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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: PCO Tech B.V.
Handelsnamen: PCO Tech B.V. en PCO Tech
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Oprichtingsakte: akte d.d. 18 maart 2016 verleden ten overstaan van notaris
mr. R.O. Kleijne te ’s-Gravenhage.
Handelsregister: KvK nummer 65606108
Datum 1e inschrijving: 21 maart 2016
Datum laatste statutenw ijziging: 27 juli 2017
Statutaire zetel: Borne (Overijssel)
Feitelijke zetel: Transportlaan 30, 6163 CX Geleen
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouders: na uitgifte van aandelen d.d. 29 november 2017 zijn
aandeelhouders:
1. N.M. Goudriaan, houder van 380 stemrechtloze aandelen;
2. Surfatek LLC, gevestigd te Langmont (USA), houder van 240 gew one
aandelen;
3. De heer T.H. Schurink, houder van 380 gew one aandelen;
4. De heer F.M. Raaphorst, houder van 5 gew one aandelen;
Alle genoemde aandelen zijn elk nominaal groot € 0,01.
Bestuurders: de heer N.M. Goudriaan en de heer T.H. Schurink, beiden
alleen/zelfstandig bevoegd.
Commissarissen: n.v.t.
Bankrelaties: Rabobank
Accountant: Koenen & Co
Boekhouder: idem
Advocaat: n.v.t.
Adviseur: Kruger, drs. J.E. Hak RA, Postbus 8677, 3009 AR Rotterdam
Belangrijkste schuldeisers: Rabobank, Leap B.V., LIOF, Koenen & Co
Belangrijkste klant: Seaspine (VS)
Ontvanger: Belastingdienst Limburg, kantoor Maastricht
Uitvoeringsinstantie: UW V

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen en produceren van geavanceerde technologieën voor het
uitvoeren van oppervlaktebehandelingen voor industriële en medische
apparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 29.159,00

€ -127.691,00

€ 1.622.297,00

2017

€ 157.520,00

€ -487.733,00

€ 1.722.528,00

2018

€ 30.875,00

€ -151.407,00

€ 1.900.951,00
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Toelichting financiële gegevens
De hierboven vermelde financiële gegevens zijn ontleend aan de bij de
faillissementsaanvraag gevoegde financiële stukken in de vorm van balansen
en w inst- en verliesrekeningen over 2016, 2017 en 2018.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

16-05-2019
1

Vanaf de oprichting in de 2016 w aren gemiddeld circa 3 personeelsleden
w erkzaam in de vestiging van curanda te Geleen.
Vanw ege de tegenvallende resultaten w erden de arbeidsovereenkomsten
met de betreffende w erknemers beëindigd, laatstelijk in januari 2019.
Op faillissementsdatum w aren geen w erknemers meer in dienst van curanda.

Boedelsaldo
16-05-2019
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Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
16-05-2019
1

van
24-4-2019
t/m
15-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49,33 uur

