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

4
23-11-2021
F.18/19/179
NL:TZ:0000116509:F003
07-10-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens
Naam onderneming
Prolyte Sales B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Prolyte Sales B.V., hierna te noemen: "Prolyte
Sales" en "de vennootschap"
Statutair gevestigd: gemeente Leek
Vestigingsadres: Industriepark 9, 9351 PA Leek
Correspondentieadres: Industriepark 9, 9351 PA Leek
KvK-nr: 02055000
Faillissementsnummer: C/18/19/179
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Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich bezig houdt met de
ontw ikkeling, productie en (groot)handel in aluminium trussen en podia voor
tijdelijke constructies in de entertainment industrie en de expositie industrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 24.632.570,00

€ 4.215.862,00

€ 14.581.703,00

2018

€ 21.595.252,00

€ 2.879.224,00

€ 13.761.942,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
bron: concept jaarrekening 2018 en vastgestelde jaarrekening 2017
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 16,4.
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Boedelsaldo
€ 826.854,26

12-01-2021
1

€ 826.891,12

22-04-2021
2

€ 890.766,45

22-07-2021
3

€ 939.715,25

23-11-2021
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Verslagperiode
van
10-10-2020

12-01-2021
1

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021

22-04-2021
2

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

22-07-2021
3

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021
t/m
18-11-2021

Bestede uren

23-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 12 min

2

28 uur 42 min

3

46 uur 12 min

4

18 uur 6 min

totaal

107 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft met instemming van de Rechter-Commissaris besloten de
Prolyte-faillissementen enkelvoudig af te w ikkelen. Dit is mogelijk, omdat de
administraties enkelvoudig zijn gevoerd, er sprake is van een redelijke
onderlinge kostentoerekening en de crediteuren zonder bovenmatige
inspanning aan enkelvoudige faillissementen kunnen w orden toegedeeld.
Dit betekent dat zow el de baten als de lasten enkelvoudig per faillissement
w orden gealloceerd. Indien baten en lasten evident kunnen w orden
toegerekend aan één faillissement dan w ordt dat uiteraard gedaan. Indien
sprake is van baten en lasten die niet zonder meer kunnen w orden
gealloceerd dan vindt een toedeling plaats op basis van aannames, gebaseerd
op de verhouding van de vennootschappen in het totaal van de omzet en/of
het balanstotaal en/ of het gerealiseerd actief. Deze aannames zijn door de
Rechter-Commissaris geaccordeerd.
De bestede uren zijn tot en met het vierde verslag allen op het dossier Prolyte
Holding B.V. geschreven. De uren zullen tot en met het vierde verslag w orden
verdeeld over alle Prolyte-faillissementen naar rato van het gerealiseerde
actief. Vanaf het vijfde verslag, dus na 10 oktober 2020, w ordt de
tijdsbesteding per faillissement geregistreerd.
Concreet betekent dit dat de tot en met het vierde verslag gew erkte uren als
volgt w orden verdeeld:
Totaal: 931 uur en 18 minuten
Prolyte Holding B.V. 1 uur en 18 minuten
Prolyte Sales B.V. 610 uur
Prolyte Group B.V. 185 uur
Prolyft B.V. 135 uur
Dit betekent dat in het onderhavige faillissement van Prolyte Sales tot en met
het vijfde verslag 624 uren en 12 minuten zijn gew erkt.
Deze gegevens w orden in de enkelvoudige verslagen verw erkt.
De enkelvoudige afw ikkeling heeft ook tot gevolg dat het voorhanden saldo op
de faillissementsrekening is verdeeld over de verschillende Porlytefaillissementen. Dit is als volgt gedaan:
Saldo per ultimo 2020
Totaal: € 1.070.755,05
Toebedeeld aan:
Prolyte Holding B.V. € 1.853,62
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Prolyte Sales B.V. € 807.097,44
Prolyte Group B.V. € 124.960,48
Prolyft B.V. € 136.843,51
De bestede uren zijn tot en met het vierde verslag allen op het dossier Prolyte
Holding B.V. geschreven. De uren zullen tot en met het vierde verslag w orden
verdeeld over alle Prolyte-faillissementen naar rato van het gerealiseerde
actief. Vanaf het vijfde verslag, dus na 10 oktober 2020, w ordt de
tijdsbesteding per faillissement geregistreerd.
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Dit betekent dat in het onderhavige faillissement van Prolyte Sales tot en met
het zesde verslag 652 uren en 54 minuten zijn gew erkt.
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
De bestede uren zijn tot en met het vierde verslag allen op het dossier Prolyte
Holding B.V. geschreven. De uren zullen tot en met het vierde verslag w orden
verdeeld over alle Prolyte-faillissementen naar rato van het gerealiseerde
actief. Vanaf het vijfde verslag, dus na 10 oktober 2020, w ordt de
tijdsbesteding per faillissement geregistreerd.

