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Algemene gegevens
Naam onderneming
EBR Marine B.V.

07-12-2021
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Gegevens onderneming
EBR Marine B.V. ("Curanda"), tevens handelend onder de naam EBR Marine
Constructions, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
72793368, is statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en kantoorhoudende
aan de Biesboschw eg 5 te (4926 SJ) Lage Zw aluw e.

07-12-2021
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Activiteiten onderneming
Curanda oefent sinds 9 oktober 2018 een onderneming uit die zich met name
richt op de bouw van stuurhuizen voor binnenvaartschepen. Het ging met
name om de stalen ombouw van de stuurhuizen. Daarnaast handelde Curanda
in overige benodigdheden voor binnenvaartschepen zoals autokranen en
andere scheepsbenodigdheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 599.366,00

€ 33.874,00

€ 657.559,00

2020

€ 3.845.845,00

€ -198.687,00

€ 708.866,00

2019

€ 4.005.649,00

€ 144.917,00

€ 1.177.851,00

Toelichting financiële gegevens

07-12-2021
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Toelichting financiële gegevens
Ten aanzien van het jaar 2020 beschikt de curator alleen over de
conceptjaarrekening.

07-12-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

07-12-2021
1

Toelichting
De curator zal in hoofdstuk 2 van dit verslag nader ingaan op het personeel.

Boedelsaldo
€ 413.644,60

14-03-2022
2

€ 341.133,89

10-06-2022
3

€ 331.761,51

09-09-2022
4

Verslagperiode
van
9-11-2021

07-12-2021
1

t/m
7-12-2021
van
8-12-2021

14-03-2022
2

t/m
1-3-2022
van
1-3-2022

10-06-2022
3

t/m
9-6-2022
van
9-6-2022
t/m
9-9-2022

Bestede uren

09-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 24 min

2

90 uur 30 min

3

51 uur 42 min

4

23 uur 0 min

totaal

258 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Curanda is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HLK Holding B.V., w aarvan de heer Kruisinga enig
aandeelhouder en bestuurder is. De aandelen in Curanda w orden gehouden
C.T. van der W iel Holding B.V. (35%) en HLK Holding B.V. (65%).

07-12-2021
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

07-12-2021
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De curator is een procedure gestart tegen een partij die ankers voor Curanda
heeft vervoerd in verband met een paulianeuze inbetalinggeving. De curator
licht dat verder toe in hoofdstuk 9 van dit verslag.

09-09-2022
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1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen voor zover nodig w orden beëindigd.

07-12-2021
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De bij de curator bekende verzekeringen zijn opgezegd.

14-03-2022
2

1.4 Huur
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst van het pand op 29 november 2021 opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

07-12-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bedrijfsactiviteiten van Curanda bestonden met name uit de bouw en
verkoop van stuurhuizen voor binnenvaartschepen. De bestuurder van
Curanda heeft toegelicht dat de portefeuille voor w at betreft de stuurhuizen
medio 2021 terugliep. Vanw ege die terugloop w erd het voor Curanda in 2021
moeilijker om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen. Curanda heeft
daarom besloten om een W HOA-traject te starten om haar schulden te
herstructureren en in dat verband heeft Curanda een startverklaring
gedeponeerd. In dat kader w aren er aanvankelijk enkele partijen die interesse
hadden in de aanvullende financiering van Curanda. Uiteindelijk is die
aanvullende financiering niet verstrekt. Dat heeft Curanda doen besluiten om
het eigen faillissement aan te vragen.

07-12-2021
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De curator doet een eigen oorzaak naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

07-12-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

07-12-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-11-2021

9

Met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Gedurende de opzegtermijn hebben de w erknemers geen w erkzaamheden
meer verricht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

07-12-2021
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Curanda beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

vervoersmiddelen

€ 65.000,00

machines

€ 40.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 105.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In verband met het W HOA-traject heeft Curanda haar roerende zaken
(voorraad, inventaris, rollend materieel) op 20 oktober 2021 laten taxeren. De
curator trof ten aanzien van de bedrijfsmiddelen onder andere een
kantoorinventaris en diverse auto's aan. Verschillende partijen hebben
biedingen uitgebracht op de roerende zaken van Curanda. De curator beraadt
zich op het moment van schrijven van dit verslag over de biedingen.

