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

11
24-11-2021
F.10/19/224
NL:TZ:0000106078:F001
11-06-2019

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr P.A. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pura Production Netherlands B.V.

02-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pura Production
Netherlands B.V., kantoorhoudende aan de Einsteinstraat 5 te (3281 NJ)
Numansdorp, statutaire zetel Numansdorp, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 66685702.

02-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Het handelsregister vermeldt:
De productie van internationale detail- en groothandel in zeep-, w as-, poetsen reinigingsmiddelen. Er zal tevens doorontw ikkeling plaatsvinden in de
processen en produkten.
Voorzover de curator kan overzien klopt dit goed met de w erkelijke activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 286.095,00

€ -205.473,00

€ 131.199,00

2017

€ 47.665,00

€ -40.005,00

€ 214.474,00

2019

€ 83.697,00

€ 85.097,00

02-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

01-10-2019
2

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2019
1

€ 8.313,88

01-10-2019
2

Toelichting
NB er hebben zich nog mutaties voorgedaan na uploaden van het financieel
verslag.
€ 8.313,88

17-12-2019
3

€ 7.945,33

25-08-2021
10

€ 7.626,47

24-11-2021
11

Verslagperiode
van
11-6-2019

02-07-2019
1

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

01-10-2019
2

t/m
25-9-2019
van
26-9-2019

17-12-2019
3

t/m
16-12-2019
van
17-12-2019

24-03-2020
4

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

16-06-2020
5

t/m
15-6-2020
van
8-9-2020

08-09-2020
6

t/m
7-9-2020
van
8-9-2020

08-12-2020
7

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

01-03-2021
8

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

25-05-2021
9

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

25-08-2021
10

t/m
20-8-2021
van
21-8-2021
t/m
23-11-2021

Bestede uren

24-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 18 min

2

38 uur 24 min

3

4 uur 54 min

4

8 uur 48 min

5

9 uur 6 min

6

1 uur 6 min

7

9 uur 27 min

8

1 uur 51 min

9

3 uur 3 min

10

1 uur 16 min

11

7 uur 42 min

totaal

110 uur 55 min

Toelichting bestede uren
1)
uren curator: 11 uur
uren paralegal: 8 uur en 30 minuten
uren kantoorgenoot: 6 uur

02-07-2019
1

uren curator: 13 uur
uren paralegal: 17 uur en 6 minuten
uren kantoorgenoot: 8 uur en 18 minuten

01-10-2019
2

Het grootste deel van de recentelijk bestede tijd is gemaakt onder de
garantstellingsregeling. Deze uren w orden separaat geadministreerd.

25-08-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is de Pura Production Group B.V. gevestigd op Curacao.
Bestuurder is de heer Richard Harteveld.

02-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

02-07-2019
1

Per datum faillissement liepen er drie procedures:
- er liep een procedure terzake beëindiging van de huur. De curator heeft die
procedure niet overgenomen. Zow el door curator als door de verhuurder is de
verhuurovereenkomst opgezegd;
- er liep een tw eetal procedures terzake ontslag op staande voet. In één
procedure is daags na datum faillissement vonnis gew ezen. In de andere
procedure heeft de curator gemeld dat hij die procedure niet w enst over te
nemen en dat deze buiten het bezw aar van de boedel kan w orden voortgezet.

01-10-2019
2

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend, w orden deze opgezegd.

02-07-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w erd gehuurd van de vader van een medew erker. De huur is
kort na datum faillissement na verkregen toestemming van de
rechtercommissaris opgezegd.

02-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder w eigerde de hoofd-chemicus de formules
voor de produktie aan hem bekend te maken. Hierna w erd de hoofd-chemicus
op staande voet ontslagen. Verdere productie w as hierna onmogelijk.

02-07-2019
1

Het oorzakenonderzoek is nog in volle gang. De lezingen over w at de
ondergang heeft veroorzaakt verschillen onderling aanzienlijk.

01-10-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

02-07-2019
1

Toelichting
Volgens opgave bestuurder. Blijkens opgave van de externe administrateur
w aren er vier w erknemers. Een w erknemer w as al eerder op staande voet
ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

02-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-6-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel ontslagen en contact opgenomen met het UW V.

02-07-2019
1

Voor dit onderdeel zijn geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

aanvullende veilingopbrengst

€ 1.609,72

Productiehal met inrichting.

€ 2.160,64

totaal

€ 3.770,36

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de aangetroffen zaken laten taxeren door een beëdigd
taxateur.

02-07-2019
1

De veiling is nu geheel afgerond. In verband met de veiling is nog w el € 596,95
aan kosten betaald.

17-12-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er sprake is van fiscale schulden, is er eveneens spraak van fiscaal
bodemvoorrecht.

02-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator gaat onderzoeken op w elke w ijze een en ander het beste te gelde
kan w orden gemaakt.