22-07-2021
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Dit betekent dat in het onderhavige faillissement van Prolyte Sales tot en met
het zevende verslag 699 uren en 6 minuten zijn gew erkt.
De bestede uren zijn tot en met het vierde verslag allen op het dossier
Prolyte Holding B.V. geschreven. De uren zullen tot en met het vierde verslag
w orden verdeeld over alle Prolyte-faillissementen naar rato van het
gerealiseerde actief. Vanaf het vijfde verslag, dus na 10 oktober 2020, w ordt
de tijdsbesteding per faillissement geregistreerd.
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Dit betekent dat in het onderhavige faillissement van Prolyte Sales tot en met
het achtste verslag 717 uren en 6 minuten zijn gew erkt.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Prolyte Sales is op 6 september 1995 opgericht en is in het handelsregister
ingeschreven sedert 18 september 1995. De aandelen van de vennootschap
w orden gehouden door Prolyte Group B.V.. Het bestuur van de vennootschap
w ordt gevormd door Prolyte Group B.V..
Prolyte Group B.V. is op 30 mei 2005 opgericht en is in het handelsregister
ingeschreven sedert 31 mei 2005. De aandelen van de vennootschap w orden
gehouden door Prolyte Group B.V.. Het bestuur van Prolyte Group B.V. w ordt
gevormd door de heer M. Hlihor en de heer L. Bouw meester.
Aan het hoofd van het concern staat Prolyte Holding B.V. Deze vennootschap is
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op 12 maart 2015 opgericht en is in het handelsregister ingeschreven sedert
13 maart 2015. De aandelen van Prolyte Holding B.V. w orden gehouden door
Entero B.V. (49,9%), een aan ING Bank N.V. gelieerde maatschappij, Kootje
B.V. (11,5%), Ysbrant Dommer II B.V. (7,5%), P. Spanhaak (7,5%) en Bost B.V.
(23,9%), een vennootschap w aarin het management participeert. Het bestuur
van Prolyte Holding B.V. w ordt gevormd door de heer L. Bouw meester.
Commissarissen zijn de heer P. Spanhaak en de heer B.P. Bolkenstein.
De onderneming w as actief in de productie van en handel in aluminium trussen
voor de entertainment- en tentoonstellingsindustrie.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De vennootschap is verzekerd tegen de gebruikelijke risico's van een bedrijf
van deze omvang. De curator heeft de verzekeringen inmiddels per 1
november 2019 beëindigd.

12-01-2021
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1.4 Huur
De huurovereenkomst van het bedrijfspand te Leek is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per 31 oktober 2019. De verhuurder heeft een vordering
w egens onbetaald gelaten huurpenningen ingediend van € 90.469,54,
w aarvan € 11.853,96 kw alificeert als boedelschuld.