totaal

49,33 uur

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de eerste verslagperiode hebben betrekking gehad op
een eerste inventarisatie en onderzoek van de administratie, jaarrekeningen
en overige financiële stukken, mondelinge en schriftelijke contacten met de
bestuurders en aandeelhouders, met de Rabobank als kredietverstrekker en
pandhouder, met de verhuurder van de bedrijfslocatie alsmede de
handelscrediteuren.
Met het oog op realisatie van het actief in de vorm van een drietal
coatingmachines met toebehoren w erd in overleg met de Rabobank
Troostw ijk W aardering en Advies BV ingeschakeld.
Daarnaast hebben telefonische en schriftelijke contacten plaatsgevonden
met diverse partijen bij duurovereenkomsten, een ex-w erknemer, het UW V,
de belastingdienst en anderen.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap,
opgericht op 18 maart 2016 ten overstaan van notaris mr. R.O. Kleijne te Den
Haag.
De activiteiten betreffen conform de doelomschrijving:
"het ontw ikkelen en produceren van geavanceerde technologieën voor het
uitvoeren van oppervlaktebehandelingen voor industriële en medische
apparatuur".
Directeur is de heer T.H. Schurink, die laatstelijk samen met de heer F.M.
Raaphorst feitelijk w erkzaam w as in de onderneming.
De bedrijfsactiviteiten vonden plaats vanuit een gehuurde bedrijfsruimte
gelegen aan de Transportlaan 30 te Geleen.
Deze bestaat uit een kantoorruimte en een ruime hal met diverse
coatingmachines met bijbehorende besturingsapparatuur, een
zandstraalmachine, en dergelijke.
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1.2 Lopende procedures
Nadat vanaf september 2018 geen huur meer w erd betaald heeft de
verhuurder Holding Gelissen B.V. een procedure aangespannen strekkende
tot betaling van achterstallige huurpenningen en ontruiming van het
gehuurde.
Dit heeft geleid tot een toew ijzend vonnis d.d. 17 april 2019 van de
kantonrechter in de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, gew ezen in
zaaknummer 7561837 \ CW EXPL 19-1137.
Daarin w erd de huurovereenkomst ontbonden met veroordeling van curanda
tot betaling van de achterstallige huur, rente en kosten.
De vordering van de verhuurder w egens onbetaalde huurpenningen
bedraagt
€ 21.877,19.
Naar verluidt zijn thans geen gerechtelijke procedures meer lopende.
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1.3 Verzekeringen
Curanda had diverse polissen afgesloten via de Rabobank bij Interpolis.
Nadere inventarisatie daarvan dient nog plaats te vinden.
In overleg met de Rabobank is er voor zorggedragen dat de zich in de locatie
te Geleen bevindende coatingmachines met toebehoren verzekerd blijven,
w aartoe de bank de benodigde premies heeft voldaan.
Naar het zich laat aanzien zal het overgrote deel van de polissen kunnen
w orden beëindigd bij gebreke van enig verzekerbaar belang.
Dit alles zal w ellicht zijn beslag krijgen in de komende verslagperiode.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Curanda heeft bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Transportlaan 30 te
Geleen, van Gelissen Holding B.V.
Het betreft een gebouw bestaande uit kantoorruimte en een ruime hal.
De huurprijs bedroeg laatstelijk € 2.608,08 inclusief BTW per maand.
Sedert september 2018 zijn de huurpenningen niet meer voldaan.
De vordering van de verhuurder w egens onvoldaan gebleven huurpenningen
beloopt € 21.877,19.
Zie tevens hierboven sub 1.2.
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1.5 Oorzaak faillissement
In de eigen aangifte w ordt door de bestuurders als oorzaak van het
faillissement aangegeven dat opdrachtgevers hun opdrachten bleven
uitstellen.
W elisw aar zijn er gesprekken gew eest met investeerders, maar die zijn
uiteindelijk afgehaakt.
Naar verluidt w as er bijna een akkoord tot stand gekomen met LIOF, maar
dan zouden de aandeelhouders substantieel moeten bijspringen en dat
bleek niet mogelijk.
Uit de jaarrekeningen en dergelijke blijkt dat de onderneming niet of
nauw elijks van de grond is gekomen in die zin dat vrijw el geen omzet w erd
gegenereerd.
Dat zou te maken hebben met het feit dat de grote Amerikaanse klant van
Surfatek geen orders heeft geplaatst.
Tenslotte speelde een rol de inbraak in de bedrijfslocatie eind december
2018, w aarbij een groot deel van de bedrijfsuitrusting w erd ontvreemd (met
uitzondering van de coatingmachines die niet verplaatsbaar zijn).
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
Op faillissementsdatum w aren geen w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
3

