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Algemene gegevens
Naam onderneming
Lenco Projects B.V.

19-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lenco Projects B.V.
(hierna: "Lenco Projects" of "gefailleerde") is statutair gevestigd te Rosmalen,
feitelijk kantoorhoudende aan De Grote Elst 56 te (5246 JR) te Rosmalen en is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 75215926.

19-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf in de Kamer van Koophandel zien de activiteiten van de
onderneming op de 'overige afw erking van gebouw en', de montage van
glasvezels, glasdaken, gevelbeplanting, zonw ering, deuren en ramen en is er
sprake van een uitleenbureau.

19-06-2020
1

Binnen de 'Lenco-groep' w erden de middelgrote projecten ondergebracht in
Lenco Projects.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Lenco Projects is opgericht op 27 juni 2019, er zijn dan ook geen jaarcijfers
beschikbaar.

19-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-06-2020
1

Toelichting
Er w aren geen personeelsleden in dienst bij Lenco Projects.

Boedelsaldo
€ 76.075,04

26-01-2021
2

Toelichting
In de verslagperiode is een grote openstaande handelsvordering geïncasseerd
en is tevens het creditsaldo op een door de failliete vennootschap
aangehouden bankrekening opgevraagd.
€ 96.901,97

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode is het schikkingsbedrag ter zake de met de bestuurder
getroffen dading, ontvangen op de faillissementsrekening.

Verslagperiode
van
19-5-2020

19-06-2020
1

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

26-01-2021
2

t/m
20-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 12 min

2

37 uur 12 min

3

14 uur 36 min

totaal

70 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in de verslag periode hebben voornamelijk betrekking op het
onderzoek dat is verricht naar betalingen die in de vooravond van het
faillissement intragroup zijn gedaan. De curator heeft het vermoeden dat
sprake is gew eest van selectieve betalingen omdat deze zijn verricht op een
moment dat het faillissement voorzienbaar en onvermijdelijk w as. Het bestuur
van de vennootschap had zich dan ook moeten onthouden van het verrichten
van die betalingen.
De stellingen dien aangaand zijn door het bestuur betw ist en inhoudelijk
w eersproken.
Met instemming van de rechter-commissaris is een minnelijk regeling getroffen.
De resultante van de minnelijke regeling is in financiële zin nog niet in dit
verslag verw erkt.

26-01-2021
2

In het kader van de dading die is getroffen met het bestuur van de failliete
vennootschap is op 11 maart 2021 een bedrag van € 20.800,- op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Dat bedrag is afkomstig van de
faillissementsrekening van Lenco Groep B.V. w aarop het totale
schikkingsbedrag ad € 40.000,- w as bijgeschreven. Het totale
schikkingsbedrag is over de tw ee boedels verdeeld naar rato van de
vastgestelde benadeling.

10-06-2021
3

Gelet op het totaal gerealiseerde actief ad (afgerond) € 97.000,- in relatie tot
de boedelkosten, ligt het voor de hand aan te nemen dat uitkering aan de
concurrente crediteuren kan w orden gedaan. Er zal om een (pro forma)
verificatievergadering w orden verzocht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Lenco Projects is opgericht op 27 juni 2019. Enig aandeelhouder en bestuurder
is Lenco Groep B.V. Lenco Holding B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder
van Lenco Groep B.V., w aarvan de heer H.L.M. Lensen enig bestuurder en
aandeelhouder is.

19-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met verzekeringen die door Lenco Projects zijn
afgesloten. De verzekeringen t.a.v. het personeel en de bedrijfsvoertuigen zijn
afgesloten door Lenco Groep.

1.4 Huur

19-06-2020
1

1.4 Huur
Lenco Groep w as huurder van kantooruimtes in het bedrijfspand gelegen aan
De Elst 56 te Rosmalen. Lenco Projects mocht op basis van een overeenkomst
van dienstverlening met Lenco Groep gebruikmaken van de bedrijfslocatie en
de aldaar aanw ezige kantoor- en bedrijfsinventaris.

