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Algemene gegevens
Naam onderneming
Innecs Pow er Systems B.V.

04-06-2019
1

Gegevens onderneming
Op eigen verzoek heeft de Rechtbank Den Haag Innecs Pow er Systems B.V. bij
vonnis d.d. 9 april 2019 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van
mr. H.J. Bakker van RW V Advocaten te Leiden tot curator en benoeming van mr.
R.G.C. Veneman tot rechter-commissaris. Op 30 april 2019 heeft de rechtbank
mr. M. Spaa van HJF Advocaten te Voorburg benoemd tot mede-curator. De
reden van deze mede- benoeming is gelegen in de omstandigheid dat op dat
moment één gegadigde voor een mogelijke doorstart in beeld w as, w elke
gegadigde tot de klantenkring behoort tot mr. Bakker. Mr. Spaa heeft de
verdere onderhandelingen voor een mogelijke doorstart vervolgens gevoerd.

04-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het jaarverslag: Innecs Pow er Systems is de w erkmaatschappij van
een groep (de Innecs-groep), w elke w ordt geleid door Innecs B.V. Behoudens
de intellectuele eigendommen w elke toebehoren aan Innecs B.V., vallen alle
activa van de groep in Innecs Pow er Systems B.V. De tw ee vennootschappen
vormen een fiscale eenheid voor Vpb en OB.

Financiële gegevens

04-06-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 815.792,00

2017

€ 534.752,00

2016

€ 766.650,00

2018

€ 815.792,00

€ -1.142.969,00

€ 4.642.000,00

2017

€ 534.752,00

€ -1.189.428,00

€ 4.087.000,00

2016

€ 766.650,00

€ -577.116,00

€ 3.507.000,00

Toelichting financiële gegevens
De eerste verslagperiode stond in het teken van de inventarisatie van de
aanw ezig activa en het onderzoeken van de mogelijkheden van enige vorm
van doorstart van (delen van) de onderneming. De financiële administratie is
door de curatoren ingenomen en zal zoals gebruikelijk w orden onderzocht

04-06-2019
1

Toelichting Balans:
Eerste drie regels betreft Enkelvoudige balans
Regel drie tm 6 betreft Geconsolideerd (met dochter Innecs Pow er Systems)

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

04-06-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 11 w erknemers in dienst bij Innecs Pow er
Systems.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2019
1

€ 23.240,04

17-09-2019
2

€ 32.372,15

07-11-2019
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-4-2019

04-06-2019
1

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

17-09-2019
2

t/m
10-8-2019
van
11-8-2019

07-11-2019
3

t/m
9-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 30 min

2

22 uur 6 min

3

23 uur 0 min

totaal

109 uur 36 min

Toelichting bestede uren
RW V Advocaten: 64:50 uur
HJF Advocaten: 28:20 uur

04-06-2019
1

Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 22,10 uren
TKB: 0,20 uren
Bestede uren totaal:
RW V: 86,60
TKB: 0,20

17-09-2019
2

Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 22:36
TKB: 0:24
Bestede uren totaal:
RW V 109:12
TKB: 0:36

07-11-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Innecs Pow er Systems heeft als bestuurder Innecs B.V. Het bestuur daarvan
w ordt gevormd door Pointer Investments B.V. Directeur en enig aandeelhouder
van deze vennootschap is de heer R. Koolen.

04-06-2019
1

Innecs B.V. kent een Raad van Commissarissen, bestaande uit de heren H.F.
Maenhout, W . de Haan en N.G. Vledder.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. De curatoren hebben
informatie bij het bestuur opgevraagd over eventuele procedures

04-06-2019
1

Volgens opgave van het bestuur zijn er geen lopende procedures.

07-11-2019
3

1.3 Verzekeringen
De Innecs groep kende de gebruikelijke verzekeringen voor haar ondernemers
activiteiten, zoals transportverzekering, inventarisverzekering, reisverzekering,
inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zullen, voor
zover nog niet beëindigd, in de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

04-06-2019
1

De verzekeringen zijn beëindigd.

17-09-2019
2

1.4 Huur
De Innecs Groep huurt het bedrijfspand in Ter Aar. Deze overeenkomst is kort
na faillissementsdatum met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
tegen de eerst mogelijke datum. De verhuurder gaf aan belang te hebben bij
het eerder opleveren van een (afscheidbaar) gedeelte van de bedrijfsruimte.
De curatoren hebben in dit verzoek bew illigt, w aarbij de verhuurder de kosten
voor het feitelijk separeren rechtstreeks heeft gedragen.