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, overleg met de
bestuurders/aandeelhouders, telefonisch contact met het UW V,
correspondentie met een ex-w erknemer omtrent achterstallige
loonaanspraken.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van registergoederen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, overleg met de bestuurders/aandeelhouders, kadastrale
recherche.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde bedrijfsruimte te Geleen bevinden zich in de hal drie
coatingmachines en installaties met besturingssysteem/computer, een
zandstraalmachine, een materiaalw agen, kasten, tafels, een modulaire
kantoorunit en diverse overige zaken, en in het kantoor enkele bureau’ s,
stoelen en kasten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodem(voor)recht van de fiscus moet geacht w orden van toepassing te
zijn op de volledige inventaris.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, overleg met de
bestuurders/ aandeelhouders, contacten met Troostw ijk W aardering en
Advies B.V. omtrent taxatie.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden meer aangetroffen.
Naar verluidt zijn de nog aanw ezige voorraden in de vorm van zgn. targets
en grondstoffen ten behoeve van het coatingprocedé in december 2018 uit
de bedrijfslocatie gestolen.
Er is geen sprake meer van enig onderhanden w erk nu de bedrijfsactiviteiten
na voormelde diefstal in december 2018 noodgedw ongen definitief w erden
beëindigd.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurders/
aandeelhouders, en dergelijke.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Blijkens de door de bestuurders/aandeelhouders verstrekte informatie is er
geen sprake meer van openstaande vorderingen op debiteuren, hetgeen
mede zal samenhangen met de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
aanvang 2019.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met de
bestuurders/aandeelhouders, en dergelijke.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 858.445,51
De Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam heeft geldleningen verstrekt
oorspronkelijk groot € 319.000,-- en € 638.000,-- en daarnaast is er een
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debetstand op de bij de bank aangehouden rekening.
Een en ander resulteert in een totale vordering ad € 858.445,51 exclusief
rente, provisie en kosten.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen thans nog lopende leasecontracten aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De door curanda gestelde zekerheden bestaan uit verpanding van inventaris,
voorraad en vorderingen blijkens onderhandse akte d.d. 11 juli 2016, w aarbij
gebruik is gemaakt van de zogeheten “collectieve verpanding”.
Er zijn voorts zekerheden door derden verstrekt in de vorm van tw ee
borgstellingen, ieder ad € 50.000,--, verleend door de heer N.M. Goudriaan
en de heer T.H. Schurink.
Tenslotte is door de Staat een staatsgarantie afgegeven ad € 638.000,--.
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5.4 Separatistenpositie
De Rabobank is separatist op basis van de aan haar verstrekte pandrechten
zoals hierboven vermeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot nu toe zijn geen zaken aangetroffen w aarover zich
eigendomsvoorbehoud van derden uitstrekt.
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5.6 Retentierechten
n.v.t.
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

16-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Met de Rabobank is afgestemd dat de curator een boedelbijdrage van 10%
ontvangt over de verkoopopbrengst van de bedrijfsuitrusting/inventaris,
zulks conform de separatistenregeling.
In dat verband heeft de curator na overleg met de Rabobank aan Troostw ijk
W aardering en Advies B.V. verzocht een taxatierapport op te maken.
Dit is inmiddels gereedgekomen.
De curator onderhoudt ook de contacten met degenen die belangstelling
hebben getoond voor het verw erven van de inventaris/bedrijfsuitrusting.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met de
bestuurders/aandeelhouders, telefonische en schriftelijke contacten met de
Rabobank, inschakeling Troostw ijk W aardering en Advies B.V., begeleiding
taxateur, en dergelijke.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w erden aanvang 2019 beëindigd nadat eind december
2018 de voorraden en een groot deel van de bedrijfsuitrusting w erd
ontvreemd uit de bedrijfslocatie te Geleen.
Eind 2018 w aren de activiteiten overigens reeds sterk verminderd en w as
nog slechts een w erknemer w erkzaam.
De onderneming w ordt niet voortgezet door of onder regie van de curator.