19-06-2020
1

De huurovereenkomst tussen Lenco Groep en verhuurder Lenco Holding is met
w ederzijds goedvinden per datum faillissement beeindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De bedrijfsvoering van Lenco Projects w as sterk verw even met de
bedrijfsvoering van haar moedermaatschappij Lenco Groep.
Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder van Lenco Groep is de oorzaak
van het faillissement gelegen in een combinatie van factoren.
Op basis van het businessmodel van Lenco Groep maakte zij gebruik van 10
vaste monteurs in loondienst, daar 'om heen' w erkten zo'n 80 mensen op zzpbasis (flexibele schil). Er w as sprake van een lange historie met de
gespecialiseerde zzp'ers die w erden ingeschakeld.
Problemen bij één groot project (het New Amsterdam Court House (NACH))
resulteerde uiteindelijk in een domino-effect dat tot het faillissement heeft
geleid. Bij het NACH w erd een voorman van Lenco Groep ingeschakeld die
leiding gaf aan team zzp-ers. De zzp'ers w aren grotendeels van OostEuropese afkomst en slechts tijdelijk w oonachtig in Nederland in verband met
het lopende project.
Op enig moment (medio maart) w erden de eerste beperkende maatregelen
vanw ege het corona-virus getroffen. Door deze beperkingen en het feit dat
steeds meer landen de grenzen sloten, besloten vele zzp'ers terug naar hun
thuisland te reizen. Het w erk lag onderw ijl zo goed als stil. Tot dat moment liep
het project iets voor op schema, maar na 2-3 w eken kw am vanuit de
opdrachtgever de vraag of de w erkzaamheden hervat konden w orden. Dit kon
echter vanw ege een beperkte flexibele schil niet door Lenco Groep geregeld
w orden. Hierdoor w erden betalingen door de opdrachtgever opgeschort, als
gevolg w aarvan de zzp-ers ook niet meer door Lenco Groep betaald konden
w orden.
De zzp'ers (die via een tw eetal uitzendbureau's w erden ingeschakeld) kw amen
vanw ege het uitblijven van betaling niet meer over, ook niet voor de andere
lopende projecten, zodat als het w are een domino effect ontstond. Door de
impasse die ontstond en hiermee het uitblijven van omzet op de andere
lopende projecten, kon Lenco Groep niet meer aan haar lopende verplichtingen
voldoen. De bestuurder zag zich dan ook genoodzaakt het faillissement van
Lenco Groep en tw ee qua de bedrijfsvoering sterk verw even
dochtermaatschappijen (Lenco Projects B.V. en Lenco Contracting B.V.) aan te
vragen.

19-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-06-2020
1

Toelichting
Er w aren ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst bij
Lenco Projects.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Lenco Projects is opgericht op 27 juni 2019, er zijn vanaf de oprichting geen
personeelsleden in dienst gew eest.

19-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w erkzaamheden voor de curator.

19-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Lenco Projects heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden voor de curator.

19-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Lenco Projects (onder)huurde de bedrijfsmiddelen van Lenco Groep op basis
van een overeenkomst tot dienstverlening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

19-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen nadere w erkzaamheden.

19-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as slechts sprake van een verw aarloosbare hoeveelheid restvoorraad die
geen noemensw aardige w aarde vertegenw oordigd.

19-06-2020
1

Vlak voor het faillissement liepen er nog slechts 2 middelgrote tot kleine
klussen. Door een tekort aan zzp'ers om de w erkzaamheden te verrichten,
konden deze projecten niet w orden voltooid.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen nadere w erkzaamheden.

19-06-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt of er nog andere activa te gelde kan w orden gemaakt.

19-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Op basis van de aangeleverde debiteurenadministratie staan er vorderingen
ten belope van ongeveer € 111.000 open. Eén van de debiteuren (de
vordering van Lenco Projects bedraagt ongeveer € 19.000) is gefailleerd. De
curator tracht de overige vorderingen te innen.

19-06-2020
1

In de verslagperiode is een omvangrijke handelsvordering geïncasseerd. Het
actief is daarmee met € 71.605,- toegenomen.
Overige incasso activiteiten hebben geen resultaat gebracht.

26-01-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de vorderingen op de debiteuren innen.

19-06-2020
1

De incasso w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

26-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Lenco Projects houdt een betaalrekening aan bij Rabobank, per datum
faillissement vertoonde de rekening een creditsaldo van € 4.403,78.

19-06-2020
1

De curator heeft Rabobank verzocht het saldo over te maken naar de
boedelrekening.
€ 0,00

26-01-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo ad € 4.403,78 is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet op de hoogte van leasecontracten.

19-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Één leverancier heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Omdat de geclaimde zaken niet traceerbaar/individualiseerbaar zijn, heeft de
curator het eigendomsvoorbehoud niet gehonoreerd.

19-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen nadere w erkzaamheden voor de curator.

19-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen nadere w erkzaamheden.

19-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen doorstart gerealiseerd.

19-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen w erkzaamheden voor de curator.

