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Algemene gegevens
Naam onderneming
Engelen B.V.

04-03-2020
1

Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Zutphen. Haar
bezoekadres is gelegen aan de Rozengracht 28 te Zutphen.

04-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde vijf schoenenw inkels in Zutphen, Deventer,
Doetinchem, Zw olle en Amersfoort. Ook w erd een w ebshop geëxploiteerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 3.532.601,00

€ -145.625,00

€ 917.327,00

2017

€ 2.849.175,00

€ -196.124,00

€ 724.049,00

2018

€ 2.279.628,00

€ -290.443,00

€ 474.383,00

2016

€ 3.393.233,00

€ -52.005,00

€ 876.752,00

Toelichting financiële gegevens

04-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Vanaf (in ieder geval 2015) is de omzet jaarlijks gedaald. Daarnaast is in alle
jaren sinds 2015 verlies geleden. De inkoopw aarde van de omzet lag
gedurende alle jaren rond de 50%. Andere grote kostenposten bestonden uit
personeels- (13%) en huisvestingskosten (22%).

04-03-2020
1

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
19

04-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 19 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 3.689,42

04-03-2020
1

Toelichting
Op 4 maart 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 3.689,42.
€ 42.219,66

04-06-2020
2

Toelichting
Op 4 juni 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 42.219,66.
€ 149.714,33

04-09-2020
3

Toelichting
Op 4 september 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening €
149.714,33.
€ 149.714,33

04-12-2020
4

Toelichting
Op 4 december 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening €
149.714,33.
€ 149.714,33

04-03-2021
5

Toelichting
Op 4 maart 2021 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening €
149.714,33.
€ 149.830,64
Toelichting
Op 4 juni 2021 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 149.830,64.

Verslagperiode

04-06-2021
6

Verslagperiode
van
4-2-2020

04-03-2020
1

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

04-06-2020
2

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

04-09-2020
3

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

04-12-2020
4

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020

04-03-2021
5

t/m
4-3-2021
van
5-3-2021

04-06-2021
6

t/m
4-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 15 min

2

78 uur 57 min

3

12 uur 39 min

4

3 uur 36 min

5

3 uur 9 min

6

1 uur 12 min

totaal

178 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 4 september 1987 opgericht. Enig bestuurder is de
heer T.M. Engelen. Enig aandeelhouder is Engelen Holding Zutphen B.V.

04-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is van lopende procedures.

04-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Bedoelde
verzekeringen zullen w orden beëindigd, behalve de verzekeringen voor de
inboedel en inventaris. De laatste tw ee verzekeringen w orden op kosten van
de boedel voortgezet totdat deze goederen zijn verkocht.

04-03-2020
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Er is een premierestitutie van €
2.827,31 ontvangen.

04-06-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt vijf w inkelpanden en één kantoor-/magazijnruimte. Met
machtiging van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten opgezegd
tegen (uiterlijk) 5 mei 2020.

04-03-2020
1

Alle w inkelpanden en de kantoor-/magazijnruimte zijn inmiddels opgeleverd
aan de verhuurders.

04-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het betreft een eigen aangifte. Volgens de bestuurder is gefailleerde in
liquiditeitsproblemen gekomen doordat de omzetten in de afgelopen jaren
stelselmatig minder w erden. Ook zijn in de afgelopen jaren verliezen geleden,
aldus de bestuurder. Volgens de bestuurder is getracht om te bezuinigen. Dit
heeft niet het gew enste effect gehad. Ten tijde van de faillissementsaanvraag
kon niet meer aan de betalingsverplichtingen w orden voldaan. Dit zou niet op
korte termijn verbeteren, aldus -nog steeds- de bestuurder.
De oorzaak van het faillissement is in onderzoek.

04-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

04-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren negentien personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

04-03-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan faillissement w aren tw intig personeelsleden in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-5-2020

19

De ontslagbrieven zijn op 5 februari 2020 verzonden.

totaal

19

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en overleg met bestuurder, personeel en UW V.

04-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

04-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

04-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 1.606,48

€ 1.606,48

W inkelinventaris

€ 25.435,00

€ 25.435,00

totaal

€ 27.041,48

€ 27.041,48

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een w inkelinventaris (verdeeld over vijf panden).
De w inkelinventaris is verkocht voor een bedrag van € 25.435,00, te
vermeerderen met 21% btw . Vandaag is de koopovereenkomst ondertekend.
De koopsom is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

04-03-2020
1

Voor de kantoorinventaris is nog geen koper gevonden. Vermoedelijk zal deze
inventaris geveild w orden.
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van de w inkelinventaris ad €
25.435,- (te vermeerderen met btw ) ontvangen op de faillissementsrekening.

