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

R-C
Curator

8
22-02-2021
F.02/18/132
NL:TZ:0000047517:F001
15-05-2018

mr. A.G.M. Zander
mr J.A. de Waard

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zuid-W est Marine B.V., v.h.o.d.n. Patrona B.V.

14-06-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

14-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Ingenieurs/technisch ontw erp/advies en uitvoering

14-06-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
- omzet 2018 tot datum faillissement € 35.000
- omzet 2017 € 771.000
- omzet 2016 € 295.000
- omzet 2015 € 875.000
- verlies 2017 € 194.000
- w inst 2016 € 232.000
- verlies 2015 € 259.000
- balanstotaal 31-12-2017 € 186.000
- balanstotaal 31-12-2016 € 165.000

14-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

14-06-2018
1

Toelichting
personeel is afgevloeid per 30-4-2018 via vso’s

Boedelsaldo
€ 468,54

14-06-2018
1

€ 480,54

04-10-2018
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-5-2018

14-06-2018
1

t/m
12-6-2018
van
13-6-2018

04-10-2018
2

t/m
3-10-2018
van
3-10-2018

07-01-2019
3

t/m
3-1-2019
van
4-1-2019

24-04-2019
4

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

26-08-2019
5

t/m
25-8-2019
van
26-8-2019

24-02-2020
6

t/m
23-2-2020
van
24-2-2020

24-08-2020
7

t/m
24-7-2020
van
24-8-2020
t/m
21-2-2021

Bestede uren

22-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 33 min

2

8 uur 0 min

3

17 uur 36 min

4

7 uur 12 min

5

2 uur 42 min

6

5 uur 18 min

7

4 uur 12 min

8

1 uur 6 min

totaal

78 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

14-06-2018
1

Dit is het derde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum is 58,15 uur.

07-01-2019
3

Dit is het vijfde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum is 69,55 uur.

26-08-2019
5

Dit is het zesde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum is 74,85 uur.

24-02-2020
6

Dit is het zevende verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum is 79,05 uur.

24-08-2020
7

Dit is het achtste verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum is 80,15 uur.

22-02-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is W ina Beheer B.V.. Enig
aandeelhouder en bestuurder van W ina Beheer B.V. is de heer W .C. Giljam.

14-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van één lopende procedure bij de Rechtbank Zeeland-W estBrabant. Verzocht is om deze (incasso)procedure te schorsen in verband met
het uitgesproken faillissement.

14-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringen afgesloten. De premies zijn betaald tot eind
2018.

14-06-2018
1

1.4 Huur
Het bedrijfsgebouw w ordt gehuurd van de holding, W ina Beheer B.V..

14-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Patrona w as actief in de nautische sector. W erkzaamheden die zijn uitgevoerd
zijn onder andere het transporteren en afzinken van tunnelelementen,
pijpleidingen en kabels, assisteren bij bergw erkzaamheden, het leveren en
aanleggen van w erkbetonning, het aanbrengen van scheepvaartborden en
vaarw egmarkeringen, het ontw ikkelen, installeren en renoveren van
jachthavens en het ontw ikkelen, renoveren en installeren van remmingw erken,
steigers en afmeervoorzieningen.
Patrona beschikte over schepen om deze w erkzaamheden uit te voeren en kon
ook personeel beschikbaar stellen om deze w erkzaamheden te begeleiden.
Volgens de bestuurder is het faillissement o.a. te w ijten aan het gebrek aan
opdrachten en een faillissement van een grote debiteur.

14-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

14-06-2018
1

Toelichting
Ontslagaanzegging niet van toepassing.
De drie w erknemers hebben vaststellingsovereenkomsten gesloten w aarbij de
arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd per 30 april 2018. De drie w erknemers
zijn aansluitend in dienst getreden bij Patrona Offshore B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie en beoordelen of sprake is van vorderingen van oudw erknemers

14-06-2018
1

afgehandeld

24-08-2020
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De bedrijfsruimte aan de Nijverheidsw eg 31 te Bruinisse w ordt gehuurd. Er zijn
verder geen onroerende zaken aangetroffen.

14-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

14-06-2018
1

afgehandeld

04-10-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Vier voertuigen, w erkmaterieel
en kantoormeubilair.

14-06-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
Met de directie w ordt nog overleg gevoerd over de eigendomssituatie van de
bedrijfsmiddelen. De gemachtigde van de directie heeft toegezegd op korte
termijn met een afw ikkelingsvoorstel te komen.

04-10-2018
2

Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
Een concreet voorstel is onderw erp van nader overleg met de bank en failliet.
Een en ander vergt meer tijd dan normaal in verband met verzoek
herstructurering naast de bieding op het actief.

