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

16
10-10-2019
F.02/12/1090
NL:TZ:0000005214:F001
04-12-2012

R-C
Curator

mr. M Pellikaan
F.F.A. Smetsers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Precia W PL B.V.
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Gegevens onderneming
Precia W PL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidw estNederland onder
nummer 53436539, statutair gevestigd te Breda, op het adres Franse Akker 1
te (4824 AL)
Breda.
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Activiteiten onderneming
Fabricage, ontw ikkeling, onderhoud en verkoop van w eegmachines.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2012

€ 586.224,84

Winst en verlies
€ -210.448,94

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 1.146.481,77
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
€ 11.786,98
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€ 4.010,68
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Verslagperiode
van
29-9-2017

13-04-2018
13

t/m
13-4-2018
van
12-4-2019

10-10-2019
16

t/m
10-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

13

40 uur 0 min

14

18 uur 42 min

15

24 uur 24 min

16

28 uur 36 min

totaal

111 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In verband met de conversie van het verslagsysteem klopt de totaaltelling van
het bestede aantal uren niet. In totaal is in dit faillissement tot op heden
besteed een aantal van 439:18 uren.
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In verband met de conversie van het verslagsysteem klopt de totaaltelling van
het bestede aantal uren niet. In totaal is in dit faillissement tot op heden
besteed een aantal van 458 uren.

12-10-2018
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In verband met de conversie van het verslagsysteem klopt de totaaltelling van
het bestede aantal uren niet. In totaal w as in dit faillissement tot en met de
vorige verslagperiode besteed: 458 uren.

11-04-2019
15

In deze verslagperiode is daar 86,4 uur bijgekomen (86 uur en 24 minuten).
Hiervan zijn 62 uren besteed aan het getuigenverhoor, onder dekking door de
Garantstellingsregeling curator van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
In verband met de conversie van het verslagsysteem klopt de totaaltelling
van het bestede aantal uren niet. In totaal w as in dit faillissement tot en met
de vorige verslagperiode besteed: 544 uren en 24 minuten.
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In deze verslagperiode is daar 68 uur bijgekomen. Hiervan zijn 39 uren en 24
minuten besteed aan het getuigenverhoor, onder dekking door de
Garantstellingsregeling curator van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is bij akte van 7 september 2011 opgericht.
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht Precia S.A.
is bestuurder
van curanda. De heer C. Jochems, directeur van Precia Molen Nederland B.V.
(een dochtervennootschap van Precia S.A.) beschikt over een volledige
volmacht van de
bestuurder en had de dagelijkse leiding over curanda.
Precia S.A. is houder van 80% van de aandelen in curanda, GenData Holding
B.V. houdt 20% van de aandelen in curanda.
GenData Holding B.V. en GenData B.V. hebben gezamenlijk de activiteiten die
zij ontplooiden (de fabricage, ontw ikkeling en verkoop van w eegmachines) op
7 september 2011 overgedragen aan curanda.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as er een incassozaak aanhangig. Namens
curanda heeft zich
niemand gesteld. De schuldeiser is verzocht zijn vordering ter verificatie in te
dienen.
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen liepen via Precia Molen Nederland B.V. en w erden
doorbelast aan curanda.
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1.4 Huur
Curanda huurde in het bedrijfspand van Precia Molen Nederland B.V. enige
ruimten voor haar
bedrijfsactiviteiten. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur
met inachtneming
van de in artikel 39 Fw genoemde periode door de curator opgezegd.
Na ontruiming van de gehuurde bedrijfsruimten, zijn deze ruimten leeg en
bezemschoon
opgeleverd aan Precia Molen Nederland B.V. en is de huurovereenkomst per
direct beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Namens de bestuurder van gefailleerde stelt de heer Jochems dat de
overname van de
activiteiten van GenData Holding B.V. en GenData B.V. niet gebracht heeft w at
Precia S.A.
verw achtte. Volgens Jochems bleef de kw aliteit achter van de door curanda
ontw ikkelde
producten en w aren de kosten voor het in stand houden van de productie en
ontw ikkeling
aanzienlijk. Jochems stelt dat Precia S.A. periodiek gelden gestoken heeft in
curanda om
curanda in staat te stellen aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Op een gegeven moment w as Precia S.A. niet meer bereid curanda te blijven
financieren en w erd het faillissement onafw endbaar. Ten slotte is besloten het
eigen faillissement aan te vragen.
Inmiddels is de concept-dagvaarding, w aarin de curator zijn standpunt
uiteenzet dat Precia
SA naar zijn mening aansprakelijk is voor het volledige faillissementstekort,
aan Precia SA
toegestuurd. De advocaat van Precia SA heeft hier inhoudelijk op gereageerd.
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In het recente verleden heeft een bespreking plaatsgevonden met de
advocaten van Precia
SA. Bovendien is aanvullend schriftelijk verw eer ontvangen . Het lijkt erop dat
partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. De curator heeft inmiddels
toestemming van de rechter-commissaris om een voorlopig getuigenverhoor te
starten en zal dat op korte termijn in gang zetten.
Het voorlopig getuigenverhoor w ordt op korte termijn gestart.
Het verzoekschrift strekkende tot het houden van het getuigenverhoor is
ingediend. Er is nog geen datum voor de behandeling bepaald.
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Inmiddels zijn er tw ee getuigenverhoren gehouden. De getuigenverhoren zijn
nog niet afgerond: vermoedelijk zullen in mei en juni de laatste verhoren
w orden gehouden. Over de inhoud van hetgeen verklaard is kan thans geen
mededeling w orden gedaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-12-2012

