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

6
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F.08/17/333
NL:TZ:0000015965:F001
25-10-2017

R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr E. Poelenije

Algemene gegevens
Naam onderneming
Siekmann Energy & Technics B.V.

06-02-2019
3

Gegevens onderneming
Siekmann Energy & Technics B.V. (hierna: “Siekmann”), ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 08024577, statutair gevestigd te Enschede en
kantoorhoudende te (7546 PJ) Enschede aan de Usselerveenw eg 89.

06-02-2019
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Activiteiten onderneming
De handel in producten ten behoeve van de chemische- en petro-chemische
industrie, apparatenbouw de scheepsbouw en de glasindustrie. Het verrichten
van diensten op het gebied van enginering, constructiew erkzaamheden,
energie- en techniekbeheersing en equipment voor de olie- en gasw inning.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 823.000,00

€ 26.113,00

€ 431.834,00

2014

€ 1.136.000,00

€ 16.212,00

€ 404.961,00

Toelichting financiële gegevens

06-02-2019
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Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
Omzetgegevens:
Volgens jaarrekening per 31 december:
2013: € 823.000,00
2014: € 1.136.000,00
2015: Nog niet aangeleverd door bestuurder.
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W inst en verlies:
Volgens jaarrekening per 31 december:
2013: € 26.113,00 (w inst)
2014: € 16.212,00 (w inst)
2015: Nog niet aangeleverd door bestuurder.
Balanstotaal:
Volgens jaarrekening per 31 december:
2013: € 431.834,00
2014: € 404.961,00
Volgens jaarrekening, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel, per 31
december 2015: € 145.798,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-02-2019
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Boedelsaldo
€ 0,00

06-02-2019
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Toelichting
Verslag 1:
€ 0,00
Verslag 2- 20 februari 2018:
€ 0,00
Verslag 3 – 25 januari 2019:
€ 0,00
€ 892,00

01-10-2019
4

Toelichting
- opbrengst verkoop aanhanger en kantoorinventaris.
€ 5.892,00
Toelichting
- opbrengst verkoop aanhanger en kantoorinventaris
- boedelbijdrage Rabobank

Verslagperiode

07-10-2021
6

Verslagperiode
van
20-2-2018

06-02-2019
3

t/m
25-1-2019
van
27-9-2019

12-06-2020
5

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

07-10-2021
6

t/m
30-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

44 uur 18 min

4

7 uur 48 min

5

7 uur 42 min

6

31 uur 24 min

totaal

91 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode:
Verslag 1:
p.m.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
11,90 uur
Verslag 3 – 25 januari 2019:
8,10 uur
Bestede uren totaal:
Verslag 1:
p.m.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
36,20 uur
Verslag 3 – 25 januari 2019:
44,30 uur

06-02-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Siekmann Anlagen Technik GmbH is enig aandeelhouder van Siekmann. De
heer J.W . Elferink is enig bestuurder van Siekmann.

06-02-2019
3

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Niet geconstateerd.

06-02-2019
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Interpolis: Bedrijven Compact Polis (inboedelverzekering).

06-02-2019
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1.4 Huur
Verslag 1:
Het pand aan de Usselerveenw eg 84 te Enschede w erd gehuurd van de heer
J.W . Elferink. De huurovereenkomst is opgezegd bij brief van 22 november
2017 met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden(ex artikel 39
Fw ).

06-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Volgens de bestuurder van Siekmann is één grote buitenlandse debiteur niet
overgegaan tot betaling, w aardoor de vennootschap in financiële problemen
raakte. De Belastingdienst heeft uiteindelijk het faillissement van Siekmann
aangevraagd. Het faillissement is op 25 oktober 2017 door de rechtbank
Overijssel, locatie Almelo, uitgesproken.

06-02-2019
3

Geconstateerd is dat de opdrachtgever van Siekmann gefailleerd is.
Onderzoek naar de toedracht van het faillissement is afgerond.

07-10-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-02-2019
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Toelichting
Verslag 1:
1 w erknemer, de heer J.W . Elferink (bestuurder).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-02-2019
3

Toelichting
Verslag 1:
1 w erknemer, de heer J.W . Elferink (bestuurder).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-10-2017

1

Op 26 oktober 2017 is het ontslag aangezegd met machtiging
van de rechter-commissaris d.d. 25 oktober 2017.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Correspondentie bestuurder, rechter-commissaris, personeelslid, UW V.

