Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
17-11-2020
F.10/18/162
NL:TZ:0000044853:F001
01-05-2018

R-C
Curator

mr. W.J. Roos-van Toor
mr C. van den Bergh

Algemene gegevens
Naam onderneming
Lignum B.V. h.o.d.n. ITS Rotterdam

29-05-2018
1

Gegevens onderneming
Sluisjesdijk 20, 3087 AH Rotterdam

29-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Als omschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
vermeld: Het aannemen en uitvoeren van timmerw erken. De groothandel in
hout. De import van hout met plaatmaterialen. De groothandel in
bouw materialen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.319.820,48

€ -227.849,27

€ 1.775.158,42

2017

€ 5.692.683,18

€ -39.966,56

€ 2.428.046,92

2016

€ 5.167.609,42

€ -272.236,26

€ 2.169.954,74

2015

€ 1.735.782,20

€ -154.935,06

€ 2.085.673,36

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

29-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

29-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 43.393,12

29-05-2018
1

€ 756.866,08

29-08-2018
2

€ 793.887,26

29-11-2018
3

€ 817.879,22

21-02-2019
4

Toelichting
Gedurende de verslagperiode zijn de bedragen ad EUR 5.650,-- (3.8) en EUR
73.951,06 (4.2) bijgeschreven. Ten laste van de boedelrekening zijn
gedurende de verslagperiode verder de faillissementskosten over de periode 1
mei 2018 tot en met 31 oktober 2018 ad EUR 55.511,75 inclusief btw
afgeschreven.
€ 621.399,93

28-05-2019
5

Toelichting
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 10.000,-- ontvangen van een
debiteur. Gedurende de verslagperiode zijn verder de boedelcrediteuren ad
totaal € 206.539,39 betaald.
€ 636.328,67

28-08-2019
6

€ 673.358,18

21-11-2019
7

Toelichting
Gedurende de verslagperiode is de koopprijs ad € 34.000,-- ter zake de
certificaten van aandelen en een bedrag ad € 3.000,-- van debiteuren
ontvangen.
€ 643.243,42

21-02-2020
8

€ 656.675,65

19-05-2020
9

€ 663.878,41

18-08-2020
10

€ 670.028,07

17-11-2020
11

Verslagperiode

van
1-5-2018

29-05-2018
1

t/m
28-5-2018
van
29-5-2018

29-08-2018
2

t/m
27-8-2018
van
28-8-2018

29-11-2018
3

t/m
28-11-2018
van
29-11-2018

21-02-2019
4

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

28-05-2019
5

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

28-08-2019
6

t/m
26-8-2019
van
27-8-2019

21-11-2019
7

t/m
20-11-2019
van
21-11-2019

21-02-2020
8

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

19-05-2020
9

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020
t/m
17-8-2020

18-08-2020
10

van
18-8-2020

17-11-2020
11

t/m
16-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

58 uur 7 min

2

102 uur 14 min

3

54 uur 7 min

4

27 uur 11 min

5

78 uur 20 min

6

32 uur 18 min

7

14 uur 30 min

8

25 uur 30 min

9

11 uur 54 min

10

3 uur 30 min

11

2 uur 24 min

totaal

410 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Lignum B.V. is opgericht bij notariële akte van 21 augustus 2015. De aandelen
in Lignum B.V. w orden gehouden door Verite B.V., Van der Eijk Beheer B.V. en
ZEST4LIFE Holding B.V. Genoemde vennootschappen zijn ook ingeschreven als
bestuurders van Lignum B.V.

29-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Lignum B.V. is niet betrokken in lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

29-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Lignum B.V. w as per faillissementsdatum partij bij meerdere
verzekeringsovereenkomsten. De assurantie-tussenpersoon van Lignum B.V.
heeft de curator opgave gedaan van de lopende verzekeringen. De niet
noodzakelijke verzekeringen zijn of zullen w orden beëindigd.

29-05-2018
1

De curator heeft inmiddels alle verzekeringsovereenkomsten opgezegd.

29-08-2018
2

1.4 Huur
Lignum B.V. huurt de bedrijfsruimte aan de Sluisjesdijk 20 te Rotterdam van
Verspuij Vastgoed B.V. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

29-05-2018
1

De gehuurde bedrijfsruimte is per 1 september 2018 opgeleverd aan de
verhuurder.