04-06-2020
2

De kantoor-/magazijninventaris is geveild tezamen met de restvoorraad. De
opbrengst van de kantoor-/magazijninventaris bedraagt € 1.606,48. Bedoelde
opbrengst is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. De
veilingopbrengst is door het veilingbedrijf aan de pandhouder betaald. In de
komende verslagperiode zal w orden afgerekend tussen de
faillissementsboedel en de pandhouder.
In de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de bodemzaken ad €
1.606,48 ontvangen op de faillissementsrekening.

04-09-2020
3

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

04-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en
verkooporganisatie.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 14.458,32

€ 1.445,83

totaal

€ 14.458,32

€ 1.445,83

04-03-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onderneming w ordt nog enig tijd voortgezet om de aanw ezige voorraad te
verkopen. Indien er nog restvoorraad is zal die voorraad w orden geveild, c.q.
onderhands w orden verkocht. Vermoedelijk is de gehele voorraad in de
komende verslagperiode te gelde gemaakt.

04-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de restvoorraad geveild. De opbrengst
bedraagt € 14.485,32 (na aftrek van de veilingkosten). Met de pandhouder is
een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. De boedelbijdrage is nog niet
op de faillissementsrekening ontvangen. In de komende verslagperiode zal
w orden afgerekend tussen de faillissementsboedel en de pandhouder.

04-06-2020
2

In verslag 2 zijn per abuis tw ee cijfers van de verkoopopbrengst omgew isseld.
De juiste opbrengst bedraagt € 14.458,32 (in verslag 2 w ordt een opbrengst
van € 14.485,32 vermeld). In de afgelopen verslagperiode is de
boedelvergoeding voor de voorraad ad € 1.445,83 ontvangen op de
faillissementsrekening.

04-09-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en
verkooporganisatie.

04-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 116,31

€ 116,31

Domeinnaam, klantenbestand en
telefoonnummers

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Compensatie transitievergoeding

€ 2.716,70

€ 2.716,70

Restitutie PostNL

€ 1.085,08

€ 1.085,08

totaal

€ 6.918,09

€ 6.918,09

Restitutie Vitens

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Tw ee domeinnamen, drie telefoonnummers en het klantenbestand van
gefailleerde is verkocht voor een bedrag van € 3.000,00, te vermeerderen met
21% btw . Vandaag is de koopovereenkomst ondertekend. De koopsom is nog
niet op de faillissementsrekening ontvangen.

04-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van € 3.000,- (te vermeerderen
met btw ) ontvangen op de faillissementsrekening.

04-06-2020
2

Ook is in de afgelopen verslagperiode een restitutie van PostNL ad € 1.085,08
ontvangen.
Voorafgaand aan faillissement is met een langdurige arbeidsongeschikte
w erknemer een beëindigingsovereenkomst aangegaan w aardoor het
dienstverband is beëindigd. Aan deze w erknemer is de transitievergoeding
uitbetaald. Op basis van de W et compensatie transitievergoeding komt de
uitbetaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking. In april 2020
is deze compensatie aangevraagd. Het compensatiebedrag van € 2.716,70 is
in de afgelopen verslagperiode ontvangen.

04-09-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is een restitutie van Vitens ontvangen van €
116,31.

04-06-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en koper.
Opstellen factuur en koopovereenkomst.

04-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.

04-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

04-03-2020
1

€ 428.712,30

04-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering van € 428.712,30. Dit betreft onder meer een
rekening-courant schuld en een voorziening voor tw ee bankgaranties.
€ 428.712,30

04-06-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is één van de tw ee bankgaranties getrokken.
Vermoedelijk zal ook de andere bankgarantie w orden getrokken. De bank
heeft bij de indiening van haar vordering de tw ee bankgaranties in haar
totaalclaim opgenomen.
€ 428.712,30

04-09-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is ook de tw eede bankgarantie getrokken. Nu
ook de pandrechten zijn uitgew onnen is aan de bank gevraagd om de actuele
stand van haar vordering door te geven. Nadat de bank dit heeft gedaan kan
de vordering aangepast w orden op de crediteurenlijst.
€ 217.234,45

04-03-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
Na de uitw inning van zekerheden en de afw ikkeling van de bankgaranties
bedraagt de vordering van de bank € 217.234,45.

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder zijn er geen leaseovereenkomst afgesloten.

04-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht bedongen op roerende zaken, met inbegrip van
de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen) en
handelsvoorraden.