06-02-2019
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De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-10-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-10-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris (bodemzaken)

€ 892,00

totaal

€ 892,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg met de bestuurder van
failliet overgaan tot verkoop.
Verslag 3 – 25 januari 2019:
Er is door de heer Elferink een bod gedaan van Euro 650,00 (incl. BTW ) voor de
kantoor-en bedrijfsinventaris.

06-02-2019
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De curator heeft de kantoor- en bedrijfsinventaris met toestemming van de
rechter-comissaris verkocht voor € 650,00 (incl. BTW ).

01-10-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De curator oefent het (fiscaal bodem)voorrecht uit ten behoeve van de
Belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw ten aanzien van de opbrengst van de
bezitloos verpande bodemzaken (kantoor- en bedrijfsinventaris).

06-02-2019
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W erkzaamheden afgerond.

01-10-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Correspondentie bestuurder en onderzoek administratie.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
Correspondentie met bestuurder.

06-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Er is geen voorraad aangetroffen.
Volgens de bestuurder bestaat het onderhanden w erk uit één lopende order
met Vilmar.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-02-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Onderzoek ten aanzien van het onderhanden w erk.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
Onderzoek ten aanzien van het onderhanden w erk.
Verslag 3 – 25 januari 2019:
Er is geen onderhanden w erk aangetroffen.

06-02-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

aanhanger

€ 242,00

totaal

€ 242,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Op naam van gefailleerde staat een aanhangw agen van het merk Titan Jelsum,
bouw jaar 2004, met kenteken W H-ZP-37.
Volgens de bestuurder zou firma Van Meijel voor 2/3 eigenaar zijn van de
aanhangw agen en zou de aanhangw agen op dit moment bij Van Meijel staan.
In onderzoek.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
In onderzoek.
Verslag 3 – 25 januari 2019:
Er is contact gew eest met de heer Van Meijel. De heer Van Meijel heeft
aangegeven dat hij ca. 10 jaren terug de aanhanger voor 1/3 deel heeft
gekocht van failliet. Tegelijkertijd heeft Ter W engel Schilderw erken de
aanhanger ook voor 1/3 deel gekocht van failliet . De heer Van Meijel en de
heer Ter W engel zullen trachten bew ijsstukken over de aankoop van de
aanhanger over te leggen.

06-02-2019
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Overleg zal w orden voortgezet.
Inmiddels hebben Van Meijel B.V. en Ter W engel Schilderw erken aangetoond
dat zij in 2008 2/3 deel van de aanhanger van failliet hebben gekocht. J. van
Meijer Holding B.V. heeft met toestemming van de rechter commissaris het
resterende (1/3) deel van de aanhanger van de boedel gekocht.

01-10-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren

01-10-2019
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Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De curator doet thans nog onderzoek naar de exacte omvang van de
debiteuren per datum faillissement.
Uit de administratie van failliet blijkt een debiteurenportefeuille van:
€ 1.005.118,19 per 29 juni 2017.
Volgens de bestuurder hebben er na 29 juni 2017 geen grote w ijzigingen
plaatsgevonden.
Een recente update van de debiteurenportefeuille levert de bestuurder zo
spoedig mogelijk aan.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
De debiteurenportefeuille betreft zeer w aarschijnlijk een vordering w egens
verrichtte w erkzaamheden voor (uiteindelijk) de Mexicaanse oliemaatschappij
(Pemex. De curator zal onderzoek doen naar onder andere de rechtspositie
ten aanzien van de vordering.
De pandhouder van de vordering, Rabobank, is bereid een boedelkrediet ter
beschikking te stellen van € 5.000,00 voor het doen van onderzoek.

06-02-2019
3

Verslag 3 – 25 januari 2019:
De overeenkomst inzake boedelkrediet is naar de Rabobank gezonden. De
curator is nog in afw achting van de ondertekende overeenkomst. Na ontvangst
van de ondertekende overeenkomst en het boedelkrediet zal de curator
onderzoek doen naar onder andere de rechtspositie ten aanzien van de (zeer
w aarschijnlijke) vordering op de Mexicaanse oliemaatschappij Pemex
De overeenkomst is inmiddels door de curator en de Rabobank getekend. De
curator is nu in afw achting van de (eerste) boedelbijdrage van de Rabobank.
Zodra de curator deze heeft ontvangen zal hij zijn onderzoek naar onder
andere de rechtspositie ten aanzien van de (zeer w aarschijnlijke) vordering op
de Mexicaanse oliemaatschappij Pemex starten.

