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Algemene gegevens
Naam onderneming
Telson B.V.
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Gegevens onderneming
Statutaire zetel te GRONINGEN
Kantoorhoudende aan de Haven 28 te (9976VN) LAUW ERSOOG
KvK nr. 02099664

30-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een (groot)handelaar in vissen, schaal- en schelpdieren en
houdt zich voornamelijk bezig met het inkopen, (laten) pellen, verpakken en
verhandelen van Noordzeegarnalen. De onderneming w erd gedreven vanuit
een bedrijfspand aan het adres Haven 28 te Lauw ersoog.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 11.191.000,00

€ -1.272.028,00

€ 4.375.562,00

2018

€ 21.584.000,00

€ -1.230.119,00

€ 6.489.098,00

2017

€ 30.704.000,00

€ -1.050.000,00

€ 9.573.670,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De omzet gegevens over 2017 en 2018 laten zich niet rechtstreeks vergelijken.
In 2017 w erden garnalen nog aan Garnalen Pelcentrum (GPC) Kant verkocht
en w erden ze vervolgens gepeld teruggekocht. Dezelfde garnalen w erden dus
tw ee maal ingekocht en tw ee maal verkocht. De daarop volgende jaren w erd
aan GPC Kant pelloon betaald. Dit verklaart de omzetval van 2017.

30-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

30-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 192.746,30

30-04-2020
1

€ 500.527,54

27-08-2020
2

€ 496.790,92

27-11-2020
3

€ 481.919,72

25-02-2021
4

€ 510.079,89

25-05-2021
5

€ 509.732,92

25-08-2021
6

€ 510.042,45

23-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-3-2020

30-04-2020
1

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

27-08-2020
2

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

27-11-2020
3

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

25-02-2021
4

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

25-05-2021
5

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

25-08-2021
6

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021
t/m
22-11-2021

Bestede uren

23-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

291 uur 42 min

2

137 uur 48 min

3

45 uur 6 min

4

30 uur 54 min

5

16 uur 30 min

6

5 uur 0 min

7

4 uur 54 min

totaal

531 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Inleidende opmerking:

30-04-2020
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Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet
in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of –achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aan Telson B.V. is op 6 maart 2020 voorlopig surseance van betaling verleend.
Tot 3 maart 2020 w erd Telson B.V. bestuurd door de heer Meijer en Dirk
Consulting B.V.B.A., w elke laatst genoemde vennootschap w erd bestuurd door
de heer De Pandelaere. Op 3 maart 2020 heeft de heer Meijer zijn functie
neergelegd en zich laten uitschrijven als bestuurder. Vanaf dat moment is de
heer De Pandelaere enig (middellijk) bestuurder van Telson B.V.
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Telson B.V. heeft vier aandeelhouders, te w eten: Shore N.V. (België), PDH
Beheer B.V., Kloosterhof Beheer B.V. en Hendrikson Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

1.3 Verzekeringen

30-04-2020
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden/zijn beëindigd.

30-04-2020
1

Verslagperiode 2:

27-08-2020
2

Sluyter Assurantiën heeft in verband met een premierestitutie een bedrag ad €
5.451,38 overgemaakt op de faillissementsrekening.

1.4 Huur
Telson heef het bedrijfspand aan de Haven 28 te Lauw ersoog deels zelf in
gebruik en het w ordt deels verhuurd aan GPC Kant B.V. De huurovereenkomst
is aangegaan voor periode van 10 jaar en loopt tot 22 juni 2026. De huurprijs
bedraagt ca. EUR 94.000 per jaar.

30-04-2020
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De huur vanaf datum faillissement tot en met 30 april 2020 w ordt door GPC
Kant overgemaakt op de faillissementsrekening evenals de kosten voor het
gebruik van gas, w ater en elektra over de periode vanaf datum faillissement
tot en met 31 maart 2020.