29-11-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben de curator met betrekking tot de oorzaak van het
faillissement het volgende medegedeeld. De huidige
aandeelhouders/bestuurders hebben de activa/passiva in september 2015
overgenomen. Na de overname bleek dat er disputen w aren met diverse
klanten, terw ijl Lignum B.V. verder negatieve gevolgen ondervond van het
faillissement van tw ee vennootschappen van de voormalige eigenaar. 2015 en
2016 zijn fors verlieslatend gew eest. In 2017 kon dit verlies teruggebracht
w orden tot circa EUR 40.000,--, w aarbij de verw achting w as dat in 2018 bij een
stijgende omzet voor het eerst w inst geschreven zou kunnen w orden.

29-05-2018
1

In de eerste drie maanden van 2018 bleef de omzet echter sterk achter bij de
verw achting, met als gevolg dat het eerste kw artaal verlieslatend w erd
afgesloten. In februari 2018 hebben tw ee key functionarissen hun baan
opgezegd, als gevolg w aarvan er extra druk op de omzet ontstond. In de
huidige krappe arbeidsmarkt is Lignum B.V. er niet in geslaagd in de ontstane
vacatures te voorzien. De aandeelhouders hebben geconcludeerd dat de
precaire financiële situatie het voortbestaan van de onderneming in acuut
gevaar bracht en dat het perspectief op continuïteit van de bedrijfsvoering
ontbrak.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen andere oorzaken naar
voren gekomen dan die de bestuurders aan de curator hebben medegedeeld.

28-05-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

29-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

29-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-5-2018

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, ontslag aangezegd. De curator heeft het UW V geïnformeerd. Op
17 mei 2018 heeft op het kantoor van Lignum B.V. een bijeenkomst
plaatsgevonden, w aarbij een buitendienstmedew erker van het UW V aanw ezig
w as in verband met de intake voor de Loongarantieregeling.

29-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit onderzoek in het Kadaster is gebleken dat aan Lignum B.V. geen
onroerende zaken in eigendom toebehoren.

29-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadastrale gegevens.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen

€ 353.800,00

€ 0,00

totaal

€ 353.800,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoor- en w inkelinventaris, houtbew erking- en aanverw ante machines en
vervoermiddelen.

29-05-2018
1

De verkoopopbrengst van de inmiddels verkochte bedrijfsmiddelen bedraagt €
353.800,--, in w elk bedrag een bedrag ad € 60.989,21,-- BTW is begrepen.

29-08-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingsw et 1990 juncto
artikel 21 lid 2
Invorderingsw et 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

29-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen inmiddels laten taxeren en voert overleg
met gegadigden omtrent de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

29-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het grootste deel van de voorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd en
zal aan de leverancier w orden teruggegeven. De onderhanden w erk
portefeuille bedroeg per faillissementsdatum € 53.770,--.

29-05-2018
1

Na teruglevering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden,
resteert een partij resthout. Deze zal door de curator w orden verkocht.

29-08-2018
2

De partij resthout is verkocht. De opbrengst bedroeg EUR 10.000,-- exclusief
btw .

29-11-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de omvang de aanw ezige voorraad in kaart gebracht en voert
overleg met de leverancier omtrent de teruggave daarvan. De curator heeft de
onderhanden w erk portefeuille geïnventariseerd en betrekt deze in het overleg
omtrent een doorstart.

29-05-2018
1

Het voeren van overleg met de leverancier omtrent de teruggave van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad en het inventariseren van de
voorraad die in eigendom toebehoort aan Lignum B.V.

29-08-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Handels- en domeinnaam.

29-05-2018
1

De curator heeft een kassaldo ad € 437,61 aangetroffen.

29-08-2018
2

Het saldo op de door Lignum B.V. bij ING Bank aangehouden bankrekening
bedroeg per faillissementsdatum € 30.890,55.
Gedurende de verslagperiode is een schadeuitkering ad EUR 5.650,-ontvangen. Het ging om een schade aan een vrachtw agen van Lignum als
gevolg van een aanrijding met een tram van RET in december 2017.

21-02-2019
4

Gedurende de verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, door Lignum B.V. gehouden certificaten van aandelen in
het kapitaal van Holding 4+ Bouw materialen B.V. verkocht tegen een koopprijs
van € 34.000,--. De levering van de certificaten van aandelen dient nog plaats
te vinden.

