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

4
31-08-2021
F.10/20/394
NL:TZ:0000162564:F001
03-11-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt - Molier
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vageri B.V. t.h.o.d.n. Vageri Electrical & Instrumentation

03-12-2020
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Sliedrecht, kantoorhoudende te (3208 KM) Spijkenisse aan de
Stevinw eg 3, KvK-nummer 20135039.

03-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Het ontw erpen, installeren en automatiseren van elektrotechnische en meeten regel- technische/instrumentatie installaties voor de olie- en gasindustrie en
procesindustrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.162.099,00

€ -189.454,00

€ 210.493,00

2019

€ 1.423.833,00

€ -6.166,00

€ 119.032,00

2020

€ 655.200,00

€ -76.113,00

€ 48.670,00

2018

€ 1.350.594,00

€ -62.273,00

€ 748.133,00

Toelichting financiële gegevens

03-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 en 2018 volgen uit de door de account
samengestelde (niet-gecontroleerde) jaarrekeningen over 2017 en 2018. De
financiële gegevens over 2019 en 2020 blijken uit de administratie van de
vennootschap (die per datum faillissement door de curator is veiliggesteld).

03-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

03-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 17.890,93

03-12-2020
1

€ 25.131,74

02-03-2021
2

€ 25.131,74

01-06-2021
3

€ 25.007,67

31-08-2021
4

Verslagperiode
van
3-11-2020

03-12-2020
1

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

02-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

01-06-2021
3

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

31-08-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 48 min

2

21 uur 48 min

3

14 uur 12 min

4

1 uur 18 min

totaal

89 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt aan de
afw ikkeling van dit faillissement. De w erkzaamheden van de curator bestonden
onder meer uit:
- Inventarisatie;
- Veilig stellen administratie;
- Onderzoek doorstart mogelijkheden c.q. verkoop van activa;
- Ontslag personeel;
- beëindiging van duurovereenkomst (w aar mogelijk);
- Incasso van debiteuren.

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich onder meer bezig gehouden
met:
- Incasso debiteuren.
- Incasseren premierestitutie.
- Verkoop activa.
- Overzetten leaseovereenkomsten.
- Opleveren bedrijfspand. (2)

02-03-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vageri B.V. is opgericht bij akte van 20 november 2007. Als bestuurder staat
ingeschreven de heer P.M. Andrade de Oliveira. Als gevolmachtigde staat
ingeschreven de heer R.S. van Nijf (de operationeel directeur van Vageri B.V.).
Enig aandeelhouder is Ebenezer Holding B.V. (KvK-nummer 24426724).

03-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend; geen.

1.3 Verzekeringen

03-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
W aar mogelijk heeft de curator de lopende verzekeringsovereenkomst
beëindigd en aanspraak gemaakt op premierestituties.

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode is EUR 523,14 aan premierestitutie ontvangen.
(2)

02-03-2021
2

1.4 Huur
Vageri B.V. huurt een bedrijfspand te (3208 KM) Spijkenisse aan de Stevinw eg
3. Verhuurder is Ebenezer Holding B.V. De huurovereenkomst is met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd.

03-12-2020
1

Het bedrijfspand is afgelopen verslagperiode aan de verhuurder opgeleverd.
(2)

02-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Vageri B.V. heeft het volgende verklaard omtrent de
oorzaken van het faillissement:
“Vageri w as zeer succesvol in de olie en gas offshore markt. Vanw ege deze
“uitgestorven” markt en financieel negatieve resultaten hebben de meeste
w erknemers het bedrijf verlaten. W e hebben geprobeerd om nieuw sterk w erk
te scoren, maar helaas zonder succes. Vageri heeft aanzienlijke schulden (bij
onder meer de oud-aandeelhouder van Vageri) en Vageri zag geen
mogelijkheden meer om deze schulden te betalen en het bedrijf financieel
gezond te maken. Vageri had geen toekomstperspectief meer, reden w aarom
eigen aangifte tot faillietverklaring is gedaan”.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

03-12-2020
1

In onderzoek. (2)

02-03-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en volgt de uitspraken van de bestuurder. (3)

01-06-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

03-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-11-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het ontslag van het personeel aangezegd en het personeel in
contact gebracht met het UW V. Het voltallige personeel kon per datum
faillissement (althans met terugw erkende kracht per 1 november 2020) in
dienst treden bij een zustervennootschap, hetgeen is gebeurd. Om die reden
zal er voor Vageri B.V vanaf datum faillissement geen
loondoorbetalingsverplichting (meer) bestaan.