19-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de gevraagde boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of
door gefailleerde is voldaan aan de eisen die de w et aan het voeren van de
boekhouding stelt.

19-06-2020
1

In de verslagperiode is vastgesteld dat de administratie en de boekhouding
van de failliete vennootschap voldoet aan de daaraan redelijkerw ijs te stellen
eisen; de rechten en verplichtingen van de vennootscap kunne op eenvoudige
w ijze w orden gekend.

26-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Lenco Projects is opgericht op 27 juni 2019. Er zijn dan ook geen jaarstukken
opgemaakt en geldt geen deponeringsverplichting.

19-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

19-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

19-06-2020
1

26-01-2021
2

Toelichting
In de verslag periode is onderzoek gedaan naar betalingen die in de
vooravond van het faillissement intragroup (met name betalingen aan de niet
failliete holdingmaatschappij) zijn gedaan. De curator heeft het vermoeden dat
sprake is gew eest van selectieve betalingen omdat deze zijn verricht op een
moment dat het faillissement voorzienbaar en onvermijdelijk w as. Het bestuur
van de vennootschap had zich dan ook moeten onthouden van het verrichten
van die betalingen. Het bestuur is voor de daaruit voortvloeiende schade
aansprakelijk.
De stellingen van de curator dien aangaand zijn door (de advocaat van) het
bestuur betw ist en inhoudelijk w eersproken.
Met instemming van de rechter-commissaris is een minnelijk regeling getroffen
die neer komt op betaling van een lumpsum schadevergoeding van € 40.000,ook bestemd ter delging van schade die is geleden in de boedels van Lenco
Groep en Lenco Contracting. Per verslagdatum is dat bedrag nog niet
ontvangen en in financiële zin nog niet in dit verslag verw erkt.

Toelichting
Het lumpsum schikkingsbedrag ad € 40.000,- is in de verslagperiode
ontvangen op de faillissementsrekening van Lenco Groep. Van het
schikkingsbedrag is € 20.800,- doorbetaald aan de boedel van Lenco Projects
B.V. De verdeling van het schikkingsbedrag heeft plaatsgevonden naar rato
van de benadeling per vennootschap als gevolg van de verw eten gedraging.

10-06-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie ook hiervoor 7.5

26-01-2021
2

Zie ook hiervoor 7.5

10-06-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

19-06-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek kan als afgerond w orden beschouw d.

10-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.121,00

26-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

26-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 173.462,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

26-01-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is in dit stadium van het faillissement nog
niet bekend.

19-06-2020
1

Gelet op het inmiddels gerealiseerde actief afgezet tegen de nog te
verw achten boedelkosten enerzijds en de preferente faillissementsvordering
van de belastingdienst anderzijds, kan w aarschijnlijk een bescheiden uitkering
aan de concurrente crediteuren w orden gedaan. Dat zal er toe leiden dat nog
een verificatievergadering moet w orden gehouden.

26-01-2021
2

Het ligt nog steeds in de lijn der verw achting dat uitkering aan de
concurrente crediteuren kan w orden gedaan. Mitsdien zal om een
verificatievergadering w orden verzocht.

10-06-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de komende periode de crediteuren inventariseren.

19-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

19-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen nadere w erkzaamheden.

19-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of er nog activa te
gelde kan w orden gemaakt, zal hij trachten de vorderingen op debiteuren te
innen, gaat hij verder met het inventariseren van de crediteuren en zet hij het
rechtmatigheidsonderzoek voort.

19-06-2020
1

De vereffening van het vermogen van de failliete vennootschap bevindt zich in
een gevorderd stadium. naar verw achting zal bij afw ikkeling uitkering aan de
concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden en dat betekent dat er nog een
verificatievergadering moet w orden gehouden.

26-01-2021
2

Er zal om een verificatievergadering w orden verzocht. Volgordelijk betekent
dit dat in dit faillissement eerst eindsalaris moet w orden gevraagd w aarna
een verzoek afw ikkleing kan w orden gedaan ( i.e. verzoek
verificatievergadering)

10-06-2021
3

Omdat eindsalaris zal w orden gevraagd moet dit derde verslag als
eindverslag w orden aangemerkt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is op dit moment nog niet
bekend.

19-06-2020
1

De afw ikkeling van het faillissement is in gang gezet en zal w aarschijnlijk nog
enkele maanden in beslag nemen.

10-06-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

19-06-2020
1

Dit derde verslag dient als eindverslag te w orden aangemerkt.

10-06-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