1.5 Oorzaak faillissement
Telson B.V. heeft de afgelopen jaren negatieve resultaten laten zien. Het is de
onderneming niet gelukt om voldoende volume in de productie van gepelde
garnalen te realiseren. Door het gebrek aan volume konden de kosten
onvoldoende w orden gedekt. Dit vertaalde zich in een verliesgevende
exploitatie.
Volgens het bestuur heeft Telson B.V. in 2019 daarnaast te kampen gehad met
stevige concurrentie in de visverw erkingssector. De lagere prijzen hebben
ertoe geleid dat marges verder onder druk kw amen te staan. Ook de aanvoer
van Noordzeegarnalen w as in 2019 lager dan verw acht. Deze omstandigheden
hebben tot een lagere omzet geleid.
Door de slechte w eersomstandigheden (stormen) in de eerste maanden van
2020 kon er w einig w orden uitgevaren en is de aanvoer van
Noordzeegarnalen gestagneerd. Daarnaast zijn recent enkele vorderingen
afgew aardeerd. Telson B.V. is hierdoor in een situatie terechtgekomen w aarin
zij haar opeisbare schulden niet langer kon betalen. Het bestuur heeft nog een
poging tot herstructurering gedaan, maar het is uiteindelijk niet gelukt om de
daarvoor benodigde liquide middelen te verw erven.
Op vrijdag 6 maart 2020 heeft Telson B.V. voorlopige surséance van betaling
verzocht en verkregen. Uit de daarop volgende inventarisatie w erd al snel
duidelijk dat het vooruitzicht niet bestond, dat Telson B.V. na verloop van tijd
haar schuldeisers zou kunnen voldoen, zodat door de bestuurder en de
bew indvoerder aan de rechtbank is verzocht om de surséance van betaling om
te zetten naar een faillissement. Het faillissement van Telson B.V. is op 10
maart 2020 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

30-04-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-3-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

30-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

€ 1.800.000,00

€ 1.485.700,00

€ 1.800.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het tot 1 januari 2066 durend tijdelijk recht van erfpacht van tw ee percelen
grond (kadastraal bekend: Gemeente Ulrum, Sectie I, nummers 1104 en 581)
eigendom van de te Lauw ersoog gevestigde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Exploitatiemaatschappij Havencomplex
Lauw ersoog B.V.

30-04-2020
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Telson B.V. drijft haar onderneming vanuit het pand gelegen aan de Haven 28
te Lauw ersoog. De grond w aarop het pand zich bevindt is in eigendom van
Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauw ersoog B.V. en is belast met een
recht van erfpacht ten behoeve van Telson B.V. Een deel van het pand w ordt
door Telson B.V. verhuurd aan Garnalenpelcentrum Kant B.V.
Totale bankschuld bedraag EUR 1.485.700,Boedelbijdrage is niet van toepassing. De bank kan volledig uit de
verkoopopbrengst van de activa w orden voldaan. Het restant van de
verkoopopbrengst komt volledig ten goede van de boedel.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De levering van het recht van erfpacht zal plaatsgevonden op 30 april 2020. De
koopsom is op de derdenrekening van de notaris voldaan en het restant zal,
na aflossing van de bankschuld, naar de faillissementsrekening w orden
overgemaakt. De w erkzaamheden met betrekking tot de onroerende zaken
zijn daarmee afgrond.

30-04-2020
1

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode is de verschuldigde erfpacht over
2020 – die grotendeels door de koper van de activa is vergoed - overgemaakt
aan Havencomplex Lauw ersoog B.V.

27-11-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
AED
TomTom

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 220,00
€ 50,00

Zie toelichting

€ 51.950,00

totaal

€ 52.220,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Telson B.V. w as eigenaar van diverse bedrijfsinventaris, machines en rollend
materieel. De aan Telson B.V. in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen zijn
verkocht aan CV Vastgoed B.V. (voorheen handelend onder de naam: Diepzee
Visserij Maatschappij Cornelis Vrolijk V B.V.). De verplichtingen aangaande een
door Telson geleasde afw eeg- en inpaklijn (Multivac T800) zijn conform de
daartoe met de leasemaatschappij gemaakte afspraken overgenomen door
Morubel BVBA. Zij heeft deze machine vervolgens verkocht aan een derde. Dat
geldt tevens voor een ontdooisysteem.

30-04-2020
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Aan w erknemer Meijer is een AED verkocht voor EUR 220 en aan w erknemer
Ytsma een TomTom voor EUR 50
Boedelbijdrage is niet van toepassing

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De koopsom voor de bedrijfsmiddelen is inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

30-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 115.000,00

totaal

€ 115.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor w at betreft de voorraad kan onderscheid gemaakt w orden tussen Food
en Non-Food producten. Non-food producten, zoals verpakkingsmaterialen
e.d., zijn verkocht aan CV Vastgoed B.V. De verkoopopbrengst w ordt hieronder
vermeld. De ten tijde van het faillissement nog aanw ezige bederfelijke w aren
(Food) zijn in de dagen daarna zoveel mogelijk aan bestaande klanten van
Telson B.V. verkocht. Voor de daarmee samenhangende opbrengst w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 6 ‘Voortzetting’.

30-04-2020
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Boedelbijdrage is niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De koopsom voor de voorraden is inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

3.8 Andere activa

30-04-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 10.000,00

Soltmen B.V.