28-08-2019
6

Gedurende de verslagperiode is verder een teruggave ad € 1.421,-- van de
Belastingdienst en een restitutie ad € 40,58 van Post.nl ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie andere activa.

29-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 736.105,16

€ 17.484,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 380.299,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.179,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 73.951,06

€ 0,00

€ 10.000,00
€ 16.153,86
€ 3.000,00
€ 8.489,12
€ 13.416,06
€ 7.202,76
totaal

€ 736.105,16

Toelichting debiteuren

€ 557.176,08

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de in de administratie aangetroffen debiteurenlijst blijkt dat Lignum B.V. per
faillissementsdatum € 736.105,16 te vorderen had van debiteuren.

29-05-2018
1

De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om met
betrekking tot openstaande vorderingen tot rechtsmaatregelen over te gaan.
De desbetreffende dagvaardingen zullen op korte termijn w orden uitgebracht.

21-11-2019
7

Gedurende de verslagperiode zijn zeven debiteuren gedagvaard.

21-02-2020
8

In drie aanhangig gemaakte procedures is een verstekvonnis gew ezen. Eén
van de betrokken debiteuren heeft de vordering inclusief rente en
incassokosten betaald. In de andere tw ee zaken w orden de vonnissen door
de deurw aarder ten uitvoer gelegd.

19-05-2020
9

In één zaak voert debiteur verw eer tegen de gevorderde incassokosten. De
curator heeft tevergeefs geprobeerd tot een betalingsregeling met debiteur te
komen. Inmiddels heeft de curator de conclusie van repliek ingediend.
In één zaak is de dagvaarding ingetrokken, omdat de vordering betaald bleek
te zijn aan een door Lignum B.V. ingeschakeld incassobureau. De curator w as
hier niet mee bekend.
In één zaak voerde de debiteur alsnog een gegrond verw eer. Omdat dit pas
na dagvaarding w erd gevoerd, heeft de desbetreffende debiteur de kosten
van de procedure betaald.
In één zaak is de dagvaarding ingetrokken, omdat bleek dat de debiteur reeds
voor faillissementsdatum verw eer voerde tegen de vordering. De
desbetreffende debiteur bleek een tegenvordering op Lignum B.V. te hebben.
Dit w as de curator niet eerder gemeld.
Gedurende de verslagperiode zijn de incassoprocedures afgerond. De curator
heeft deurw aarders verzocht de vonnissen ten uitvoer te leggen. Met een
aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen.

18-08-2020
10

De incasso van de vorderingen op debiteuren is nagenoeg afgerond. De
betalingsregeling met één debiteur is gedeeltelijk nagekomen. De
deurw aarder houdt zich bezig met de tenuitvoerlegging van het vonnis tegen
de desbetreffende debiteur.

17-11-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteurenportefeuille.

29-05-2018
1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. De w erkzaamheden met
betrekking tot de nog openstaande vorderingen w orden voortgezet.

29-08-2018
2

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden met
betrekking tot de incasso van de openstaande vorderingen voortgezet.

29-11-2018
3

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de debiteuren die nog niet tot
betaling w aren overgegaan opnieuw aangeschreven. Dit heeft geleid tot de
onder 4.1 beschreven opbrengst ad EUR 73.951,06.

21-02-2019
4

Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 10.000,-- ontvangen. Dit
betrof de laatste termijn van een met een debiteur getroffen betalingsregeling.

28-05-2019
5

Van het bedrag ad € 736.105,16, dat Lignum B.V. volgens de debiteurenlijst
per faillissementsdatum te vorderen had, is € 39.544,82 betaald op de door
Lignum B.V. bij Rabobank aangehouden bankrekening. Lignum B.V. hield bij
Rabobank meerdere bankrekeningen aan. De bank w as gerechtigd tot
saldocompensatie en heeft het na saldering van credit- en debetposities aan
Lignum B.V. toekomende bedrag op de faillissementsrekening overgemaakt.
In de debiteurenportefeuille zijn verder vorderingen op een tw eetal
gefailleerde debiteuren begrepen. Het gaat hierbij om een bedrag ad totaal €
71.079,41. De curator heeft de desbetreffende vorderingen ingediend bij de
curatoren in de faillissementen van de debiteuren en de BTW teruggevorderd.
De curator zet de w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de nog
openstaande vorderingen voort en zal de rechter-commissaris zo nodig
toestemming vragen om ter zake tot rechtsmaatregelen over te gaan.
De curator heeft gedurende de verslagperiode gecorrespondeerd met diverse
debiteuren en het door Lignum B.V. ingeschakelde incassobureau. Dit heeft
geleid tot de onder 4.1 vermelde opbrengst. De curator zet diens
w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de nog openstaande
vorderingen voort.