04-06-2019
1

De bedrijfsruimte is ontruimd en op 24 juli 2019 opgeleverd.
Gefailleerde huurde tevens een kopieermachine. Met machtiging van de
rechter-commissaris van 16 april 2019 is de huurovereenkomst opgezegd. De
machine is uitgeleverd aan de eigenaar.

17-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming van de Innecs groep betreft het ontw ikkelen van innovatieve
producten in de energiebranche. Blijkens verklaring van het bestuur is de
onderneming nimmer door de opstartfase gekomen en is de markt
onvoldoende bereikt. Het bestuur gaf aan dat een aantal producten nagenoeg
‘marktklaar’ zouden zijn, maar dat het helaas niet gelukt zou zijn om de
financiering te verkrijgen om ook deze laatste fase door te komen.
De curatoren zullen conform gebruikelijk nader onderzoek uitvoeren en te
zijner tijd hun bevindingen omtrent de oorzaken delen.

04-06-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

04-06-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

04-06-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-4-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslag aanzeggen, contact UW V.

04-06-2019
1

Correspondentie UW V inzake deelneming w erknemers aan pensioenfonds.

17-09-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen van de Innecs groep hadden geen onroerende zaken op
haar naam staan.

04-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris/bedrijfsauto

€ 18.049,00

€ 0,00

totaal

€ 18.049,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Innecs Project Systems beschikte over een bedrijfsinventaris w elke is
getaxeerd door het NTAB. In de komende verslag periode zal deze te gelde
w orden gemaakt. Zie ook onder 6.

04-06-2019
1

De inventaris is door het NTAB getaxeerd op € 18.845,00. De w aarde van de
bedrijfsauto is getaxeerd op € 1.800,00. De inventaris en bedrijfsauto zijns per
veiling te koop aangeboden en hebben in totaal € 18.049,00 opgebracht.

17-09-2019
2

De netto veilingopbrengst van de inventaris en voorraden van in totaal €
22.178,76 is op 30 augustus 2019 ontvangen op de faillissementsrekening.

07-11-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht. Curatoren zullen op korte
termijn in overleg treden met de fiscus om de fiscale positie vast te stellen.

04-06-2019
1

De curator behartigt de belangen van de Belastingdienst in het kader van haar
bodemvoorrecht.

17-09-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie inventaris.

04-06-2019
1

Contact makelaar inzake veiling bedrijfsmiddelen, correspondentie rechtercommissaris.

17-09-2019
2

Afw ikkelen veiling bedrijfsmiddelen: verw erken opbrengst, specificeren
bodemzaken, taxatiekosten betalen, contact makelaar.

07-11-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Div. voorraden

€ 3.177,00

€ 0,00

totaal

€ 3.177,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curatoren hebben een voorraad aangetroffen, bestaande uit diverse
machineonderdelen. Deze zijn eveneens door het NTAB getaxeerd. Curatoren
verw achten deze voorraad in de komende verslagperiode te gelde te maken.
Zie ook onder 6.

04-06-2019
1

Curatoren hebben voorts diverse projecten alsmede ‘leads’ tot projecten
aangetroffen. Curatoren hebben getracht deze te gelde te maken in het kader
van een doorstart, zie verder onder 6.
De voorraden zijn getaxeerd op € 20.000,00. De voorraden zijn per veiling te
koop aangeboden. De voorraden zijn in kleinere aantallen verkaveld en tevens
verdeeld over een combi kavel met een testopstelling. Het totale bod dat is
uitgebracht bedroeg € 3.177,00. Aangezien zich geen andere
geïnteresseerden hebben gemeld en derhalve geen alternatief voorhanden
w as, zijn de voorraden voor voormeld bedrag verkocht.

17-09-2019
2

De netto opbrengst is op 30 augustus 2019 ontvangen. Zie ook onder 3.3
Bedrijfsmiddelen.

07-11-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curatoren hebben onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanw ezige
voorraden.

04-06-2019
1

Contact makelaar inzake veiling voorraden, correspondentie rechtercommissaris.

17-09-2019
2

Afw ikkelen veiling voorraden: verw erken opbrengst, betalen taxatiekosten,
contact makelaar.

07-11-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curatoren hebben onderzoek gedaan naar overige activa en hebben gepoogd
in het kader van een eventuele doorstart de goodw ill van de onderneming te
gelde te maken. Zie verder onder 6.

04-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek mogelijkheden verkoop activa.

04-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 15.055,18

€ 10.656,71

totaal

€ 15.055,18

€ 10.656,71

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Innecs Pow er Systems kende volgens opgaaf van het bestuur een drietal
debiteuren. Eén partij heeft meer aanbetaald dan w aarvoor gew erkt heeft. Per
saldo heeft deze aldus een vordering op failliet. Een partij betreft een
onderneming in Italië w aar een machine geïnstalleerd is, maar w elke niet
functioneert. Van één partij zou per saldo ca. € 16.000 te vorderen zijn.