07-12-2021
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Met toestemming van de rechter-commissaris is de activa van Curanda
verkocht voor een totaalbedrag van € 165.000 exclusief btw . Dat bedrag
bestaat uit:

14-03-2022
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Vervoersmiddelen: € 65.000
machines: € 40.000
Voorraad: € 35.000 (zie nummer 3.6 verslag)
Goodw ill: € 25.000 (zie nummer 3.8 verslag)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw jo. 21 lid 1 Iw een voorrecht op
de opbrengst van de bodemzaken. De hoogte van de vorderingen van de
fiscus moeten nog w orden vastgesteld.

07-12-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zoals aangegeven beraadt de curator zich op dit moment over de biedingen.

07-12-2021
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In het kader van de verkoop heeft de curator gesproken met diverse partijen
en aan de hand van diverse biedingen heeft de curator de activa verkocht aan
de partij die de beste bieding heeft gedaan.

14-03-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervoor is toegelicht dat tot de roerende zaken van Curanda zijn getaxeerd.
In het taxatierapport is vermeld dat Curanda zou beschikken over dertien
ankers. Die ankers trof de curator niet aan. Het is de curator gebleken dat die
ankers enkele dagen voor het faillissement in eigendom zijn overgedragen aan
een onderneming die enkele dagen daarvoor een transport heeft verricht voor
Curanda. De ankers behoren toe aan Curanda. De curator heeft in dat verband
een beroep gedaan op de pauliana. De curator licht dat nader toe in hoofdstuk
7.6 van dit verslag.

07-12-2021
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Zoals toegelicht in nummer 3.3 van dit verslag is de voorraad verkocht voor
een bedrag van € 35.000 exclusief btw .

14-03-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk. De w erknemers hebben circa tw ee w eken voor
het faillissement geen w erkzaamheden meer verricht.

07-12-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill
banksaldo
teruggave OB teruggave
kassaldo
totaal

Boedelbijdrage

€ 25.000,00
€ 116.432,94
€ 31.860,00
€ 37,55
€ 173.330,49

€ 0,00

Toelichting andere activa
Curanda beschikt over specifieke tekeningen van met name de gebouw de
stuurhuizen. Op die tekeningen w orden ook biedingen uitgebracht en de
curator beraadt zich daar over.

07-12-2021
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De goodw ill heeft onder andere betrekking op de bouw tekeningen van de
stuurhuizen en andere IE-rechten.

14-03-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

pre-faillissement dubbele betaling

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 6.019,40

Debiteuren

€ 235.926,25

€ 95.854,24

€ 6.748,64

totaal

€ 235.926,25

€ 101.873,64

€ 6.748,64

Toelichting debiteuren
De debiteuren zouden voor een bedrag in hoofdsom van € 100.000 zijn
verpand. De curator is in overleg met de pandhouder over incasso van de
debiteuren.

07-12-2021
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De curator trof een debiteurenportefeuille aan. De debiteuren zouden zijn
verpand en met de pandhouder heeft de curator afspraken gemaakt over de
incasso van de debiteuren. Tot op heden heeft de curator in totaal een bedrag
ontvangen zoals hierboven toegelicht. De debiteurenincasso is nog niet
afgerond en de curator is in overleg met de pandhouder over de afrekening.

14-03-2022
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De curator heeft voor een bedrag van € 55.773,97 tussentijds afgerekend.
Dat volgt uit het financieel verslag. De curator heeft daarvoor een
boedelbijdrage ingehouden van € 6.748,64. Na tussentijdse afrekening is er
nog een bedrag van € 275 aan debiteuren ontvangen. Dat verklaart het
verschil tussen het bedrag van € 55.773,97 zoals tussentijds met de
pandhouder is afgerekend en het bedrag van €56.048,97 dat aan
debiteurenbetalingen na 20 december 2021 is ontvangen. Zoals aangegeven
in het overzicht hebben er ook debiteuren voor een bedrag van € 6.109,40
dubbel betaald.

09-09-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

07-12-2021
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De bank heeft geen vorderingen.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-12-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De debiteuren zouden zijn verpand. De curator doet daar nader onderzoek
naar.

07-12-2021
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De debiteuren zijn verpand.

14-03-2022
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5.4 Separatistenpositie
De pandhouder is separatist.

07-12-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator doet daar onderzoek naar. De curator heeft
enkele goederen w aarop een eigendomsvoorbehoud rustte uitgeleverd.

07-12-2021
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De diverse partijen die een terecht beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid gesteld om de desbetreffende
goederen op te halen.