€ 1.000,00

Kasgeld

Boedelbijdrage

€ 349,12

De Groene Stroomfabriek

€ 14.208,11

totaal

€ 25.557,23

€ 0,00

Toelichting andere activa
De aan gefailleerde toebehorende immateriële activa zoals: handelsnamen,
beeld- en w oordmerken, auteursrechten, ontw erpen, modellen, licenties,
domeinen, telefoon- en faxnummers etc. zijn verkocht aan CV Vastgoed B.V.

30-04-2020
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Aan Soltmen B.V. is verkocht de opgietreceptuur voor conserveervrije garnalen
en daarbij behorende listeriatesten voor een bedrag ad EUR 1.000,Op datum faillissement is een bedrag aan kasgeld aangetroffen van EUR
349,12.
Boedelbijdrage is niet van toepassing
Verslagperiode 2:

27-08-2020
2

De Groene Stroomfabriek heeft na het opstellen van de eindafrekening nog
een bedrag ad € 14.208,11 overgemaakt op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De koopsom voor de immateriële activa is inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 70.387,00

€ 42.204,76

€ 70.387,00

€ 42.204,76

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het grootste deel van de debiteuren van gefailleerde w erd bevoorschot via
ABN Amro Commercial Finance. Op 24 april 2020 had gefailleerde in verband
daarmee nog een schuld aan ABN Amro Commercial Finance van EUR
22.010,99. Op dat moment bedroeg het debiteurensaldo nog ongeveer EUR
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440.000. Een groot deel van deze debiteuren is echter ook crediteur en heeft
een verrekenpositie. Deze debiteuren w orden ook niet bevoorschot. Per saldo
blijft er EUR 70.387,- aan geschoonde debiteuren over. De verw achting is
gerechtvaardigd dat de schuld aan ABN Amro Commercial Finance volledig zal
w orden voldaan en er een saldo ten behoeve van de boedel resteert.
Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven en inmiddels
is een bedrag van
€ 42.204,76 aan openstaande vorderingen geïnd. Met een aantal debiteuren is
een betalingsregeling getroffen.

27-08-2020
2

De schuld aan ABN Amro Commercial Finance is inmiddels volledig voldaan.
Zodra inning van de debiteuren is afgerond zal het aanw ezige saldo bij Abn
Amro Commercial Finance w orden overgemaakt op de faillissementsrekening.
Gefailleerde heeft aan Garnalenpelcentrum Kant een lening verstrekt van in
totaal
€ 500.000.-. Er is thans onduidelijkheid over de reeds betaalde rente en
aflossing.
De Jong en Laan accountants is door de curator ingeschakeld om duidelijkheid
te verkrijgen in deze kw estie. De maandelijkse termijnbetalingen w orden
voldaan op de faillissementsrekening. In de afgelopen verslagperiode is een
bedrag ad € 78.193,90 aan aflossing en rente ontvangen.
Verslag 3

27-11-2020
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Op de rekening van ABN Amro Commercial Finance is een positief saldo
aanw ezig van
€ 11.891,-. Zodra de inning van de debiteuren is afgerond w ordt het positief
saldo – na aftrek van de bankkosten – overgemaakt op de
faillissementsrekening
Het positief saldo op de betaalrekening van de ABN Amro bank ad € 39.767,96
is in de afgelopen verslagperiode overgemaakt op de faillissementsrekening.
Het betreffen betalingen van debiteuren.
In totaal dient er nog een bedrag ad € 18.340,- aan openstaande debiteuren
te w orden geïnd. Met tw ee debiteuren is een betalingsregeling
overeengekomen.
Een in Frankrijk gevestigde debiteur reageert niet op aanmaningen. De curator
beraadt zich op eventuele vervolgstappen.
GPC Kant:
In de afgelopen verslagperiode is in totaal door GPC Kant een bedrag ad €
24.981,50 overgemaakt aan aflossing en rente. Daarmee meent GPC Kant aan
haar betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Volgens berekeningen van
Telson moet er nog ruim € 40.000 w orden betaald. W ordt vervolgd.
Verslag 4:
Op de rekening van ABN Amro Commercial Finance is een positief saldo
aanw ezig van
€ 16.067,-. Zodra de inning van de debiteuren is afgerond w ordt het positief
saldo – na aftrek van de bankkosten – overgemaakt op de
faillissementsrekening.