07-01-2019
3

Toevoeging vierde verslag 24-04-2019:
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de accountant, w aarbij
nadere afspraken zijn gemaakt. De accountant heeft toegezegd op korte
termijn met een aangepast voorstel te komen.

24-04-2019
4

Toevoeging vijfde verslag 26-08-2019:
Het overleg met de bank en failliet loopt nog steeds. Er zou sprake zijn van
een w ijziging in de behandelend medew erker w aardoor w eer vertraging is
ontstaan. Komende verslagperiode zou een en ander in afw ikkeling kunnen
komen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de curator nadere stappen nemen
aangaande de activa.

26-08-2019
5

Toevoeging zesde verslag 24-02-2020:
De bestuurder heeft een voorstel gedaan aan de bank ter afw ikkeling van haar
positie inclusief overname activa. Dit voorstel is door de bank afgew ezen
w aarna de bestuurder een nieuw voorstel heeft gedaan w at thans onderw erp
is van overleg. Op korte termijn zal tot afw ikkeling w orden gekomen.

24-02-2020
6

Toevoeging achtste verslag 22-02-2021:
Er loopt nog een onderzoek naar de omvang van het actief, daarna zal nader
overleg met de bank en failliet plaatsvinden.

22-02-2021
8

Dit actiepunt is nog actueel maar zal spoedig tot afronding w orden gebracht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zoals nu blijkt heeft de Belastingdienst een vordering op failliet.

14-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Met de bestuurder van failliet is overleg gaande over de eigendomsrechten
aangaande de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

14-06-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden en onderhanden w erk zijn niet aangetroffen

14-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

14-06-2018
1

afgehandeld

04-10-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld

04-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

3 handelsdebiteuren

€ 76.431,82

totaal

€ 76.431,82

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w as sprake van drie handelsdebiteuren. Tw ee kleine
debiteuren van samen € 897,82 en een vordering die w ordt betw ist ad €
75.534,00.

14-06-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De betw isting door de grote debiteur w ordt thans onderzocht

14-06-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
In de komende verslagperiode zal de curator overleg hebben met de
zekerheidsgerechtigden ten aanzien van de debiteuren, in verband met de
voortgang van de incasso en de betw isting.

04-10-2018
2

Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
Onderdeel van hetgeen is vermeld bij paragraaf 3.4 is een bod op de
debiteuren. Dit is derhalve onderdeel van genoemd overleg.

07-01-2019
3

Toevoeging vierde verslag 24-04-2019:
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de accountant, w aarbij
nadere afspraken zijn gemaakt. De accountant heeft toegezegd op korte
termijn met een aangepast voorstel te komen.

24-04-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 206.818,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering bestaat uit een Euriborlening ad € 106.704,-- en een rekeningcourant schuld ad € 100.114 ,--

5.2 Leasecontracten

14-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

14-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen
Hypotheekinschrijving OG
Hoofdelijkheid W ina Beheer B.V.

14-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek

14-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek

14-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

14-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
In onderzoek

14-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen bedongen zekerheden en overleg over te gelde maken actief

14-06-2018
1

afgehandeld

24-08-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van failliet zijn door de curator niet voortgezet

14-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

14-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

14-06-2018
1

afgehandeld

04-10-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

14-06-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

14-06-2018
1

afgehandeld

04-10-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Op het eerste oog is aan de boekhoudverplichting voldaan

14-06-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

14-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek

14-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

14-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator stelt een onderzoek in naar de oprichting van een
zustervennootschap eind oktober 2017 in verhouding tot het tot stilstand
komen van de opdrachten van failliet alsmede ten aanzien van de
w erkzaamheden die door personeel is verricht in deze periode.

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
Het voorgaande is besproken met de gemachtigde. De curator is in afw achting
van een inhoudelijke reactie van de gemachtigde.

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
Zie paragraaf 3.4 en 4.2.

Toelichting
Toevoeging vierde verslag 24-04-2019:
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de accountant, w aarbij
nadere afspraken zijn gemaakt. De accountant heeft toegezegd op korte
termijn met een aangepast voorstel te komen.

Toelichting
Toevoeging achtste verslag 22-02-2021:
Er loopt nog een onderzoek naar de omvang van het actief, daarna zal nader
overleg met de bank en failliet plaatsvinden. De curator streeft er naar dit de
komende maanden af te ronden.
Dit actiepunt is nog actueel maar zal spoedig tot afronding w orden gebracht.