16-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg met de bestuurders/aandeelhouders, en dergelijke.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t. (zie hierboven)
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6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg met de bestuurders/aandeelhouders, en dergelijke.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie zijn w elisw aar ook ontvreemd ter
gelegenheid van de diefstal eind december 2018 maar nog digitaal aanw ezig
en uitdraaien daarvan zijn aan de curator overhandigd.
De boekhouding w erd intern gevoerd via het programma Exact.
Deze w erd vervolgens aangeleverd aan accountant Koenen en Co en daar
verw erkt.
Ofschoon nader onderzoek door de curator nog dient plaats te vinden mag
voorshands w orden aangenomen dat aan de boekhoudplicht is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst opgestelde jaarrekening betreft het boekjaar 2017.
Deze jaarrekening is niet tijdig gedeponeerd.
Naar verluidt van de bestuurders w erd dit veroorzaakt door het feit dat de
accountant Koenen en Co nog vorderingen had openstaan en een en ander
daardoor niet tijdig gereed is gekomen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening tot en met 2016 zijn – naar verluidt – goedgekeurd.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting en overige stukken zijn de aandelen
volgestort in geld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Er heeft nog geen (afgerond) onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid
c.q. de taakvervulling door het bestuur.
In de komende verslagperiode(s) zal hieromtrent verder onderzoek
plaatsvinden.
Al dan niet voorlopige conclusies kunnen nog niet w orden getrokken.
Een punt van aandacht is de aanzienlijke schuldpositie die uiteindelijk is
ontstaan.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

16-05-2019
1

Er dient nog onderzoek plaats te vinden naar mogelijk verplicht c.q.
onverplicht verrichte transacties, die als paulianeus zouden kunnen w orden
aangemerkt en door de curator w orden vernietigd.
In de komende verslagperiode zal hiermee een begin w orden gemaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven sub 7.5 en 7.6
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, notariële akte van
oprichting en statutenw ijziging, overleg met de bestuurders/aandeelhouders
en dergelijke.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Boedelvorderingen dienen zich niet aan, noch w egens overgenomen
loonverplichtingen door het UW V in het kader van de loongarantieregeling,
noch uit hoofde van verschuldigde huurpenningen na faillissementsdatum.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.221,00
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De fiscus heeft een preferente vordering van € 24.003,-- ter verificatie
aangemeld ter zake van loonheffingen en BTW , alsmede € 1.218,-- aan
kosten.
Het laat zich aanzien dat deze vordering zich nog zal w ijzigen omdat
enerzijds sprake is van ambtshalve opgelegde aanslagen loonheffingen en
anderzijds nog een aanslag omzetbelasting ex art 29 lid 7 OB te verw achten
is.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10
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Tot en met de eerste verslagperiode hebben 10 concurrente crediteuren hun
vorderingen ter verificatie bij de curator aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 986.511,71
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omtrent de w ijze van afw ikkeling van het onderhavige faillissement kunnen
in het huidige stadium nog geen mededelingen w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, besprekingen met
de bestuurders/aandeelhouders, en dergelijke.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Holding Gelissen B.V., de verhuurder van de bedrijfslocatie te Geleen, heeft
geprocedeerd tegen curanda vanw ege ontstane betalingsachterstanden in
de huurbetalingen.
Zoals reeds gemeld hierboven heeft dit geresulteerd in een toew ijzend
vonnis, w aarbij de huurvordering w erd toegew ezen en de huurovereenkomst
w erd ontbonden.
Voor zover bekend zijn geen procedures thans nog lopende.

16-05-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, besprekingen met de bestuurders/aandeelhouders,
correspondentie en overleg met de heer Gelissen van Holding Gelissen B.V.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende het komende verslagtijdvak met name richten
op:
- nader onderzoek administratie
- rekening-courantverhoudingen
- afw ikkeling met de fiscus
- onderzoek eventuele paulianeuze transacties
- onderzoek eventuele aansprakelijkheid bestuur
- PM
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
15-8-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, onderzoek jaarrekeningen en administratie, overleg met de
bestuurders/aandeelhouders.

Bijlagen
Bijlagen
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