02-07-2019
1

Nu er zich niemand had gemeld die genegen w as het totaal over te nemen,
heeft de curator besloten ter plaatse een internetveiling te laten organiseren.
Deze is inmiddels afgerond. Betaling heeft zojuist plaatsgevonden. De curator
zal de opbrengst verder uitsplitsen in de komende verslagperiode.

01-10-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gereed produkt, grondstoffen en
verpakkinsmaterialen.

€ 209,33

totaal

€ 209,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ook hier heeft een taxatie plaats gevonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

02-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- inventarisatie
- onderzoeken aanspraken pandhouder
- onderzoeken eventuele claims uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, recht
van reclame e.d.

02-07-2019
1

De inventarisatie is afgerond.

01-10-2019
2

Een crediteur heeft een aanzienlijke voorraad retour gehaald onder
eigendomsvoorbehoud.
De resterende voorraad is - voor zover daar belangstelling voor w as meegeveild.
De discussie omtrent de vermeende pandrechten dient nog te w orden
afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 5.616,21

totaal

€ 5.616,21

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het kan zijn dat het banksaldo nog nadere uitsplitsing behoeft nu daar ook
mutaties van na datum faillissement in zijn begrepen.

01-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Volgens opgave van de externe administrateur zou er nog recht bestaan op
een teruggave omzetbelasting uit hoofde van een suppletie-aangifte.

02-07-2019
1

Met de belastingdienst is contact opgenomen ten einde een helder beeld te
krijgen van de huidige positie. Vooralsnog is sprake van aanzienlijke
vorderingen zodat de kans op teruggaven in plaats van verrekening niet erg
groot is.

01-10-2019
2

Geen nadere w erkzaamheden voorzien.

16-06-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Een debiteur heeft daags na faillissement
betaald.

€ 37,03

€ 37,03

totaal

€ 37,03

€ 37,03

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens het grootboek zouden er nog enkele vorderingen op debiteuren
openstaan.

01-10-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Volgens de bestuurder zou er nog ca. € 10.000 te vorderen zijn w aarvan
w aarschijnlijk 50% zal w orden verrekend.

02-07-2019
1

De debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek tot betaling over te gaan.

01-10-2019
2

Het debiteurenincasso heeft niets opgeleverd.

17-12-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w ordt gebankierd bij de ING Bank. Daar zou echter geen krediet lopen.

Toelichting vordering van bank(en)
Geen bancaire vorderingen.

5.2 Leasecontracten

02-07-2019
1

01-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Tw ee grote machines zijn reeds voor datum faillissement (toen de productie
kw am stil te liggen) terug gegaan naar de leasemaatschappij.

02-07-2019
1

Een tw eetal auto's zou geleased zijn. Met de leasemaatschappijen is contact
opgenomen.
De leasemaatschappij is ongelooflijk lang nalatig gebleven in het aanmelden
van haar vorderingen en aantonen van de leaseovereenkomsten. Pas eind
september w erd uiteindelijk bericht ontvangen. De teruggave van de auto's is
ondertussen gearrangeerd.

01-10-2019
2

De leasecontracten zijn afgew ikkeld.

17-12-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
PM

02-07-2019
1

De vermeende pandrechten van tw ee financiers w orden onderzocht.
Onbestreden is dat zij een vordering hebben op de vennootschap, maar de
vraag dient zich aan of de zekerheden niet zijn bedongen bij het verstekken
van aanvullende financieringen in het zicht van het faillissement w aarbij die
zekerheden w el zien op de gehele financiering.

01-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
PM

02-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
PM

02-07-2019
1

Er heeft zich een grote Engelse leverancier gemeld met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. Deze zaken zijn vervolgens uitgeleverd na betaling
van een boedelbijdrage.

01-10-2019
2

5.6 Retentierechten
PM

02-07-2019
1

Geen.

01-10-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
PM

02-07-2019
1

Geen.

01-10-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

01-10-2019
2

Toelichting
Bijdrage inzake uitleveren eigendomsvoorbehoud.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator w il de discussies met de pandhouders in de komende
verslagperiode beslechten.

01-10-2019
2

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

02-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

02-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

02-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

02-07-2019
1

Er is geen animo gebleken voor voortzetting.

01-10-2019
2

6.5 Verantwoording
Nog geen.

02-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog geen.

02-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator beziet of er partijen in de markt zijn die w el w illen voortzetten.

02-07-2019
1

Dit onderdeel van de verslaglegging is afgerond.

01-10-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de extern administrateur is al het een en ander aangeleverd. Dat ziet er
goed en geordend uit.

02-07-2019
1

De curator is van mening dat aan de admnistratieplicht is voldaan, met
uitzondering van de laatste maanden voorafgaand aan het faillissement.