5

met machtiging daartoe van de rechter-commissaris van diezelfde
datum

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Curanda beschikte niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris (zie hieronder)

€ 45.617,00

€ 0,00

totaal

€ 45.617,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikte over een beperkte kantoorinventaris, een voorraad
(w eeg)machine
onderdelen, een voorraad niet afgebouw de w eegmachines en machines en
gereedschappen
voor de fabricage van de w eegmachines.
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De curator heeft de materiële vaste activa laten taxeren door Troostw ijk
W aardering en Advies.
Er zijn geen zekerheden gevestigd op de activa van curanda, de gehele
opbrengst van de
verkoop zal aan de boedel toekomen. Derhalve is er geen sprake van een
boedelbijdrage.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Omdat er geen zekerheden zijn verstrekt is het bodemvoorrecht niet van
toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële vaste activa (know -how en goodw ill)

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 204.865,21

€ 1.004,94

€ 0,00

totaal

€ 204.865,21

€ 1.004,94

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de boekhouding bleek van een debiteurenstand van € 204.865,21. Het
overgrote deel van de debiteuren (€ 192.619,78) zijn aan curanda gelieerde
vennootschappen die (grotere) tegenvorderingen hebben op curanda.
Voorts is gebleken dat een deel van de debiteuren op de lopende rekening van
curanda
betaald hebben net voor en op datum faillissement. Ook is één van de
debiteuren zelf failliet.
Helaas hebben de inspanningen om het restant van de debiteuren te
incasseren tot niets
geleid. De curator zet zijn pogingen voort.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend w aren er geen leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft geen vorderingen op curanda en derhalve geen zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren die zich tot op heden gemeld hebben met een
eigendomsvoorbehoud, bleken
het eigendomsvoorbehoud niet rechtsgeldig gevestigd te hebben.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is een drietal keuringen van machines bij klanten na datum faillissement
uitgevoerd, zulks
met toestemming van de rechter-commissaris.
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6.2 Financiële verslaglegging
Met de opdrachtgever is afgesproken dat de te maken kosten (brandstof)
voorgefinancierd
w orden door opdrachtgever en in aftrek genomen w ordt op het factuurbedrag:
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Factuurbedrag: € 892,51 (ex BTW )
Af: brandstof: € 61,98
Totaal opbrengst voor boedel:
€ 1.004,94 (inclusief BTW )