28-08-2019
6

De curator heeft zeven dagvaardingen opgesteld en uit laten brengen.

21-02-2020
8

Het voeren van overleg en correspondentie met debiteuren en deurw aarders.

19-05-2020
9

Het voeren van overleg en correspondentie met debiteuren en deurw aarders.

18-08-2020
10

Het voeren van correspondentie met de deurw aarder.

17-11-2020
11

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

29-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Tw ee; deze zijn inmiddels opgezegd.

29-05-2018
1

Er w as sprake van één financial leasecontract met betrekking tot een voertuig.
De curator heeft de vordering van de leasemaatschappij voldaan.

29-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

29-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

29-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja, w ordt afgew ikkeld.

29-05-2018
1

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn teruggenomen door de
leverancier. De curator is nog in afw achting van een creditnota van de
leverancier.

29-08-2018
2

De curator heeft voor zijn w erkzaamheden met betrekking tot de terug
levering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een vergoeding
bedongen ad EUR 1.200,-- ex btw , w elk bedrag inmiddels is betaald.

29-11-2018
3

De leverancier heeft recent een creditnota gezonden, die door de curator
w ordt gecontroleerd.
De door de leverancier aan de curator gezonden creditnota ad EUR 574.654,23
inclusief btw is door de curator gecontroleerd en akkoord bevonden. De curator
heeft de leverancier verzocht haar vordering in te dienen.

21-02-2019
4

De leverancier heeft haar vordering ingediend bij de curator.

28-05-2019
5

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Neen.

29-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Neen.

29-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

29-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de positie van Lignum B.V. ten
opzichte van de banken. De curator heeft verder onderzoek gedaan naar de
rechtsgeldigheid van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud en overleg
gevoerd met de leverancier.

29-05-2018
1

Het voeren van overleg met de leverancier omtrent de teruglevering van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad.

29-08-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

29-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

29-05-2018
1

6.4 Beschrijving
De curator voert overleg met gegadigden omtrent een doorstart.

29-05-2018
1

Een doorstart is niet tot stand gekomen.

29-08-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
N.v.t.

29-05-2018
1

29-08-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

29-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een bidbook opgesteld en voorgelegd aan gegadigden en
voert hierover overleg.

29-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator overhandigd en zal aan een onderzoek
w orden onderw orpen. Vooralsnog is de curator van oordeel dat de
administratie op een deugdelijke w ijze is gevoerd.

29-05-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 30 januari 2017
2016: 1 februari 2018
2017: 4 april 2018

29-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

29-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

29-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen aanw ijzingen naar
voren gekomen die w ijzen op onbehoorlijk bestuur.

29-05-2018
1

28-05-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen aanw ijzingen naar
voren gekomen die w ijzen op paulianeus handelen.

29-05-2018
1

28-05-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en onderzoek van de administratie.

29-05-2018
1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V en de verhuurder hebben boedelvorderingen op Lignum B.V.
€ 59.256,66
Toelichting
De verhuurder heeft een vordering van € 59.126,66 ter zake de
huurpenningen na faillissementsdatum.

29-05-2018
1

29-08-2018
2

De leasemaatschappij heeft een vordering ad € 130,-- ingediend ter zake na
faillissementsdatum ontstane kosten.
€ 59.256,66

29-11-2018
3

€ 63.226,31

21-02-2019
4

€ 206.539,39

28-05-2019
5

Toelichting
De boedelvordering van de verhuurder bedraagt € 92.659,64. De vordering
heeft betrekking op de huur na faillissementsdatum en op door de verhuurder
doorbelaste kosten van energielevering na faillissementsdatum.
Het UW V heeft gedurende de verslagperiode een boedelvordering ad €
113.749,75 ingediend.
De curator heeft de boedelschulden gedurende de verslagperiode betaald.
€ 206.539,39