01-10-2019
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De curator heeft de (eerste) boedelbijdrage inmiddels ontvangen van de
Rabobank en is aangevangen met het onderzoek naar onder andere de
rechtspositie ten aanzien van de vordering op de Mexicaanse oliemaatschappij
Pemex.

12-06-2020
5

Failliet heeft, voor faillissement, voor een Kroatische rechtbank een procedure
gevoerd jegens Energo Projects d.o.o. (een vennootschap opgericht naar
Kroatisch recht). De procedure had tot doel pijpleidingen die in het bezit w aren
van Energo Projects d.o.o. terug te vorderen. In kort geding (naar lokaal recht)
besloot de Kroatische rechter de vordering van Siekmann Energy & Technics
B.V toe te w ijzen maar vlak voor de bodemprocedure bleek dat de pijpleidingen
uit Kroatië w aren vervoerd. Aangezien het voeren van de bodemprocedure
geen zin meer had, heeft failliet haar advocaat in Kroatië geïnstrueerd om niet
meer op de zitting te verschijnen. Derhalve is de vordering afgew ezen en is
failliet veroordeeld in de kosten van het geding (conform het belang van de
zaak, 148.500 kuna (circa 19.950 EUR).
De terug te vorderen producten w aren bestemd voor het project Pemex.
De curator heeft het volledige dossier met betrekking tot de mogelijke
vordering van de advocaat van Siekmann ontvangen. Daarnaast is onderzoek
gedaan in de (digitale) administratie. De uitkomst van het onderzoek is
verw oord in een memo dat aan de Rabobank (pandhouder) is gezonden. De
reactie van de bank w ordt afgew acht, nadien w ordt de rechter-commissaris
geïnformeerd.

07-10-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en debiteuren.

06-02-2019
3

Verslag 3 – 25 januari 2019:
Onderzoek administratie
Onderzoek rechtspositie ten aanzien van vordering op Pemex.
Onderzoek rechtspositie ten aanzien van vordering op Pemex.

01-10-2019
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Onderzoek rechtspositie ten aanzien van vordering op Pemex.

12-06-2020
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Onderzoek is afgerond, overleg met de rechter-commissaris kan binnenkort
plaatsvinden.

07-10-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 50.775,03

06-02-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Op 3 november 2017 heeft de Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam
(hierna: “Rabobank”) een vordering ten bedrage van € 50.775,03 + p.m.
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Niet geconstateerd.

06-02-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris en de debiteuren.

06-02-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Rabobank heeft een pandrecht en w ordt derhalve gezien als separatist in het
faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-02-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Niet geconstateerd.

06-02-2019
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5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Niet geconstateerd.

06-02-2019
3

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Niet geconstateerd.

06-02-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.

06-02-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Correspondentie Rabobank en bestuurder.

06-02-2019
3

Verslag 3 – 25 januari 2019:
Overeenkomst inzake boedelkrediet afw achten.
Overeenkomst en betaling inzake boedelkrediet zijn ontvangen. Onderzoek is
afgerond.

07-10-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

06-02-2019
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
In onderzoek.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
De jaarstukken over 2016 zijn nog niet opgemaakt. Volgens mededeling van
de bestuurder omdat de accountant niet meer bereid w as w erkzaamheden te
verrichten als de betaling niet gegarandeerd w as.

06-02-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekening 2013
gedeponeerd.
De jaarrekening 2014
2015 gedeponeerd.
De jaarrekening 2015
gedeponeerd.
De jaarrekening 2016

is op 23 juni 2014 vastgesteld en op 29 augustus 2014
is op 14 oktober 2015 vastgesteld en op 30 oktober
is op 28 maart 2017 vastgesteld en op 30 maart 2017
is nog niet opgesteld.