04-06-2019
1

Curatoren hebben getracht deze posten mee te nemen in het kader van een
bredere doorstart. Curatoren zullen thans het incasso ter hand nemen.
De handelsdebiteurenportefeuille is in kaart gebracht: er staat € 15.055,18
open bij drie debiteuren. Betreffende partijen zijn aangeschreven met het
verzoek het openstaande bedrag over te maken naar de
faillissementsrekening.

17-09-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteurenportefeuille.

04-06-2019
1

Aanschrijven debiteuren.

17-09-2019
2

Van de uitstaande debiteurenposten van in totaal € 15.055,18 is € 10.656,71
geïncasseerd. Het niet geïncasseerde bedrag van € 4.398,47 betreft een
factuur w aarvan debiteur heeft aangetoond dat deze door gefailleerde in
november 2018 reeds is gecrediteerd. Dit gegeven is alsnog verw erkt in de
debiteurenadministratie. De debiteuren incasso is afgerond.

07-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

04-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Innecs-groep had geen bank als financier, maar diverse andere partijen:
Ultimo 2018
RVO innovatiekrediet

€ 1.528.000

Leningen (voormalige) aandeelhouders
€ 268.000
Leningen Meyer/Valerio
€
67.000
Converteerbare leningen BOM/IQ/Finindus/bestuur € 232.000
Bond House (Forum Fund)
€ 400.000

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

04-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bond House pretendeerde een algemeen pandrecht op roerende zaken en
vorderingen. De curatoren hebben dit pandrecht vernietigt nu zij eerst zeer
kort voor datum faillissement, op een moment dat Bond House w as
geïnformeerd over het feit dat het faillissement w as aangevraagd, de
betreffende akte heeft doen registreren bij de fiscus. Bond House heeft op
deze vernietiging niet meer gereageerd. De curatoren gaan er daarmee van uit
dat Bond House in deze vernietiging berust.

04-06-2019
1

RVO heeft aan pandrecht op het intellectueel eigendom betreffende één van
de door de Innecs groep ontw ikkelde producten. Zij pretendeer(t)(de) voorts
een pandrecht op het prototype w elke door de groep is ontw ikkeld. W at
betreft het laatste hebben de curatoren zich op het standpunt gesteld dat
sprake is van een bodemzaak.
Innovation Quarter en Finindus pretenderen een pandrecht op (de
opbrengsten van een) machine w elke de groep heeft ontw ikkeld en w elke in
Italië is geïnstalleerd. Deze machine functioneert echter niet. De afnemer
behoefde te betalen per gedraaid uur, w aarmee dit pandrecht w einig
inhoudelijke w aarde heeft.

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

04-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een drietal partijen heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. In de
meeste gevallen bleek dit eigendomsvoorbehoud reeds teniet te zijn gegaan
door zaaksvorming. De curatoren verw achten de overige posities in de
komende verslagperiode te kunnen afw ikkelen.

04-06-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn voor zover mogelijk afgew ikkeld.

17-09-2019
2

5.6 Retentierechten
Geen partij heeft zich beroepen op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

04-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen partij heeft zich beroepen op het recht van reclame.

04-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

04-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren pandrechten en eigendomsvoorbehouden.

04-06-2019
1

Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden.

17-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In overleg met het bestuur en na goedkeuring van de rechter-commissaris is
de onderneming op een zo laag mogelijk pitje gedurende de opzegperiode van
het UW V doorgezet om te onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden
behoorde. Van een daadw erkelijke exploitatie is geen sprake gew eest.

04-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurders, overleg w erknemers, correspondentie rechtercommissaris.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-06-2019
1

6.4 Beschrijving
Helaas bleek een algemene doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren.
Op het moment van opstellen van dit verslag is er nog contact met één partij
die interesse heeft in een deel van de activa. De curatoren hebben verder een
veiling in voorbereiding.

04-06-2019
1

De activa van de onderneming is verkocht via een veiling. Zie verder onder
activa.

17-09-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

04-06-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

04-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

04-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse overleggen met diverse partijen.

04-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curatoren hebben de financiële administratie van de afgelopen drie jaren
veiliggesteld. Zij zullen deze onderzoeken conform gebruikelijk en in een later
stadium aangeven of deze volgens hen de toets van de boekhoudplicht kan
doorstaan.

04-06-2019
1

De boekhouding maakt a prima vista een verzorgde indruk. Tenzij nadere
bijzonderheden opkomen, zal geconcludeerd w orden dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

17-09-2019
2

De curator komt tot het definitieve oordeel dat er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

07-11-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

04-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 18 juli 2011. Een eventuele vordering tot
volstorting van de aandelen zal reeds langer verjaard zijn. Aldus is hier geen
nader onderzoek naar gedaan.