21-02-2020
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

29-05-2018
1

€ 19.793,00

29-08-2018
2

€ 31.498,00

29-11-2018
3

€ 30.290,00

28-05-2019
5

€ 340.028,00

28-08-2019
6

€ 340.028,00

21-02-2020
8

€ 338.782,00

17-11-2020
11

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

29-05-2018
1

€ 49.380,45

28-05-2019
5

€ 49.380,45

21-02-2020
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

29-05-2018
1

€ 5.241,45

28-05-2019
5

€ 5.241,45

21-02-2020
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

29-05-2018
1

46

29-08-2018
2

49

29-11-2018
3

50

21-02-2019
4

56

28-05-2019
5

56

21-02-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 48.608,63

29-05-2018
1

€ 130.245,80

29-08-2018
2

€ 137.098,66

29-11-2018
3

€ 137.183,36

21-02-2019
4

€ 1.242.169,29

28-05-2019
5

€ 1.242.169,29

21-02-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

29-05-2018
1

Het beschikbare actief is toereikend om, na betaling van de
faillissementskosten, de overige boedelschulden en de preferente crediteuren
een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren te doen. In verband
hiermee is een (pro forma) verificatievergadering bepaald op 13 juni 2019. De
rechter-commissaris heeft bepaald dat de schuldvorderingen uiterlijk 30 mei
2019 moesten w orden ingediend.

28-05-2019
5

Op 13 juni 2019 heeft de (pro forma) verificatievergadering in het faillissement
van Lignum B.V. plaatsgevonden. De rechter-commissaris heeft de op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen geplaatste vorderingen overgebracht
naar de lijst van erkende schuldeisers. De vorderingen van de preferente
schuldeisers bedragen totaal € 395.354,90. De vorderingen van de
concurrente schuldeisers bedragen in totaal € 1.242.169,29. Het beschikbare
actief is toereikend om aan de concurrente crediteuren een gedeeltelijke
uitkering te doen.

28-08-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen schuldenlast.

29-05-2018
1

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

29-05-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

29-05-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

29-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

29-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- voortzetting gesprekken omtrent een doorstart;
- te gelde maken van de activa;
- afw ikkeling van de claim ter zake eigendomsvoorbehoud;
- nader onderzoek administratie;
- in kaart brengen van de schuldenlast.

29-05-2018
1

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- nader onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- in kaart brengen van de schuldenlast;
- incasso van de nog openstaande vorderingen.

29-08-2018
2

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekken hebben op:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verder in kaart brengen van de schuldenlast;
- incasso van de nog openstaande vorderingen.

29-11-2018
3

Zie vorige verslag.

21-02-2019
4

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- incasso van de nog openstaande vorderingen;
- voorbereiden en houden van de verificatievergadering.

28-05-2019
5

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- Incasso van de nog openstaande vorderingen;
- Afw ikkeling van het faillissement.

28-08-2019
6

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- Incasso van de nog openstaande vorderingen;
- Afw ikkeling van het faillissement.

21-11-2019
7

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- het voeren van diverse incasso procedures;
- afw ikkeling van het faillissement.

21-02-2020
8

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- afw ikkeling diverse incasso procedures;
- afw ikkeling van het faillissement.

19-05-2020
9

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- afw ikkeling diverse incasso procedures;
- afw ikkeling van het faillissement.

18-08-2020
10

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:
- afw ikkeling incasso procedure;
- afw ikkeling van het faillissement.

17-11-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-05-2018
1

Nog niet bekend.

28-05-2019
5

Zie vorige verslag.

28-08-2019
6

De curator verw acht de onder 4.1 genoemde incasso w erkzaamheden in de
komende verslagperiode te kunnen afronden. Daarna zal de uitdelingslijst
w orden opgesteld en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd en ter griffie w orden gedeponeerd en zal het faillissement verder
w orden afgew ikkeld. De crediteuren ontvangen hierover nader bericht.

19-05-2020
9

Zodra de onder 4.1 genoemde incassow erkzaamheden zijn afgerond, zal de
uitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd en ter griffie w orden gedeponeerd.

17-11-2020
11

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

17-11-2020
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

28-05-2019
5

Zie vorige verslag.

28-08-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