12-01-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad. Het bestuur w ijst
als belangrijkste oorzaak aan dat het bedrijf bij de verkoop van de
onderneming in 2007 door de nieuw e eigenaren te hoog is gefinancierd. In de
destijds gekozen bedrijfsstructuur is de overnameprijs grotendeels
opgenomen in een bedrijfsfinanciering bij ING Bank N.V. Deze constructie
steunt op het uitgangspunt dat de EBITDA toereikend is om de financiering af
te lossen en daarover de verschuldigde rente te betalen. Volgens opgave van
het bestuur is reeds na enige jaren gebleken dat de aan deze
financieringsw ijze ten grondslag liggende uitgangspunten onjuist bleken te
zijn. Als gevolg daarvan heeft ING Bank N.V. als financierende bank het
initiatief genomen om Entero B.V., een dochteronderneming van ING Bank N.V.,
naar voren te schuiven om het aandelenkapitaal over te nemen. Deze
overname heeft er niet toe geleid dat de financiering als zodanig is gew ijzigd.
De financiering bleef ook nadien onverminderd op het bedrijf drukken. W el is
de financiering enige malen geherstructureerd, w aarbij aflossingstermijnen zijn
gew ijzigd en het rentepercentage is verlaagd. Niettemin heeft de onderneming
gedurende de afgelopen vijf jaar een kleine € 500.000,-- per jaar voldaan voor
rente en aflossing op de financiering, die rechtstreeks samenhing met de
betreffende overname. Volgens opgave van de directie is dit ten koste gegaan
van investeringen, het benutten van groeimogelijkheden en is als gevolg
daarvan steeds sprake gew eest van een matige liquiditeitspositie.
De directie w ijst Roemenië aan als een belangrijke andere oorzaak. De
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onderneming heeft in 2011 de productie van aluminium trussen en
podiumdecks verplaatst van Leek naar Roemenië. In Roemenië is voor dat doel
een nieuw e fabriek gebouw d. De fabriek bood in de loop der jaren aan circa
200 mensen w erkgelegenheid. In deze fabriek vond de volledige productie van
de onderneming plaats. De bouw van de fabriek en de aanschaf van de
productiemiddelen is nagenoeg volledig extern gefinancierd bij Roemeense
banken. In de afgelopen jaren kampte de Roemeense vestiging met een
w erkkapitaaltekort. Dit tekort is zodanig hoog opgelopen dat als gevolg
daarvan leveranciers van grondstoffen structureel te laat w erden voldaan. In
Roemenië w as daardoor sprake van sterk oplopende schulden aan de
grondstoffenleveranciers, als gevolg w aarvan stagnatie ontstond bij de
vervaardiging van eindproducten. Het bestuur van de onderneming heeft
samen met het bestuur van de Roemeense vestiging in de afgelopen anderhalf
jaar getracht een nieuw e en aanvullende w erkkapitaalfinanciering te verkrijgen
bij diverse Roemeense banken. In de zomer van 2019 leek het erop dat de
onderneming daarin succesvol zou zijn. Van de zijde van de banken w erd een
passende w erkkapitaalfinanciering aangeboden, die volledig is uitgew erkt in
diverse financieringsdocumenten. De betreffende bank heeft de
w erkkapitaalfinanciering evenw el niet beschikbaar gesteld. Enige w eken vóór
de faillissementsdatum is bij de directie het ernstige vermoeden ontstaan dat
sprake is van fraude in de Roemeense vestiging. Het bestaan van fraude zou
zeer w el mede de reden kunnen zijn gew eest dat de Roemeense
w erkkapitaalfinanciering niet beschikbaar is gesteld.
De aandeelhouders van de onderneming hebben in 2019 getracht de aandelen
te verkopen met als doel een nieuw e kapitaalinjectie in de onderneming te
verkrijgen. Deze overname heeft mede geen doorgang gevonden als gevolg
van het feit dat de gevraagde w erkkapitaalfinanciering in Roemenië is
gestagneerd. Kort voorafgaand aan het faillissement hebben de
aandeelhouders nog een laatste poging ondernomen de onderneming te
verkopen. De aandeelhouders zijn daar evenw el niet in geslaagd.
Bovenstaande oorzaken hebben zich in 2019 in volle omvang gemanifesteerd
en elkaar versterkt. Hoew el de vraag naar het product onverminderd groot
w as w as de onderneming niet langer in staat aan de vraag te voldoen w egens
uitval van de productie in Roemenië. Dit heeft uiteindelijk tot een zodanig groot
liquiditeitstekort geleid dat het aanvragen van een eigen faillissement
onvermijdelijk bleek.
De curator zal in de komende verslagperiode de oorzaken van het faillissement
nader gaan onderzoeken.
De curator acht geen gronden aanw ezig de oorzaken van het faillissement
nader te onderzoeken. Vast staat dat de onderneming sinds 2009
overgefinancierd is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de onderneming haar netto
kasstroom grotendeels heeft aangew end voor het betalen van rente en
aflossing en dientengevolge te w einig middelen had voor investeringen. In
2019 is als gevolg van mismanagement in Roemenië de productie aldaar
stilgevallen. Om die reden kon Prolyte niet of slechts beperkt orders uitleveren.
In de zomer van 2019 heeft het bestuur getracht de onderneming te verkopen.
Kopers zijn evenw el afgehaakt vanw ege een opeenstapeling van problemen in
Roemenië. Uiteindelijk is dit de reden gew eest dat de vennootschap zelf het
faillissement heeft moeten aanvragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
12-01-2021
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Toelichting
16,4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12-01-2021
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Toelichting
16,4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-10-2019