25-02-2021
4

Verslag 5:

25-05-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft ABN Amro Commercial Finance - na aftrek
van de bankkosten - een bedrag van € 16.920,04 overgemaakt op de
faillissementsrekening.
Definitieve financiële afw ikkeling met de bank heeft inmiddels plaatsgehad. In
totaal is een bedrag van € 51.410,59 toegerekend aan de boedeldebiteuren.
Na inlossing van de bankschuld resteert een bedrag van € 9.647,46 aan pre
faillissementsdebiteuren.

Verslag 7:

23-11-2021
7

CPC Kant:
Tussen GPC Kant en Telson bestaat nog steeds een verschil van inzicht over
verrekenposities over en w eer en de eventuele resterende vordering van
Telson op GPC Kant. De accountant van Telson heeft hier uitgebreid
onderzoek naar gedaan. Het is niet voldoende komen vast te staan dat
Telson per saldo nog over een vordering op GPC Kant beschikt. Gelet op de
bevindingen van de accountant en de reeds in dit verband gemaakte
(accountants)kosten, heeft de curator om proceseconomische redenen
besloten om geen vervolg te geven aan deze kw estie. GPC Kant heeft een
tegenvordering ingediend, maar deze vordering is niet nader onderbouw d en
w ordt door de curator dan ook betw ist.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De boedel zal de inning van de debiteuren op zich nemen en indien nodig
incassomaatregelen nemen. Ook zal aandacht w orden besteed aan de
toegepaste bevoorschottingsconstructie.

30-04-2020
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Verslagperiode 5: Financiële afw ikkeling met de bank heeft plaatsgehad.

25-05-2021
5

Besloten is om af te zien van verdere vervolgstappen tegen een in Frankrijk
gevestigde debiteur.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.485.700,00
Toelichting vordering van bank(en)
Vordering bedraagt EUR 1.485.700,-, exclusief de vordering van ABN Amro
Commercial Finance.
Daarnaast heeft Telson een betaalrekening bij ABN Amro met op 24 april 2020
een positief saldo van EUR 16.705,76. De bestedingsruimte is echter EUR
15.000,-- lager in verband met een bankgarantie afgegeven aan de Douane.
Deze bankgarantie dient nog geretourneerd te w orden.

30-04-2020
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De vordering van ABN AMRO bank N.V. kan volledig uit de verkoopopbrengst
van het erfpachtrecht w orden voldaan.
€ 0,00

27-08-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: De bankgarantie is komen te vervallen. De ABN Amro maakt het
positief saldo ten bedrage van
€ 39.046,- over op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:

27-11-2020
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Op de rekening van ABN Amro Commercial Finance is een positief saldo
aanw ezig van
€ 11.891,-. Zodra inning van de debiteuren is afgerond w ordt het positief saldo
– na aftrek van de bankkosten – overgemaakt op de faillissementsrekening
Het positief saldo op de betaalrekening van de ABN Amro bank ad € 39.767,96
is in de afgelopen verslagperiode overgemaakt op de faillissementsrekening.
De rekening is opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake meer. Telson B.V. had diverse machines die onderdeel
uitmaakten van een verpakkingslijn en een ontdooimachine in operational
lease bij ABN-AMRO Lease N.V. De rechten en verplichtingen die voorvloeien uit
deze leaseovereenkomst zijn overgenomen door Morubel N.V., w aarna ABNAMRO Lease N.V. heeft verklaard niets meer van Telson B.V. te vorderen te
hebben uit hoofde van de leaseovereenkomst.

30-04-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de voldoening van haar vordering op Telson B.V. zijn ten
behoeve van ABN AMRO bank N.V. hypotheek- en pandrechten gevestigd. Na
volledige voldoening van de vordering van ABN AMRO bank N.V. zijn de
gevestigde hypotheekrechten doorgehaald en de pandrechten te vervallen.

30-04-2020
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5.4 Separatistenpositie
Na voldoening van de vordering van de bank is hiervan geen sprake meer.

30-04-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft zich gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud dan w el het recht op reclame. Met de koper van de
activa is overeengekomen dat zij zorgdraagt voor de verdere afw ikkeling van
rechten van derden.

5.6 Retentierechten

30-04-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-04-2020
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5.7 Reclamerechten
Zie hiervoor onder ‘Eigendomsvoorbehoud’

30-04-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Boedelbijdrage is niet van toepassing.

30-04-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De gebruikelijke w erkzaamheden met betrekking tot de afw ikkeling van
rechten van derden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

30-04-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De (financiële) verslaglegging over de voortzettingsperiode zal in de
aankomende verslagperiode w orden gedaan.

30-04-2020
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Verslag 2: In de voortzettingsperiode is de nog aanw ezige vers voorraad
verkocht. De verkoopopbrengst is voldaan op de bankrekening van gefailleerde
in verband met het pandrecht van de bank.
In de komende verslagperiode zal de opbrengst van de voortzetting w orden
gespecificeerd.

