbreken van een w erkbon, de opdracht w ordt ontkend, failliet is w elisw aar
komen kijken maar heeft vervolgens niets gedaan maar w el die tijd
gefactureerd, er is schade veroorzaakt, etc.. De verw eren zijn ofw el juist
ofw el vrijw el niet te w eerleggen. Bovendien betreffen het veelal zeer geringe
bedragen, enige tientallen of hoogstens honderden euro's.
Van 5 debiteuren is geen betaling ontvangen en ook geen inhoudelijke
reactie. Deze hebben bovendien een omvang om nog een aanmaning voor te
sturen, hetgeen inmiddels is geschied.

21-07-2022
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In de volgende verslagperiode zal naar verw achting de definitieve stand van
zaken kunnen w orden opgemaakt en met de pandhouder Rabobank kunnen
w orden afgerekend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met bestuurder, rechter-commissaris.
Onderzoek administratie.

16-10-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 765.363,15

16-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van het concern.
Vanw ege de hoofdelijke aansprakelijkheid vordert de bank van gefailleerde
een bedrag van € 182.044,- vanw ege een lening, € 325.000,- vanw ege een
andere lening en € 258.319,15 vanw ege een rekening-courantkrediet. Ook
vordert de bank de lopende rente, buitengerechtelijke incassokosten en
uitw inningskosten als PM-post.

5.2 Leasecontracten
De bedrijfsw agens zijn gehuurd van tw ee leasemaatschappijen. Er w as geen
sprake van huurkoop. De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de
voertuigen zijn geretourneerd.

16-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten bedongen op alle huidige en toekomstige
inventaris (w aaronder transportmiddelen), alle huidige en toekomstige
voorraden en alle vorderingen op derden.
Ook heeft de bank een hypotheekrecht bedongen op het bedrijfspand.

16-10-2020
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5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist.

16-10-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Voor een groot deel zijn de geleverde materialen al
verw erkt. Geleverde goederen die nog aanw ezig w aren in het magazijn van
gefailleerde zijn door de leveranciers die een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud hebben bedongen op die geleverde goederen
opgehaald.

5.6 Retentierechten

16-10-2020
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

16-10-2020
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

16-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-10-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met bank en leveranciers.

16-10-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

16-10-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

16-10-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-10-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

16-10-2020
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-10-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting

16-10-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

16-10-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

16-10-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit punt is in onderzoek.

16-10-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-07-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: nee
2017: 18-9-2020 (te laat)
2016: 18-9-2020 (te laat)
2015: 24-1-2017 (op tijd)

16-10-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

16-10-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

16-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-10-2020
1

Dit punt is in onderzoek.

Nee

15-07-2021
4

Toelichting
Er zijn onvoldoende aanknopingspunten gevonden om te oordelen dat het
bestuur aansprakelijk is.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-10-2020
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Toelichting
Dit punt is in onderzoek.

Nee

15-07-2021
4

Toelichting
Van paulianeuze handelingen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
Bespreking bestuurder.

16-10-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-10-2020
1

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

€ 52.523,98

15-07-2021

Toelichting

4

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 52.523,98.

€ 58.668,79

21-07-2022
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Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 58.668,79.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.204,00

16-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft tw ee vorderingen ingediend van in totaal € 30.204,-.
Dit betreft de loonheffingen van juni en juli 2020.

€ 198.885,00

15-01-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft voor een totaalbedrag ad € 198.885,00 aan vorderingen
ingediend.
Dit betreft onbetaalde loonheffingen vanaf april 2019, motorrijtuigenbelasting
en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw inzake artikel 43
Invorderingsw et.

€ 463.030,00

15-04-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft voor een totaalbedrag ad € 463.030,00 aan vorderingen
ingediend.
Dit betreft onbetaalde loonheffingen vanaf april 2019, onbetaalde
omzetbelasting vanaf maart 2019, motorrijtuigenbelasting en hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de btw inzake artikel 43 Invorderingsw et.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-10-2020
1

Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 29.196,29
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 29.196,29.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-07-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-10-2020
1

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 1.112,35

15-04-2021
3

Toelichting
Een w erknemer heeft een preferente vordering van € 1.112,35 ingediend
vanw ege onbetaalde ATV-uren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

16-10-2020
1

Toelichting
In totaal hebben 30 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

60

15-01-2021
2

Toelichting
In totaal hebben 60 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

63

15-04-2021
3

Toelichting
In totaal hebben 63 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

67

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-07-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 122.359,40

16-10-2020
1

Toelichting
De concurrente vorderingen hebben voor een totaalbedrag van € 122.359,40
aan vorderingen ingediend.

€ 204.364,62

15-01-2021
2

Toelichting
De concurrente vorderingen hebben voor een totaalbedrag van € 204.364,62
aan vorderingen ingediend.

€ 208.343,38

15-04-2021
3

Toelichting
De concurrente vorderingen hebben voor een totaalbedrag van € 208.343,38
aan vorderingen ingediend

€ 242.610,49

21-07-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling kan nog geen uitspraak w orden gedaan.

16-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren. Verw erken reacties crediteuren.
Bespreking bestuurder. Doornemen administratie.

16-10-2020
1

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

16-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-10-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

16-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
crediteuren nader in kaart brengen;
activa veilen;
debiteuren aanschrijven;
rechtmatigheidsonderzoek aanvangen;

afrekenen met pandhouder; ;
debiteuren innen;
rechtmatigheidsonderzoek aanvangen;

afrekenen met pandhouder;
restant debiteuren innen;
rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

16-10-2020
1

15-01-2021
2

15-04-2021
3

Restant debiteuren innen en afrekenen met pandhouder.

15-07-2021
4

W erkzaamheden debiteuren voortzetten en afronden.
Daarna kan het faillissement opgeheven w orden.

15-10-2021
5

W erkzaamheden debiteuren voortzetten en afronden.
Daarna kan het faillissement opgeheven w orden.

13-01-2022
6

Betaling/reactie van de laatste 5 debiteuren afw achten en vervolgens de
debiteuren afrekenen met de pandhouder.
Daarna kan het faillissement opgeheven w orden.

21-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2021

16-10-2020
1

2022

15-10-2021
5

2023

21-07-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
21-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

21-07-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

