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

3
22-12-2021
F.08/20/207
NL:TZ:0000158351:F001
08-10-2020

R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr J.A.M. Egberink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Indural B.V., tevens handelend onder de namen Serbo Serres Nederland,
Serbo Serres Luminus

03-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indural B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te (7547 TE) Nijverdal aan de Nijverheidsw eg
1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 59080825 (hierna:
curanda).

03-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave in de KvK: ontw erpen, vervaardigen en bouw en van en het
handelen en bemiddelen in serres, puien en andere constructies van metaal,
hout, kunststof en overige materialen. Holdingactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.517.000,00

€ -541.000,00

€ 668.928,00

2016

€ 2.834.000,00

€ -52.000,00

€ 1.413.004,00

2019

€ 1.574.459,00

€ -738.320,00

€ 177.033,00

2017

€ 2.066.000,00

€ -127.000,00

€ 1.132.114,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

03-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In oktober 2017 heeft eerst een fusie plaatsgevonden tussen SN Beheer B.V.
en Serbo Serres Nederland B.V. Een dag later zijn SN Beheer B.V. en Serbo
Serres Holding B.V., gefuseerd w aarbij op dezelfde dag de naam is gew ijzigd in
Serbo Serres Nederland B.V.

03-12-2020
1

De naam Serbo Serres Nederland B.V. is in mei 2018 gew ijzigd in Indural B.V.
Over het jaar 2019 heeft de curator een concept jaarrekening ontvangen.
Deze cijfers heeft de curator in het verslag verw erkt.

22-09-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

03-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 35.000,00

03-12-2020
1

€ 33.185,00

22-09-2021
2

Toelichting
Zie bijgevoegd financieel verslag.
€ 7.910,89

22-12-2021
3

Toelichting
Zie bijgevoegd financieel verslag.

Verslagperiode
van
8-10-2020

03-12-2020
1

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

22-09-2021
2

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021
t/m
17-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

119 uur 0 min

2

64 uur 54 min

3

10 uur 30 min

totaal

194 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 23 oktober 2013 en op 28 oktober 2013 ingeschreven
bij de Kamer van koophandel. R.H. Holding B.V. is statutair bestuurder en enig
aandeelhouder van curanda.

03-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft 2 procedures aangetroffen.

03-12-2020
1

1) Vordering ontbinding van de overeenkomst tussen X en curanda, alsmede
vordert X een schadevergoeding van curanda. De curator dient de stukken nog
te beoordelen.
2) Boschhoeve Hout- en Bouw materialen B.V. vordert voldoening van een
vordering. De vordering van Boschhoeve dient op grond van artikel 26 Fw ter
verificatie in het faillissement van curanda w orden ingediend. Deze procedure
is geschorst.

1) In de afgelopen verslagperiode is de procedure geschorst en op de
parkeerrol van 31 december 2021 geplaatst voor uitlating partijen.
2) In de afgelopen verslagperiode is de procedure doorgehaald. Boshoeve
Hout- en Bouw materialen B.V. heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

22-09-2021
2

1) In de procedure is geen bericht gestuurd aan de rechtbank, sector kanton,
met het verzoek om voort te procederen. De procedure zal w orden
doorgehaald.

22-12-2021
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van de faillietverklaring beschikte curanda over een bedrijven
compact polis.
Verzekerde zaken:
gebouw en
bedrijfsmiddelen
bedrijfsstagnatie
verkeer
aansprakelijkheid
rechtsbijstand
Milieuschade

03-12-2020
1

Voor deze polis is in oktober 2020 een nieuw e termijn aangebroken.
De verzekeringen die betrekking hebben op inventaris, voorraad en
huurdersbelang heeft de curator na faillietverklaring gecontinueerd tot en met
31 januari 2021. De overige verzekeringen die onderdeel uitmaken van de
bedrijven compact polis zijn per datum faillissement opgezegd.

22-09-2021
2

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor het perceel en pand aan de
Nijverheidsw eg 1 te Nijverdal. De huurovereenkomst is op 10 november 2020
door de verhuurder opgezegd en per eerst mogelijke datum beëindigd. De
huurovereenkomst eindigt uiterlijk 3 maanden na datum opzegging.