27-08-2020
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Verslag 3:

27-11-2020
3

Financiële verslaglegging
Opbrengsten voortzettingsperiode
zie onder debiteuren
Kosten voortzettingsperiode:
VoipNL
€ 337,73
SmitFood € 423,50
Arrix ICT € 3.630,00
Enexis
€ 1.015,35
Exploitatie Havencomplex Lauw ersoog € 242,00
Totaal
€ 5.648,58

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

30-04-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

30-04-2020
1

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 31 januari 2019 gedeponeerd en
de jaarrekening over het boekjaar 2018 is voorlopig gedeponeerd.

27-08-2020
2

Verslag 7: Het niet voldoen aan de deponeringsplicht kan in het onderhavige
geval niet w orden aangemerkt als een belangrijke oorzaak van het
faillissement.

23-11-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

30-04-2020
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n.v.t.

27-08-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

30-04-2020
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Verslag 7: n.v.t.

23-11-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 7: Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

30-04-2020
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23-11-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 7: Van paulianeus handelen is niet gebleken.

30-04-2020
1

23-11-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In opdracht van de curator is een kopie gemaakt van de (digitale) administratie
van gefailleerde.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de aankomende verslagperiode zal het gebruikelijke onderzoek naar de
boekhouding van gefailleerde w orden voortgezet.

30-04-2020
1

Verslag 7: Van onregelmatigheden in de boekhouding is niet gebleken. De
w erkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zijn
afgerond.

23-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

Toelichting
€ 70.828,13 UW V

Toelichting
€ 90.368,79 UW V

Toelichting
Verslag 7:

30-04-2020
1

27-11-2020
3

25-02-2021
4

23-11-2021
7

UW V: € 92.376,86
Elis Nederland heeft ter zake de verhuur van o.a. bedrijfskleding een
boedelvordering ingediend ten bedrage van € 3.398,85

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.630,91

30-04-2020
1

€ 104.369,91

27-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend

30-04-2020
1

€ 36.449,21

27-11-2020
3

€ 43.638,46

25-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 23.821,76

25-05-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Een vordering van een ex-w erknemer ad € 23.245,34 (+ p.m.), w elke buiten de
loongarantieregeling van het UW V valt.
Een vordering van het Noordelijk Belastingkantoor ad € 576,42, w elke op
grond van artikel 138 W aterschapsw et als preferent moet w orden
aangemerkt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
50 (verslag 1)

Toelichting
65 (verslag 2)

Toelichting
66 (verslag 44)

Toelichting
67 (verslag 5)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

30-04-2020
1

27-08-2020
2

25-02-2021
4

25-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 2.576.427,09 (verslag 1)

Toelichting
€ 2.706.400,69 (verslag 2)

Toelichting
€ 2.707.765,82 (verslag 4)

Toelichting
€ 2.709.342,24 (verslag 5)

Toelichting
€ 2.713.699,04 (verslag 7)

30-04-2020
1

27-08-2020
2

25-02-2021
4

25-05-2021
5

23-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hiervan is thans nog geen inschatting te maken.

30-04-2020
1

Verslag 3
Bij de huidige stand van de boedel kan er een uitdeling aan de concurrente
crediteuren plaatsvinden.

27-11-2020
3

Verslag 7: Naar de huidige stand van de boedel kan aan de concurrente
crediteuren een uitdeling plaatsvinden.

23-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie vindt plaats.

30-04-2020
1

Verslag 7:

23-11-2021
7

In de komende verslagperiode vindt er overleg met de Belastingdienst plaats
over de fiscale vordering en w orden de overige ingediende vorderingen
beoordeeld.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-04-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden o.a. de navolgende (gebruikelijke)
w erkzaamheden voortgezet:

30-04-2020
1

- Inning debiteuren
- financiële afw ikkeling voortzetting
- onderzoek rechtmatigheid
- inventarisatie crediteuren
Verslag 3:
- Debiteureninning
- onderzoek rechtmatigheid

27-11-2020
3

Verslag 4:
- Debiteureninning
- onderzoek rechtmatigheid

25-02-2021
4

Verslag 5
- Kw estie GPC Kant
- Onderzoek rechtmatigheid

25-05-2021
5

Verslag 6
- Kw estie GPC Kant
- Onderzoek rechtmatigheid

25-08-2021
6

Verslag 7
- Voorbereidende w erkzaamheden i.v.m. een te houden
verificatievergadering

23-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Verslag 7: Medio 2022

23-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2022

23-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

30-04-2020
1