16

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

totaal

16

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en UW V. Op 10 oktober 2019 heeft een
bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden w aarbij de gevolgen
van het faillissement voor het personeel zijn uiteengezet en uitleg is gegeven
over een mogelijke doorstart en voortzetting van de activiteiten, bij w elke
bijeenkomst ook een medew erkster van UW V aanw ezig is gew eest om tekst
en uitleg over de administratieve afw ikkeling van de loongarantieregeling te
geven en de daartoe benodigde formulieren uit te reiken en w eer in te nemen.
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Eén van de voormalige directieleden, die reeds geruime tijd arbeidsongeschikt
is, heeft een gepretendeerde vordering w egens het niet voldoen van
pensioenpremies. De curator heeft deze kw estie in onderzoek.
De pensioenpremieclaim is nog niet afgerond.
De curator heeft de claim in onderzoek. De claim valt uiteen in een vordering
w egens niet uitbetaalde bonusuitkeringen over de jaren 2016 t/m 2019,
achterstallig salaris en pensioenschade. De curator zal de betroken w erknemer
binnenkort berichten.
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De curator heeft de betrokken medew erker bericht gedaan. De curator heeft
vooralsnog alle vorderingen betw ist. De medew erkers w enst hierover een
bespreking met de curator. De curator zal hier in toestemmen, mits de
medew erker vooraf een duidelijk schriftelijk standpunt inneemt dat als basis
dient voor een bespreking.
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Met de medew erkers is overleg gevoerd. Naar aanleiding van dit gesprek zijn
nadere stukken bij de pensioenverzekeraar opgevraagd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap bezit geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
NIet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Investaris en expositiestand

€ 210.621,20

€ 0,00

totaal

€ 210.621,20

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 596.760,07

totaal

€ 596.760,07

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-01-2021
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De verkoopopbrengst van de voorraad bedraag € 596.760,07.
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Van de opbrengst staat nog een bedrag van € 64.008,60 in escrow w egens
mogelijke EU-claim.
Voor het overige w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
De curator heeft vrijgave gevraagd van het depot w egens EV-claims.
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Het depot is inmiddels vrijgegeven en na aftrek van negatieve rente
overgeboekt naar de faillissementsrekening.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Ui de opbrengst van de verkoop van de IP-rechten is een bedrag van €
450.750,- toegerekend aan de vennootschap voor het aandeel van de goodw ill
in deze opbrengst.
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De vennootschap hield een tegoed aan bij ABN Amro Bank van € 28.913,- en
bij een creditcardmaatschappij van € 19.756,82.
De vennootschap hield een tegoed aan bij ING Bank van € 36,86. Dit bedrag is
inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.
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De vennootschap heeft een vordering uit rekening-courant van € 515.348,-op Prolyft. Verw acht w ordt dat Prolyft een uitdeling van 3% zal doen, zodat
nog € 15.000,-- kan w orden verw acht.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 985.626,00
totaal