03-12-2020
1

De huurovereenkomst is per 1 februari 2021 geëindigd en het pand aan de
Nijverheidsw eg 1 te Nijverdal is op 5 februari 2021 opgeleverd aan de
verhuurder.

22-09-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder:

03-12-2020
1

"De resultaten van de vennootschap zijn de afgelopen 5 jaren negatief
gew eest. In 2018 is een herstelplan gemaakt in nauw e samenw erking met de
boekhouder. De doelstelling van dit plan w as verhoging van de omzet en een
betere kw aliteit van de dienstverlening.
De omzet is sindsdien fors gestegen, echter dit heeft geleid tot operationele
problemen die onvoldoende konden w orden ondervangen w aardoor de
kw aliteit van de dienstverlening niet is verbeterd. Dit heeft w ederom de omzet
onder druk gezet. Tezamen met de coronacrisis heeft dit geleid tot een forse
terugloop van de omzet in 2020 ten opzichte van 2018 en 2019.
De vennootschap beschikt als gevolg hiervan niet meer over voldoende
middelen om aan haar toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en er
bestaat op dit moment ook geen vooruitzicht op spoedige verbetering van de
financiële positie van de vennootschap.
De directie meent dat de vennootschap onder de gegeven omstandigheden
geen enkele andere keuze heeft, dan over te gaan tot het aanvragen van haar
eigen faillissement."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.
In onderzoek.

22-09-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

03-12-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had curanda 4 vaste personeelsleden (2
personeelsleden kantoor, 1 buitendienstmedew erker en 1
montagemedew erker). De curator heeft met machtiging van de rechtercommissaris het ontslag aan deze personeelsleden aangezegd bij brief van 12
oktober 2020.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

03-12-2020
1

Toelichting
Met ingang van januari 2020 is curanda gestopt met de eigen productie en
gaan afnemen bij Mondana. Hierdoor raakten 6 personeelsleden boventallig.
Deze personeelsleden konden over naar andere bedrijven in de sector.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-10-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie rechter-commissaris, personeel en het UW V.

03-12-2020
1

Afgew ikkeld.

22-09-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Veiling voorraad en resterende deel inventaris

€ 60.039,00

Verkoop activa

€ 35.000,00

totaal

€ 95.039,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een deel van het materieel vast actief, het onderhanden
w erk, de goodw ill en intellectuele eigendomsrechten (w aaronder begrepen
een discussie over de verkoop van de w ebsites met toebehoren) verkocht voor
een bedrag van € 35.000,00.

03-12-2020
1

De curator heeft de voorraad en het resterende deel van de inventaris, mede
op verzoek van de pandhouder, middels een veiling verkocht. De opbrengst
bedraagt € 60.403,-- exclusief BTW inclusief de aan de leasemaatschappij
toebehorende machine. De curator heeft een voorstel tot verdeling aan de
pandhouder en leasemaatschappij voorgelegd.

22-09-2021
2

De opbrengst van de veiling bedraagt € 60.039,- exclusief BTW inclusief de
aan de leasemaatschappij toebehorende machine.

22-12-2021
3

De verdeling aan pandhouder en de leasemaatschappij heeft met
goedkeuring van de rechter-commissaris plaatsgevonden. Dit punt is hiermee
afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent het fiscaal (bodem)voorrecht uit ten behoeve van de fiscus,
ex artikel 57 lid 3 Fw . De fiscus heeft in september 2019 bodembeslag gelegd.

03-12-2020
1

Onderdeel van dit bodembeslag betreffen zaken van derden. De derde heeft
bezw aar gemaakt tegen de beslaglegging. De belastingdienst heeft de curator
in de afgelopen verslagperiode geïnformeerd dat het beslag op de zaken van
derden niet w ordt gehandhaafd.

22-09-2021
2

Dit punt is in de vorige verslagperiode afgew ikkeld, zie de opmerking bij
verslag 2.

22-12-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie bedrijfsmiddelen
- gedeeltelijke verkoop bedrijfsmiddelen.