06-02-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
N.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

06-02-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Geplaatst kapitaal € 15.882,31. Naar de volstortingsplicht w ordt geen
onderzoek verricht, aangezien Siekmann op 9 juli 1992 is opgericht. W anneer
de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming
volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

06-02-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
In onderzoek.
Verslag 3 – 25 januari 2019:
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

06-02-2019
3

12-06-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
Nee

06-02-2019
3

01-10-2019
4

Toelichting
Niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Onderzoek rechtmatigheid (zie punt 7.1, 7.5 en 7.6).

06-02-2019
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Verslag 3 – 25 januari 2019:
Onderzoek rechtmatigheid.
Het onderzoek is afgerond.

12-06-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.191,64

06-02-2019
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Toelichting
Verslag 1:
Salaris curator: p.m.
Reiskosten: p.m.
Claimsagent: p.m.
Leges KvK: p.m.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
€ 18.191,64 (UW V) voorlopig erkend.
€ 18.237,02

01-10-2019
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Toelichting
Claimsagent: € 45,38

Toelichting
* ClaimsAgent: € 45,38
* UW V: € 18.191,64

12-06-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 204.345,00

06-02-2019
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Toelichting
Verslag 1:
€ 182.796,00
Verslag 2 – 20 februari 2018:
€ 204.345,00 voorlopig erkend.
€ 254.874,92

01-10-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 26.082,66
Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
€ 26.082,66 voorlopig erkend.

8.4 Andere pref. crediteuren

06-02-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 51.939,95

06-02-2019
3

Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
€ 1.164,92 voorlopig erkend (faillissementsaanvraag).
Verslag 3 – 25 januari 2019:
€ 50.775,03 voorlopig erkend (verstrekte geldlening Rabobank)
€ 50.775,03

12-06-2020
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Toelichting
Rabobank: € 50.775,03
De vordering betreffende de faillissementsaanvraag, ter hoogte van €
1.164,92, w as reeds opgenomen bij de schuld aan de belastingdienst.
€ 0,00

07-10-2021
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Toelichting
De vordering van de Rabobank is ten onrechte als preferent opgenomen in
verslag 3. De Rabobank heeft een pandrecht, zie 5.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

06-02-2019
3

Toelichting
Verslag 1:
5.
Verslag 2 – 20 februari 2018:
7.
8

01-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 259.754,03

06-02-2019
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Toelichting
Verslag 1:
€ 89.185,07 (inclusief vordering Rabobank, zie par. 5.1).
Verslag 2 – 20 februari 2018:
€ 259.754,03 (inclusief vordering Rabobank, zie par. 5.1) voorlopig erkend.
€ 261.676,06
Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de Rabobank, zie par. 5.1. Per abuis is
in het 2e verslag vermeld dat het bedrag concurrente crediteuren inclusief de
vordering van de Rabobank w as.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01-10-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

06-02-2019
3

Naar verw achting w egens gebrek aan baten.

07-10-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
De curator heeft de bij hem bekende crediteuren in kennis gesteld van het
faillissement en verzocht de vordering in te dienen. De ingediende vorderingen
zijn voorlopig erkend.

06-02-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
- Crediteurenvorderingen voor zover nodig in kaart
brengen;
- Onderzoek naar rechtmatigheid;
- Onderzoek aanhangw agen;
- Verkoop activa;
Verslag 2 – 20 februari 2018:
- onderzoek vordering w egens verrichtte w erkzaamheden voor de Mexicaanse
oliemaatschappij (Pemex).
Verslag 3 – 25 januari 2019:
- Onderzoek rechtmatigheid
- Onderzoek aanhangw agen
- Verkoop inventaris afw ikkelen
- Onderzoek vordering w egens verrichte w erkzaamheden voor de Mexicaanse
oliemaatschappij (Pemex)

06-02-2019
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- Onderzoek rechtmatigheid
- Onderzoek vordering w egens verrichten w erkzaamheden voor de Mexicaanse
oliemaatschappij (Pemex)

01-10-2019
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- Onderzoek vordering w egens verrichten w erkzaamheden voor de Mexicaanse
oliemaatschappij (Pemex).

12-06-2020
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Het onderzoek is afgerond (zie 4.1).

07-10-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Nog niet bekend.

06-02-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
7-1-2022

07-10-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Dit verslag dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen
(als die er zijn) en beoogt niet verantw oording af te leggen over de stand van
de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden
ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

06-02-2019
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