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CE Credit Management Invest Fund 1 - Kwartaalrapportage Q3 2022

Pro forma Balans en Verlies & Winstrekening (unaudited)

Portefeuilles
De uitgevende instelling (UI) heeft per 30 september 2022 voor een bedrag van €68.745.641 in 
portefeuilles geïnvesteerd en heeft per 30 september 2022 de beschikking over €16.086 aan liquide 
middelen. De portefeuilles hebben per 30 september 2022 de navolgende sector allocatie: 

Balans
De UI heeft in het derde kwartaal een portefeuille met een boekwaarde van €6.519.436 gekocht van 
het obligatiefonds CE Credit Management IV. De UI heeft voor de bepaling van de koopsom de 
percentages toegepast die de UI in de 2 tenders van 2022 voor de verkoop van haar eigen portefeuilles 
in de aanbiedingen heeft gekregen (“fair market value”). Daarbij is het onderdeel dat voor overname 
ter beschikking kwam, getoetst op de reële mogelijkheid om vonnis te behalen of dat er alleen 
minnelijk kan worden uitgewonnen. Dit resulteert in een koopprijsbepaling die afhankelijk is van i) de 
verwachting of een vonnis kan worden verkregen, ii) de verwachting op een mogelijke minnelijke 
betaling en iii) de sector waarin de vordering is ontstaan. 

Gereglementeerde Informatie

Energie 20.8%

Retail 16.6%

Telecom 57.0%

Overige 5.7%

Balans 30-9-2022 30-9-2021

Emissiekosten 463.517€         728.382€              

Boekwaarde portefeuilles 68.745.641€   67.491.873€        

Voorschotten griffie 7.626.842€     5.824.978€          

Liquide middelen 16.086€           217€                      

R.C. Sevicer 4.545.746€     7.236.865€          

Totaal 81.397.831€   81.282.315€        

Aandelenkapitaal 100.000€         100.000€              

Algemen reserve -€                       -€                           

Voorziening winstreserve 3.672.475€     3.603.096€          

Loan loss provision Servicer 3.632.950€     3.632.950€          

Garantievermogen 7.405.425€     7.336.046€          

Obligatielening 72.659.000€   72.659.000€        

Te betalen rente 1.180.709€     1.180.709€          

Te betalen kosten 152.697€         106.560€              

Totaal 81.397.831€   81.282.315€        

V & W 30-9-2022 30-9-2021

Brutomarge portefeuilles 4.219.126€     5.218.594€          

Impairments -€                       -€                           

Netto marge 4.219.126€     5.218.594€          

Bedrijfskosten :

Overige bedrijfskosten 744.602€         68.480€                

Bankkosten 295€                  350€                      

Afschrijving emissiekosten 198.648€         198.651€              

943.545€         267.481€              

Bedrijfsresultaat 3.275.581€     4.951.113€          

Rentelasten 4.908€              -€                           

Rente obligatiehouders 3.542.126€      3.542.126€          

3.547.034€     3.542.126€          

Dotatie winstrecht Servicer 271.453€         -1.408.987€        

Resultaat -€                       -€                           
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Gereglementeerde Informatie

Start bodemprocedure Rabobank
De Rabobank heeft een bodemprocedure gestart tegen de UI inzake het door de Rabobank geclaimde eerste pandrecht op de vorderingen. 
Eerder dit jaar heeft de kortgedingrechter deze zelfde eis van de Rabobank afgewezen, en de Rabobank veroordeeld zich te onthouden van 
inmenging in de vorderingen van de UI. De UI is van mening dat dit standpunt van de Rabobank ook in de bodemprocedure door de rechter 
zal worden afgewezen. Deze ontwikkeling heeft wel als gevolg dat de bedrijfskosten in 2022 en 2023 verder zullen toenemen. 

Jaarrekening 2021
De waarderingsdeskundige zal het waarderingsonderzoek in november 2022 afronden. De UI verwacht dat het dan snel duidelijk wordt 
wanneer de jaarrekening zal worden afgetekend. Zodra er hierover meer nieuws is zal de UI dit in een afzonderlijk bericht publiceren. 
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Update Servicer en verwachtingen Q4

Gereglementeerde Informatie

Gerechtelijke uitwinning
De UI heeft het produceren van dagvaardingen uitbesteed aan nieuwe partners. 
Per ultimo september 2022 zijn er ruim 50.000 zaken aangeleverd bij partners 
om te dagvaarden. Deze zaken worden individueel juridisch beoordeeld. 
Inmiddels hebben de partners 5.000 dagvaardingen gemaakt. Voor een deel 
van deze zaken is reeds vonnis gewezen waarbij het aantal afgewezen vonnissen 
kleiner is dan 0,5%. De UI heeft terugkoppeling gekregen dat er circa 13.000 
zaken in Q4 door de deurwaarders kunnen worden opgepakt. De partners van 
de UI constateren dat er een relatief hoog percentage kan worden gedagvaard. 
Ten aanzien van de uitval wil de UI met de partners analyseren of er retrocessie 
mogelijkheden zijn bij de oorspronkelijke leveranciers of dat de leveranciers 
nog aanvullende gegevens kunnen aanleveren. 

Servicer Direct Pay Services
Ultimo Q3 2022 bedraagt de rekening courant met de Servicer €4.545.746. 
Servicer heeft per ultimo september 2022 voor €5.150.000 nominaal obligaties 
in haar bezit. 

Nieuwe Servicers minnelijke uitwinning
De UI is in gesprek met 2 aanvullende Servicers voor het minnelijk deel van de 
portefeuille. Hierdoor krijgt de UI 3 Servicers voor de afhandeling van het 
minnelijke deel van de portefeuille en is er voldoende capaciteit om de 
minnelijke portefeuille optimaal uit te winnen. Deze Servicers kunnen 
informatie terug aanleveren aan de UI waarmee de UI beter kan bepalen welke 
debiteuren in aanmerking komen voor een legal traject. De UI verwacht in Q4 
de samenwerking met deze nieuwe Servicers te formaliseren. Direct Pay
Services handelt voor de UI de 2e lijn af.

Kas instroom
De UI verwacht een kas instroom van 3 tot 3,5 mio euro voor het 4e kwartaal. 