03-12-2020
1

- correspondentie met pandhouder, belastingdienst, derden, rechtercommissaris, veilingbureau.

22-09-2021
2

Deze punten zijn afgew ikkeld.

22-12-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie toelichting bedrijfsmiddelen.

03-12-2020
1

Zie toelichting bedrijfsmiddelen.

22-09-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie toelichting w erkzaamheden bedrijfsmiddelen.

22-09-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie toelichting bedrijfsmiddelen.

03-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie toelichting w erkzaamheden bedrijfsmiddelen.

22-09-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Rabobank beschikt over een pandrecht op de debiteurenvorderingen.
Rabobank heeft zelf de incasso van de debiteuren ter hand genomen.

03-12-2020
1

Volgens opgave van het door Rabobank ingeschakelde incassobureau bestond
per datum faillissement een totale debiteurenpost van € 98.641,-- verdeeld
over 56 particulieren. Deze lijst bleek niet actueel. Daarnaast bleek het
overgrote merendeel van de vorderingen niet geïncasseerd te kunnen w orden,
omdat sprake w as van niet afgemaakt w erk, gebreken of vooruit facturatie.
Rabobank heeft in totaal € 3.500,-- geïncasseerd.

22-09-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- correspondentie Rabobank
- correspondentie bestuurder

03-12-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 256.645,99

03-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een drietal operational leasecontracten van bedrijfsw agens.
Er is contact opgenomen met de leasemaatschappijen, w elke de
bedrijfsw agens inmiddels hebben opgehaald.

03-12-2020
1

Verder w as er sprake van een operational leasecontract met Rabo Lease B.V.
voor een 5 assig profielbew erkingscentrum voor metaal. Met Rabo Lease B.V. is
afgesproken dat de curator zal trachten de machine te verkopen via de op
handen zijnde veiling.
Het 5 assig profielbew erkingscentrum voor metaal is op verzoek van Rabo
Lease B.V. via de veiling verkocht. De curator dient nog af te rekenen met Rabo
Lease B.V.

22-09-2021
2

De afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden w aardoor dit punt is
afgew ikkeld.

22-12-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De zekerheden van de Rabobank bestaan uit verpanding van voorraad,
inventaris en vorderingen op derden.

03-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3

03-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich verschillende partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

03-12-2020
1

De curator heeft alle kw esties omtrent het eigendomsvoorbehoud onderzocht
en afgew ikkeld.

22-09-2021
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

03-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
1 crediteur heeft het recht van reclame ingeroepen. De curator heeft dit in
onderzoek.

03-12-2020
1

De desbetreffende crediteur heeft bij aanvang van het faillissement een
rechtsgeldig beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud en recht van
reclame. De zaken w elke zij voor datum faillissement aan Indural heeft
geleverd en nog niet door Indural w aren betaald, heeft zij gedeeltelijk op
kunnen halen. Niet alle zaken zijn door de curator aangetroffen. Nadien heeft
de crediteur de door haar ter verificatie ingediende vordering aangepast.

22-09-2021
2

Deze kw estie is afgew ikkeld.

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft, op verzoek van de Rabobank (pandhouder), de verkoop van
de activa ter hand genomen. De curator heeft voor haar inspanningen in deze
een boedelbijdrage van 10% over de opbrengst van de activa, met een
minimum van € 3.500,00 exclusief BTW , bedongen. De kosten van deze
boedelbijdrage zullen pro rata over de opbrengst van de activa w orden
verdeeld.

Toelichting
De curator heeft de activa verkocht middels een veiling. Zij dient nog af te
rekenen met de pandhouder en Rabo Lease B.V.
€ 5.699,10

03-12-2020
1

22-09-2021
2

22-12-2021
3

Toelichting
De afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden met de pandhouder en Rabo
Lease B.V. Met Rabobank is een boedelbijdrage van € 3.025,- inclusief BTW
overeengekomen. De boedelbijdrage is door Rabobank aan de boedel
voldaan. Met Rabo Lease B.V. is een boedelbijdrage van € 2.674,10 inclusief
BTW overeengekomen. De boedelbijdrage is door Rabo Lease B.V. aan de
boedel voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Onderzoek activa
- Verkoop activa
- Onderzoek eigendomsvoorbehouden

03-12-2020
1

- Afrekening pandhouder en Rabo Lease B.V.