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op datum faillissement lagen de activiteiten van curanda al enige maanden stil
(behoudens
enkele keuringen). Een doorstart vanuit faillissement behoorde om deze reden
dan ook niet
meer tot de mogelijkheden.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding om te veronderstellen dat de
boekhoudplicht zou
zijn geschonden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gezien de datum van oprichting van curanda behoefde zij nog niet een
jaarrekening te
deponeren.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft een en ander nog in onderzoek. De stukken ter zake zijn
opgevraagd, maar nog niet verkregen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
Zie "oorzaken van het faillissement".

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft een en ander nog in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie "oorzaken van het faillissement".

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

13-04-2018
13

€ 40.753,17
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Toelichting
- Verhuurder: € 1.515,31 (ter zake huur na datum faillissement)
- Salaris curator: p.m.
- Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 39.237,86.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.644,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.309,59
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 778,60
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Toelichting
M.N. Services: Pensioenpremie w erknemersdeel

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.013.262,41

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement vermoedelijk moeten
w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel, daar na betaling van de
boedelschulden geen
actief meer resteert. Mogelijk dat het onderzoek naar het beleid van de directie
en eventuele procedures daaromtrent nog tot vermeerdering van het actief zal
leiden.
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Het is nog onbekend of eventuele acties jegens de bestuurder tot
vermeerdering van
boedelactief zullen kunnen leiden. Naar verw achting zal dit in het
eerstvolgende verslag
kunnen w orden medegedeeld.
Het verzoekschrift strekkende tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor is ingediend. De uitkomsten hiervan zijn uiteraard nog niet
bekend. De curator kan in dit stadium dan ook nog niet beoordelen of e.e.a. tot
vermeerdering van het actief zal kunnen leiden.
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Nog onbekend. Naar verw achting kunnen de getuigenverhoren in de komende
maanden w orden afgerond. De curator zal daarna de balans opmaken of er
vervolgstappen moeten w orden genomen n.a.v. hetgeen verklaard en
geconstateerd is. Hierover kan nu geen tussenconclusie w orden w eergegeven.

11-04-2019
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator beraadt zich nog over de vervolgstappen. Er dient nog één
getuige te w orden gehoord en w ellicht hebben de andere betrokkenen
behoefte aan het houden van contra-enquête. Kort na indiening van dit
verslag zal hierover duidelijkheid ontstaan.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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Er is door de curator een verzoekschrift ingediend strekkende tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor. Verw eerders hierbij zijn:
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verw eerders zijn:
1) de vennootschap naar buitenlands recht PRECIA S.A.;
2) de uiteindelijk bestuurder van de vennootschap sub 1), omw ille van
privacyredenen niet met name genoemd;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATAPROG
HOLDING B.V.;
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATAPROG B.V.,;
5) de uiteindelijk bestuurder van de vennootschappen sub 3 en 4, omw ille van
privacyredenen niet met name genoemd.

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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Voorlopig getuigenverhoor.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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Er dient een datum te w orden bepaald voor de behandeling van het verzoek.
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Op 12 maart en 3 april 2019 hebben getuigenverhoren plaatsgevonden. Er
dienen nog nieuw e data te w orden bepaald voor het vervolg.
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Op 4 en 17 september hebben getuigenverhoren plaatsgevonden. De curator
beraadt zich nog op het horen van de laatste aangezegde getuige. W ellicht
vindt er contra-enquête plaats.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronding incasso debiteuren;
- starten getuigenverhoor;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden.
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- afronding incasso debiteuren;
- vervolg voorlopig getuigenverhoor;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden.
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(Plan van aanpak is ongew ijzigd.)
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend, dit hangt af van voorlopig getuigenverhoor en eventuele
vervolgacties.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-4-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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