€ 0,00

€ 985.626,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.2 Leasecontracten
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.4 Separatistenpositie
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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De curator heeft vrijgave gevraagd van het depot van de EV-claims.
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5.6 Retentierechten
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.7 Reclamerechten
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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De curator heeft correspondentie gevoerd met de advocaat van Prolyte nieuw .
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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6.5 Verantwoording
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

12-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

12-01-2021
1

De vordering w egens storting is reeds geruime tijd verjaard.

22-04-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
Nee

12-01-2021
1

22-04-2021
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.
Nee

12-01-2021
1

22-04-2021
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

12-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar het vierde verslag van Prolyte Holding
B.V.

12-01-2021
1

De curator heeft zijn w erkzaamheden met betrekking tot rechtmatigheid
afgerond.

22-04-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast het salaris van de curator zijn er vorderingen van UW V w egens de
loongarantieregeling en de verhuurder w egens de huur van het bedrijfspand
na faillissementsdatum.

12-01-2021
1

Het UW V claimt € 128.192,- en de verhuurder € 11.853,-.

Toelichting
De claim van de verhuurder is voldaan.

22-04-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.215,00

12-01-2021
1

Toelichting
De fiscale vorderingen bedragen € 31.215,-.

Toelichting
Er dient nog aangifte ex artikel 29 lid 2 OB te w orden gedaan.

22-04-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 85.487,00

12-01-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 85.487,00.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor zover bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.

Toelichting
Er dient nog onderzoek te w orden gedaan naar de claim van een exw erknemer, zie onderdeel 2.4 van dit verslag.

Toelichting
De curator zal zich nader verstaan met deze ex-w erknemer.

Toelichting
Dit overleg is gevoerd en geeft aanleiding tot nader onderzoek.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-01-2021
1

22-04-2021
2

22-07-2021
3

23-11-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
79

12-01-2021
1

Toelichting
Er zijn 79 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.779.962,25

12-01-2021
1

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben een totaalvordering van € 8.779,962,25.
€ 8.779.962,25

22-07-2021
3

Toelichting
Tot de crediteuren behoort een claim van Eximbank gevestigd te Boekarest. De
curator beschikt over aanw ijzingen dat de claim van Eximbank mogelijk ten
onrechte is ingediend. De curator heeft Eximbank hierover geschreven en
w acht op een reactie. Het gaat om een bedrag van € 1.775.791,00

Toelichting
Er is geen reactie van Eximbank ontvangen.

23-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de stand van het voorhanden actief zullen de boedelcrediteuren en
preferente crediteuren volledig w orden betaald en zal er een uitdeling
plaatsvinden aan concurrente schuldeisers.

12-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de nodige inventariserende w erkzaamheden verricht en
contacten met schuldeisers onderhouden.

12-01-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In dit faillissement zal de vrijgave van het escrow ten behoeve van de
eigendomsclaims moeten w orden verkregen.

12-01-2021
1

De schuldvorderingen zullen nog moeten w orden goedgekeurd, w aarna een
verificatievergadering zal w orden gehouden. Daarna kan een uitdeling
plaatsvinden aan schuldeisers.
In aanvulling op het bovenstaande plan van aanpak zal de claim van een exw erknemer nader w orden onderzocht en er dient aangifte ex artikel 29 lid 2 OB
plaats te vinden.

22-04-2021
2

De curator richt zich de komende periode op:
- goedkeuring van ingediende vorderingen;
- beoordeling claim ex-w erknemer;
- beoordeling claim EximBank.

22-07-2021
3

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd, zij het dat daar nog een aangifte ex
artikel 29 lid 7 W et OB aan moet w orden toegevoegd.

23-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er w ordt naar gestreefd het faillissement in 2021 dan w el begin 2022 af te
w ikkelen.

12-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-11-2021
4