22-09-2021
2

De afrekening heeft plaatsgevonden en daarmee is dit punt afgew ikkeld.

22-12-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

03-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is sprake van een doorstart van Indural B.V. door Mondana Holding B.V.

03-12-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 35.000,00

03-12-2020
1

Toelichting
Mondana Holding B.V. heeft een bedrag van € 35.000,00 betaald voor de
navolgende activa van Indural B.V.
- een gedeelte van de materiële vaste activa
- goodw ill
- intellectuele eigendom
- onderhanden w erk: lopende projecten/offertes

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- onderzoek activa
- opstellen bidbook
- contact gegadigden
- opstellen activaovereenkomst en overdrachtsakte

03-12-2020
1

De bovenstaande punten zijn in de vorige verslagperiode afgew ikkeld.

22-12-2021
3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

03-12-2020
1

In onderzoek.

22-09-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 t/m 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2019 is nog niet gedeponeerd.

03-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW .

03-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar de volstortingsplicht w ordt geen onderzoek verricht, aangezien de
vennootschap in 2013 is opgericht. W anneer de aandelen niet zouden zijn
volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming van de volstorting verjaard (HR
17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

03-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

03-12-2020
1

22-09-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek.

03-12-2020
1
22-09-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-09-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek rechtmatigheid.

03-12-2020
1

- Onderzoek rechtmatigheid.

22-09-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.818,35

03-12-2020
1

Toelichting
* ClaimsAgent: € 163,35
* Troostw ijk Taxatie: € 1.815,00
* Huur bedrijfspand Nijverheidsw eg 1: € 4.840,00
* UW V: P.M.
* Leges KvK: P.M.
* salaris curator: P.M.
* DRS Advies: P.M.
€ 37.448,29

22-09-2021
2

Toelichting
* ClaimsAgent: € 248,05
* Troostw ijk Taxatie: € 1.815,00 (reeds voldaan)
* Huur bedrijfspand Nijverheidsw eg 1: € 8.065,86
* UW V: 29.134,38
* Leges KvK: P.M.
* salaris curator: P.M.
* DRS Advies: € 1.799,88
€ 37.460,39

22-12-2021
3

Toelichting
* ClaimsAgent: € 260,15
* Troostw ijk Taxatie: € 1.815,00 (reeds voldaan)
* Huur bedrijfspand Nijverheidsw eg 1: € 8.065,86
* UW V: 29.134,38
* Leges KvK: P.M.
* salaris curator: P.M.
* DRS Advies: € 1.799,88 (reeds voldaan)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 58.501,00

03-12-2020
1

€ 377.703,00

22-09-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.570,10

22-09-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 440,00

22-09-2021
2

Toelichting
Dhr. Poortman Schadevergoeding: € 440,00
€ 0,00

22-12-2021
3

Toelichting
De vordering van de heer Poortman met betrekking tot schadevergoeding
betreft een concurrente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

03-12-2020
1

74

22-09-2021
2

79

22-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.214.159,39

03-12-2020
1

€ 1.338.908,69

22-09-2021
2

€ 1.392.532,22

22-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

Nog niet bekend.

22-09-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren

03-12-2020
1

- aanschrijven crediteuren.

22-09-2021
2

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
- inventarisatie bedrijfsmiddelen
- onderzoek zekerheidsrechten
- onderzoek eigendomsvoorbehouden
- opstarten rechtmatigheidsonderzoek
- aanschrijven crediteuren
- beoordelen stukken procedure
- verkoop activa

03-12-2020
1

- rechtmatigheidsonderzoek
- aanschrijven crediteuren
- afrekening pandhouder/Rabo Lease B.V.
- procedure x

22-09-2021
2

- rechtmatigheidsonderzoek
- aanschrijven crediteuren

22-12-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

Nog niet bekend.

22-09-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

22-12-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

03-12-2020
1

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.
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

22-09-2021
2