04-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

04-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben zich gemeld en een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Met deze crediteuren is (met toestemming van de
pandhouder) een regeling getroffen omtrent de verkoop van de op datum
faillissement aanw ezige voorraad die door deze crediteuren is geleverd en de
vergoeding die aan deze crediteuren toekomt.
De voorraad van de crediteuren w aarmee geen regeling is getroffen is
teruggegeven aan de betreffende crediteur onder afdracht van een
boedelvergoeding.

04-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de kw esties rondom de
eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld. Met de leveranciers die onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd en die hebben toegestaan dat deze
voorraad in de uitverkoop w ordt meegenomen is financieel afgew ikkeld. De
leveranciers die niet hebben toegestaan dat de voorraad in de uitverkoop
w erd meegenomen hebben de door hen geleverde voorraad opgehaald tegen
betaling van een boedelvergoeding.

04-06-2020
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

04-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

04-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.165,39

04-03-2020
1

Toelichting
De boedelbijdrage voor het terugleveren van voorraad aan crediteuren
w aarmee geen akkoord is bereikt bedraagt € 2.165,39 (inclusief btw ).
Voor de verkoop van de voorraad is met de pandhouder een boedelvergoeding
van 40% over de netto-opbrengst overeengekomen.
Voor de verkoop van de inventaris is met de pandhouder een
boedelvergoeding van 10% over de netto-opbrengst overeengekomen.
€ 2.376,89

04-06-2020
2

Toelichting
In totaal hebben de leveranciers voor de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden een bedrag ad € 2.376,89 (inclusief btw ) aan de
faillissementsboedel betaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met bank.

04-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder w ordt
gedurende enkele w eken de voorraad uitverkocht. Daarbij w ordt
samengew erkt met een professionele verkooppartij die expertise en ervaring
heeft bij het verkopen van voorraden in een faillissementssituatie.

04-03-2020
1

Op zaterdag 20 maart 2020 w as de w inkel in Zutphen voor het laatst
geopend. De andere vier w inkels zijn kort nadat het faillissement is
uitgesproken gesloten. Met het sluiten van de w inkel in Zutphen is de
uitverkoop van voorraad geëindigd.

04-06-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Op datum faillissement bedroeg de inkoopw aarde van de voorraad €
342.371,00. Op zondag 1 maart 2020 bedroeg de inkoopw aarde van de op dat
moment aanw ezige voorraad € 205.593,00.

04-03-2020
1

Vanaf datum faillissement tot zondag 1 maart 2020 bedroeg de omzet €
203.542,91. Van de omzet moeten nog diverse kosten w orden afgetrokken,
zoals:
- de kosten van de verkooporganisatie;
- de kosten van het afw ikkelen van eigendomsvoorbehouden;
- de kosten van verzekeringen, energie en het instandhouden van het kassa/voorraadsysteem.
Na aftrek van de kosten w ordt de netto-opbrengst van de voorraad verdeeld
tussen de pandhouder en de faillissementsboedel. Aan de faillissementsboedel
komt 40% van de netto opbrengst toe, aan de pandhouder 60%.
De totale opbrengst van de uitverkoop bedraagt € 308.566,21 (inclusief btw ).
In totaal is voor een bedrag van € 53.382,98 aan kosten gemaakt. De nettoopbrengst komt derhalve uit op een bedrag van € 255.183,23.

04-06-2020
2

De pandhouder zal zich niet verhalen op de btw w elke sinds het uitspreken
van het faillissement bij de verkopen uit de w inkels in rekening is gebracht. Het
btw -bedrag komt zodoende toe aan de boedel. De curator zal de fiscale
afw ikkeling ter hand nemen en is voornemens deze btw -schuld als
boedelschuld aan te merken.
In de afgelopen verslagperiode is de boedelvergoeding van € 48.520,48
(inclusief btw ) voor het voortzetten van de w inkel om de voorraad te verkopen
ontvangen op de faillissementsrekening.
Ook is de btw -opbrengst van € 53.552,81 over de w inkelverkopen ontvangen
op de faillissementsrekening. De pandhouder verhaalt zich niet op deze btw opbrengst.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

04-09-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, pandhouder,
verkooporganisatie en bestuurder.

04-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is een partij gevonden die drie van de vijf w inkels van gefailleerde
overneemt. Deze partij heeft overeenstemming met de verhuurders van de
drie panden bereikt over het sluiten van een huurovereenkomst. Ook zal deze
partij een groot deel van het personeel van gefailleerde in dienst nemen zodat
dit deel van de w erkgelegenheid behouden blijft. De drie w inkels zullen onder
de eigen naam van deze partij w orden geëxploiteerd.

04-03-2020
1

Inmiddels zijn de drie w inkels door de doorstarter overgenomen.