14-03-2022
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5.6 Retentierechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten

07-12-2021
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5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

07-12-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement hebben zich aanvankelijk enkele partijen gemeld bij de
curator die interesse hadden in overname van de activiteiten van Curanda. Eén
van die partijen w ilde die activiteiten voortzetten op de locatie van Curanda.
Met die partij heeft de curator onderhandeld. Uiteindelijk hebben die
onderhandelingen niet geleid tot een overeenkomst. De curator heeft toen
geconstateerd dat voortzetting van de activiteiten niet meer tot de
mogelijkheden behoorde. Daarop heeft de curator de activa zoals toegelicht in
hoofdstuk 3 te koop aangeboden, ook aan de partijen die aanvankelijk
interesse hadden in overname van de activiteiten.

07-12-2021
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De onderneming is niet voortgezet.

14-03-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

07-12-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen.

07-12-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

07-12-2021
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Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

14-03-2022
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

07-12-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting

07-12-2021
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Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

07-12-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

07-12-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator overhandigd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is te laat gedeponeerd.

07-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

07-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

07-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

07-12-2021
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Toelichting
In alinea 3.6 van dit verslag heeft de curator opgemerkt dat hij dertien ankers
niet aantrof die w el op de recente taxatielijsten w aren opgenomen. Het bleek
de curator dat de ankers op 20 oktober 2021 door Curanda in borg zouden zijn
gegeven aan de onderneming die een laatste stuurhuis vervoerde. Die
vervoerder w as op de hoogte van de financiële positie van Curanda.
Voorafgaand aan het transport vorderde de vervoerder dat alle openstaande
facturen zouden zijn voldaan. Daaraan heeft Curanda voldaan. Bij brief van 28
oktober 2021 - na het transport - heeft de vervoerder Curanda geïnformeerd
dat de ankers in eigendom aan haar zijn overgedragen. de curator heeft die
onverplichte rechtshandeling op 18 november 2021 schriftelijk vernietigd. De
vervoerder heeft de curator diezelfde dag geïnformeerd dat de ankers zich niet
meer bij die vervoerder bevinden. De curator heeft de vervoerder daarom
aansprakelijk gesteld voor alle schade.

In onderzoek

14-03-2022
2

Toelichting
In aanvulling op het voorgaande merkt de curator op dat hij de vervoerder
heeft gesommeerd om de schade als gevolg van de paulianeuze handeling te
vergoeden aan de boedel. De curator beraadt zich over nadere
rechtsmaatregelen indien aan die sommatie niet tijdig w ordt voldaan.

Ja

10-06-2022
3

Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
dagvaarding laten betekenen aan de vervoerder. De curator vordert de
vergoeding van de schade door het onverplicht in eigendom overdragen van
de ankers zoals hiervoor bedoeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw ijst naar het hiervoor genoemde.

07-12-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De kosten van van de curator w orden aangemerkt als boedelvorderingen. Die

07-12-2021
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kosten zijn tot op heden niet bekend.

€ 25.410,00

14-03-2022
2

Toelichting
De ingediende boedelvordering is een vordering van de verhuurder.

€ 111.069,30

10-06-2022
3

Toelichting
Verhuurder: € 25.410
UW V: € 85.659,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 195.611,00

07-12-2021
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€ 196.221,00

14-03-2022
2

€ 208.501,00

10-06-2022
3

€ 208.573,00

09-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-12-2021
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Het UW V heeft nog geen (preferente) vorderingen ingediend.

€ 28.204,14

10-06-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

07-12-2021
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32

14-03-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 262.061,20

07-12-2021
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€ 294.446,54

14-03-2022
2

€ 294.317,95

09-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-12-2021
1

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

07-12-2021
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Zoals toegelicht in hoofdstuk 7.6 van dit verslag, is de curator een procedure
gestart tegen de vervoerder. De advocaat van de vervoerder heeft
geconcludeerd voor antw oord. De curator zal de conclusie van antw oord met
de heer Kruisinga bespreken.

09-09-2022
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

07-12-2021
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

07-12-2021
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De rechtbank zal een mondelinge behandeling plannen.

09-09-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing

07-12-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop activa
aanschrijven crediteuren
aanschrijven debiteuren
onderzoek doen naar rechtmatigheid
onderzoek doen naar pauliana ankers

maatregelen nemen in verband met pauliana ankers
incasso debiteuren
onderzoek doen naar rechtmatigheid

afronden incasso debiteuren en afrekening pandhouder
voortzetten maatregelen in verband met pauliana ankers
onderzoek doen naar rechtmatigheid

voeren van de procedure zoals toegelicht
incasso openstaande debiteuren
onderzoek doen naar rechtmatigheid

07-12-2021
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14-03-2022
2

10-06-2022
3

09-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.

07-12-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

09-09-2022
4