04-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit dient nog te w orden onderzocht. De curatoren hebben de afgelopen
verslagperiode hun energie gestoken in de inventarisatie en het bekijken of
een doorstart mogelijk zou kunnen zijn. De curatoren verw achten in de
komende verslagperiode een begin te kunnen maken het
rechtmatighedenonderzoek.

Nee

04-06-2019
1

17-09-2019
2

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen van onbehoorlijk bestuur.
Nee
Toelichting
Er zijn geen indicaties dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

07-11-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

04-06-2019
1

Toelichting
Zoals opgemerkt onder ‘zekerheden’ heeft financier Bond House nadat zij met
de aanvraag van het faillissement bekend w erd, getracht een pandakte alsnog
te registreren bij de fiscus. De curatoren hebben dit vernietigd op de voet van
art. 47 Fw .
Ja

17-09-2019
2

Toelichting
Bondhouse heeft niet gereageerd op de vernietiging van de pandakte. Met
deze berusting zijn de activa vervolgens te gelde gemaakt.
Ja

07-11-2019
3

Toelichting
Behoudens de kw estie met Bond House is de curator niet op andere
paulianeuze handelingen gestuit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
n.v.t.

04-06-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek zekerheden, vernietiging pandrecht Bond House.

04-06-2019
1

Onderzoek administratie

17-09-2019
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-11-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.410,00

04-06-2019
1

Toelichting
Verhuurder € 25.410,UW V boedelperiode: p.m.
Salaris curatoren: p.m.
€ 25.410,00

17-09-2019
2

Toelichting
Salaris curatoren: p.m.
Verhuurder € 25.410,UW V boedelperiode: p.m.
De taxatiekosten ad. € 1.524,60 zijn reeds betaald vanaf de
faillissementsrekening.
€ 102.497,61

07-11-2019
3

Toelichting
Salaris curatoren: p.m.
Verhuurder € 25.410,UW V: € 77.087,61

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.305,00

04-06-2019
1

Toelichting
Dit betreft de loonheffing maart 2019. Met de fiscus zal overleg gevoerd
w orden om vast te stellen of dit haar volledige vordering is
€ 21.832,00

17-09-2019
2

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op openstaande aanslagen
loonheffing en omzetbelasting.
€ 22.364,00

07-11-2019
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-06-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft op dit moment nog geen vordering ingediend.
€ 73.281,55
Toelichting
De preferente vordering van het UW V betreft de loonvordering ex. art. 66 lid
1 W W en het premie w g-deel ex. art. 66 lid 3 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren

07-11-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-06-2019
1

Toelichting
Op dit moment heeft nog geen crediteur, anders dan de fiscus, gemeld w elke
aanspraak op preferentie
€ 800,00

17-09-2019
2

Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een vordering ingediend betreffende een niet
uitgekeerde bonus over 2018.
€ 800,00

07-11-2019
3

Toelichting
Dit betreft de vordering van de ex-w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

04-06-2019
1

34

17-09-2019
2

43

07-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 560.053,12

04-06-2019
1

Toelichting
Voornoemd bedrag is inclusief vorderingen van financiers. Overigens hebben
nog niet alle financiers hun vorderingen ingediend.
€ 1.147.586,93

17-09-2019
2

€ 1.299.720,00

07-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nu de activa nog niet te gelde zijn gemaakt, kan nog geen inschatting gemaakt
w orden over de w ijze van afw ikkeling.

04-06-2019
1

Nog niet bekend.

17-09-2019
2

Gelet op het gerealiseerde boedelactief zullen boedelvorderingen slechts
gedeeltelijk kunnen w orden voldaan en zal het faillissement w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

07-11-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

04-06-2019
1

Verificatie vorderingen.

17-09-2019
2

Verificatie vorderingen.

07-11-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op dit moment niet van toepassing.

04-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Op dit moment niet van toepassing.

04-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Op dit moment niet van toepassing.

04-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Op dit moment niet van toepassing.

04-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•
•

Te gelde maken activa;
Inventariseren crediteuren
Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden
Oorzakenonderzoek faillissement
Onderzoek eventuele onrechtmatigheden

04-06-2019
1

• Debiteurenincasso.
• Afronden oorzaken en administratieonderzoek.

17-09-2019
2

• Afw ikkelen faillissement.

07-11-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

04-06-2019
1

Nog niet bekend

17-09-2019
2

De curator streeft naar afw ikkeling binnen drie maanden.

07-11-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2020

07-11-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

17-09-2019
2

Verslaglegging.

07-11-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