7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018
1

04-10-2018
2

07-01-2019
3

24-04-2019
4

22-02-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zijn loonkosten verrekend ter zake w erkzaamheden die de oud-w erknemers
voorafgaand aan het faillissement hebben verricht voor de eind oktober 2017
opgerichte zustervennootschap. Deze verrekening is in onderzoek.

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
Het voorgaande is besproken met de gemachtigde. De curator is in afw achting
van een inhoudelijke reactie van de gemachtigde.

14-06-2018
1

04-10-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator stelt een onderzoek in naar de rechtmatigheid van een aantal
handleidingen voor datum faillissement.

14-06-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
Het voorgaande is besproken met de gemachtigde. De curator is in afw achting
van een inhoudelijke reactie van de gemachtigde.

04-10-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Instellen onderzoek en gesprekken met betrokkenen ter zake § 7.5 en § 7.6

14-06-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator

14-06-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.245,00

14-06-2018
1

Toelichting
Er is sprake van een tw eetal aanslagen Loonheffingen
€ 19.830,00
Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
De Belastingdienst heeft op dit moment een totale vordering van € 19.830,--.

8.3 Pref. vord. UWV

04-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
In onderzoek

14-06-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Kosten aanvragen faillissement
€ 1.500,00

14-06-2018
1

04-10-2018
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
De aanvrager van het faillissement heeft o.a. een preferente vordering
ingediend ad € 1.500,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

14-06-2018
1

Toelichting
Blijkens de administratie van failliet
16

04-10-2018
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
Inmiddels hebben 16 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.
17
Toelichting
Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
17 concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-01-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 247.548,00

14-06-2018
1

Toelichting
Blijkens de administratie van failliet
€ 453.383,07

04-10-2018
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
De in vorig artikel genoemde schuldeisers zijn in omvang € 453.383,07 groot.
€ 455.170,67

07-01-2019
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
De in vorig artikel genoemde schuldeisers zijn in omvang € 455.170,67 groot.
€ 458.604,83

26-08-2019
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag 26-08-2019:
De zeven schuldeisers hebben hun vordering ingediend ten bedrage van €
458.604,83 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

14-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie met schuldeisers

14-06-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
L. Sterk

14-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Incasso

14-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Staat voor indiening conclusie van antw oord namens failliet

14-06-2018
1

Toevoeging achtste verslag 22-02-2021:
De procedure staat op de parkeerrol.

22-02-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Door de curator is gevraagd om schorsing van deze procedure

14-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen w erkzaamheden w orden verricht ter zake
verkoop van het actief, onderzoek naar de rechtmatigheid en handeling voor
datum faillissement. Verder zal de inventarisatie w orden vervolgd.

14-06-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 04-10-2018:
In de komende verslagperiode verw acht de curator de discussie met de
gemachtigde van de directie samen met de directie af te ronden. Verder zal
overleg w orden gevoerd met de bank inzake haar zekerheidspositie.

04-10-2018
2

Toevoeging derde verslag, 07-01-2019:
Dit is nog actueel.

07-01-2019
3

Toevoeging vierde verslag 24-04-2019:
De curator verw acht in de komende verslagperiode een deugdelijk voorstel via
de accountant van failliet te ontvangen.

24-04-2019
4

Toevoeging vijfde verslag 26-08-2019:
Het overleg met de bank en failliet loopt nog steeds. Er zou sprake zijn van
een w ijziging in de behandelend medew erker w aardoor w eer vertraging is
ontstaan. Komende verslagperiode zou een en ander in afw ikkeling kunnen
komen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de curator nadere stappen nemen
aangaande de activa.

26-08-2019
5

Toevoeging zesde verslag 24-02-2020:
De bestuurder heeft een voorstel gedaan aan de bank ter afw ikkeling van
haar positie inclusief overname activa. Dit voorstel is door de bank afgew ezen
w aarna de bestuurder een nieuw voorstel heeft gedaan w at thans onderw erp
is van overleg. Op korte termijn zal tot afw ikkeling w orden gekomen.

24-02-2020
6

Toevoeging zevende verslag 24-08-2020:
Er loopt nog een onderzoek naar de omvang van het actief, daarna zal nader
overleg met de bank en failliet plaatsvinden. De curator streef er naar dit de
komende maanden af te ronden.

24-08-2020
7

Toevoeging achtste verslag 22-02-2021:
Dit actiepunt is nog actueel maar zal spoedig tot afronding w orden gebracht.

22-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

14-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-8-2021

22-02-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en bijkomende w erkzaamheden

14-06-2018
1

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B.: De lijst van schuldvorderingen is reeds bij het zesde verslag ingediend

24-08-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