04-06-2020
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

04-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

04-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

04-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

04-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een deel van de administratie is in het bezit van de curator. In de komende
verslagperiode zal de administratie verder w orden onderzocht.

04-03-2020
1

Een deel van de administratie is in de afgelopen verslagperiode onderzocht en
verw erkt in de rapportage van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 12 november 2019 (op tijd)
2017: 19 oktober 2018 (op tijd)
2016: 4 augustus 2017 (op tijd)

04-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

04-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

04-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt is in onderzoek.

Toelichting
Vermoedelijk zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
w orden afgerond.
Nee

04-03-2020
1

04-03-2021
5

04-06-2021
6

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-03-2020
1

Toelichting
Dit punt is in onderzoek.
Nee

04-12-2020
4

Toelichting
Tot heden is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met bestuurder en financierder.

04-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 72.695,11

04-03-2020
1

Toelichting
Tot heden hebben verhuurders voor een bedrag ad € 72.695,11 aan
boedelvorderingen ingediend.
€ 42.309,43

04-06-2020
2

Toelichting
Een van de verhuurders heeft in de afgelopen verslagperiode een
bankgarantie getrokken. Om deze reden is de boedelvordering van deze
verhuurder grotendeels voldaan.
Daarnaast heeft een andere verhuurder de boedelvordering aangepast omdat
de huurovereenkomst tussen gefailleerde en de betreffende verhuurder eerder
is geëindigd omdat de doorstarter gebruik is gaan maken van die panden.
€ 48.549,48

04-09-2020
3

Toelichting
Een vijfde verhuurder heeft in de afgelopen verslagperiode haar
boedelvordering ingediend. Deze verhuurder heeft de bankgarantie getrokken.
De garantie w as echter niet voldoende om de volledige vordering van de
verhuurder te voldoen.
Het UW V heeft nog geen boedelvordering ingediend.
€ 101.029,19
Toelichting
De verhuurders hebben boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 48.549,48.
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering ingediend
van in totaal € 52.479,71.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

04-03-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 6.504,00

04-06-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ad € 6.504,00 ingediend vanw ege onbetaalde
loonheffingen.
Daarnaast zal de fiscus nog een vordering ad circa € 30.000,00 indienen
vanw ege een artikel 29 W et OB-claim.
€ 25.082,00

04-09-2020
3

Toelichting
Tot heden heeft de fiscus vorderingen ingediend ad € 25.082,00. De vordering
ad circa € 30.000,00 vanw ege de artikel 29 W et OB-claim is daarin nog niet
meegenomen.
€ 66.612,00

04-12-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst de artikel 29 W et OBclaim ad € 33.080,- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-03-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 22.504,05

04-12-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen voor een totaalbedrag van €
22.504,05 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

04-03-2020
1

Toelichting
In totaal hebben 44 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
56

04-06-2020
2

Toelichting
In totaal hebben 56 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
61

04-09-2020
3

Toelichting
In totaal hebben 61 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
64

04-12-2020
4

Toelichting
In totaal hebben 64 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
65
Toelichting
In totaal hebben 65 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 579.819,01

04-03-2020
1

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 579.819,01 aan
vorderingen ingediend.
€ 663.164,25

04-06-2020
2

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 663.164,25 aan
vorderingen ingediend.
€ 681.685,92

04-09-2020
3

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 681.685,92 aan
vorderingen ingediend.
€ 685.727,83

04-12-2020
4

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 685.727,83 aan
vorderingen ingediend.
€ 474.249,98

04-03-2021
5

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 474.249,98 aan
vorderingen ingediend.
De vordering van de bank is verminderd naar aanleiding van de uitw inning van
zekerheden en de afw ikkeling van tw ee bankgaranties. Dit is de reden dat het
bedrag aan concurrente crediteuren lager is gew orden.
€ 476.483,98

04-06-2021
6

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 476.483,98 aan
vorderingen ingediend.

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

04-03-2020
1

Vermoedelijk bij gebrek aan baten.

04-12-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

04-03-2020
1

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

04-03-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

04-03-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

04-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

04-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- crediteuren nader in kaart brengen;
- activa te gelde maken;
- koopsommen innen
- eigendomsvoorbehouden afw ikkelen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

04-03-2020
1

- afrekenen met pandhouder;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

04-06-2020
2

- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

04-09-2020
3

- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek zo mogelijk afronden.

04-12-2020
4

- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek afronden.

04-03-2021
5

Alle w erkzaamheden zijn afgerond. Dit is het eindverslag.

04-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn w aarop het faillissement afgew ikkeld kan w orden kan nog
geen uitspraak w orden gedaan.

04-03-2020
1

2021

04-06-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