17-12-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2016 gedeponeerd 28-5-2019 (nb: voorlopige jaarrekening)
2017 gedeponeerd 28-5-2019
2018 gedeponeerd 28-5-2019
Er is dus veel te laat gedeponeerd.

02-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal bedraagt slechts € 100,00. De curator zal nog bezien of
er is volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

02-07-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-06-2020
5

Toelichting
De curator heeft ernstige indicaties voor paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-07-2019
1

Het onderzoek is nog gaande.

24-03-2020
4

De curator heeft indicaties voor onrechtmatig handelen.

16-06-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek aangeleverde administratie;
Interview s met betrokken partijen.

02-07-2019
1

Het onderzoek is nog niet afgerond.

01-10-2019
2

Het onderzoek is door de curator afgerond. De curator heeft zijn conclusies
gedeeld met belanghebbenden c.q. betrokkenen. Er w ordt onderzocht of op
minnelijke w ijze een schikking kan w orden getroffen.

16-06-2020
5

Pogingen om tot een minnelijke regeling te komen zijn op niets uitgedraaid. De
curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris om te bezien w elke
w eg thans moet w orden bew andeld.

08-09-2020
6

Met toestemming van de rechter-commissaris is een garantstellingsregeling
voor curatoren aangevraagd. Met behulp hiervan zal de curator beter inzicht
verkrijgen in de verhaalspositie van betrokkenen en zo mogelijk verdere
juridische stappen richting die betrokkenen nemen.

01-03-2021
8

De inlichtingen zijn verkregen. Er w orden thans nadere stappen ondernomen.

25-08-2021
10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 1.222,10

02-07-2019
1

Toelichting
Taxateur.
€ 21.780,00

01-10-2019
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering aangemeld.
De eerder vermelde boedelvordering van de taxateur zal w aarschijnlijk w orden
verrekend met de opbrengst van de veiling.
€ 56.062,79

17-12-2019
3

Toelichting
De curator heeft vooralsnog de volgende boedelvorderingen genoteerd:
€ 5.670,38 UW V inzake sociale premies na datum faillissement;
€ 30.042,01 UW V inzake loonverplichtingen na datum faillissement en
€ 20.350,40 huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.943,00

02-07-2019
1

€ 29.376,00

01-10-2019
2

€ 40.407,01

17-12-2019
3

Toelichting
Dit is inclusief de te verw achten vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 w et OB
die geraamd w ordt op € 9.285,01.
€ 41.046,01

25-08-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 33.793,75

01-10-2019
2

17-12-2019
3

Toelichting
€ 5.304,10 premievordering en € 28.489,65 loonvordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.480,73
Toelichting
Een voormalig medew erker heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-10-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

02-07-2019
1

16

01-10-2019
2

20

17-12-2019
3

21

25-08-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.612,51

02-07-2019
1

€ 216.929,23

01-10-2019
2

€ 191.328,71

17-12-2019
3

€ 195.404,71

25-08-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het ziet er op dit moment niet naar uit dat er voor de concurrente schuldeisers
een uitkering beschikbaar zal komen.

01-10-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet te overzien.

02-07-2019
1

In de afgelopen periode is aan de hand van de verkregen administratie het
grootste deel van de schuldeisers al aangeschreven. De curator inventariseert
verder, maar verw acht voor dit onderdeel w einig bijzondere w erkzaamheden.

01-10-2019
2

Er doen zich geen noemensw aardige w ijzigingen meer voor in de
schuldenposities.

24-03-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek.

02-07-2019
1

9.2 Aard procedures
In onderzoek.

02-07-2019
1

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

02-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek.

02-07-2019
1

Hiervan is niet gebleken.

01-10-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- te gelde maken inventaris en voorraden;
- onderzoeken administratie;

02-07-2019
1

- afronden veiling;
- retournering geleasde objecten en toezien op verkoop door lessor en
aanpassing vordering naar aanleiding daarvan;
- voortzetting boekenonderzoek en oorzakenonderzoek;
- debiteurenincasso.

01-10-2019
2

- voortzetting onderzoeken.

16-06-2020
5

- Vervolgstappen richting betrokkenen, w aarschijnlijk met behulp van een
garantstellingsregeling voor curatoren.

08-09-2020
6

Verhaalspositie betrokkenen in kaart brengen en onderzoek naar verdere
mogelijkheden.

01-03-2021
8

Met behulp van de garantstellingsregeling voor curatoren w orden stappen
ondernomen.

25-05-2021
9

Idem.

25-08-2021
10

De curator heeft een aanvullende garantstellingsregeling voor curatoren
aangevraagd en verkregen ter financiering van de verdere procedures.

24-11-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

02-07-2019
1

idem

08-09-2020
6

idem

25-08-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2022

24-11-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

Bijlagen
Bijlagen

02-07-2019
1