03-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

03-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek verricht in het Kadaster

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en 3 containers met
w erkmateriaal

€ 5.672,05

totaal

€ 5.672,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vageri B.V. beschikt over een bescheiden hoeveelheid kantoorinventaris
(laptops, bureau’s, etc.) en een drietal (zee-)containers c.q. portacabins met
een beperkte inhoud (w erkmateriaal, bouten, moeren, etc.). De curator heeft
de bedrijfsmiddelen laten taxeren en tracht deze nu te gelde te maken.

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de bedrijfsmiddelen te gelde
gemaakt door deze, met toestemming van de rechter-commissaris, onderhands
te verkopen. (2)

02-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal bij de afw ikkeling van de activa rekening houden met de positie
van de fiscus.

03-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa geïnventariseerd, getaxeerd en tracht die nu te
verkopen (bij voorkeur via een onderhandse verkoop).

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de activa onderhands verkocht.
(2)

02-03-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

03-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo en storneringen

€ 17.790,93

totaal

€ 17.790,93

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op datum faillissement bestond er op de rekening van Vageri B.V. een
creditsaldo van EUR 8.994,93. De curator heeft (w aar mogelijk) diverse
automatische incasso’s laten storneren (totaal EUR 8.796,00). Het saldo van
de bankrekening is inmiddels doorgestort naar de boedelrekening.

03-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 47.652,00

€ 16.532,44

totaal

€ 47.652,00

€ 16.532,44

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had Vageri B.V. een bedrag van totaal EUR 47.652 te
vorderen op haar handelsdebiteuren (totaal 5 partijen). Een debiteur (met een
openstaand saldo van EUR 21.713) is failliet, zodat deze vordering oninbaar
w ordt geacht. De curator zal onderzoeken in hoeverre Vageri B.V. recht heeft
op een teruggaaf van de fiscus (op grond van artikel 29 lid 1 OB). Een debiteur
(met een openstaand saldo van EUR 11.316) heeft een verrekenbare
tegenvordering van EUR 9.869. De curator heeft aanspraak gemaakt op het
saldo. De laatste (grote) debiteur (totaal EUR 15.059) is verzocht dit saldo zo
spoedig mogelijk te voldoen. De curator acht deze vordering volledig
incasseerbaar.

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich bezig gehouden met het
incasseren van de debiteuren:
- De vordering op een failliete debiteur (EUR 21.713) is ter verificatie in dat
faillissement ingediend. In deze handelsrelatie w erd de BTW door Vageri B.V.
aan de debiteur verlegd. Zodoende bestaat geen recht op teruggave van de
fiscus ex artikel 29 lid 1 OB.
- De debiteur met een verrekenbare tegenvordering van EUR 9.869, heeft het
saldo van EUR 1.447 aan de boedel voldaan.
- Een kleine debiteur van EUR 25 is geïncasseerd.
- De laatste (grote) debiteur van EUR 15.059 is volledig geïncasseerd. (2)

02-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de handelsdebiteuren geïnventariseerd en aangeschreven.

03-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende debiteuren
geïncasseerd. (2)

02-03-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vageri B.V. had geen schulden bij banken.

03-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Vageri B.V. is betrokken bij tw ee leaseovereenkomst voor de lease van tw ee
voertuigen. Deze leaseovereenkomsten zijn door de leasemaatschappijen
beëindigd en de voertuigen zijn inmiddels geretourneerd.

03-12-2020
1

Tevens is een leaseovereenkomst voor de lease van één voertuig
overgenomen door een zustervennootschap. (2)

02-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken aangeschreven.

03-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Vageri B.V. is veiliggesteld. De curator zal dat aan een
onderzoek gaan onderw erpen.

03-12-2020
1

In onderzoek. (2)

02-03-2021
2

De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De curator heeft geconcludeerd dat
de administratie aan de verplichtingen voldeed. (3)

01-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is op 28 oktober 2019 gedeponeerd (derhalve te
laat). De jaarrekening over 2018 is op 31 december 2019 gedeponeerd
(derhalve tijdig). Over 2019 w as nog geen jaarrekening gedeponeerd.

03-12-2020
1

De jaar rekening over 2017 w as w elisw aar te laat gedeponeerd. De curator
verbindt daar verder geen gevolgen aan (gelet op de oorzaken van het
faillissement). (3)

01-06-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vageri B.V. w ordt gekw alificeerd als een kleine onderneming, zodat geen
goedkeuringsverklaring vereist w as.

03-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering uit hoofde van volstorting is reeds verjaard, reden w aarom de
curator nader onderzoek achterw ege heeft gelaten.

03-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek. (2)
Nee

03-12-2020
1

02-03-2021
2

01-06-2021
3

Toelichting
Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur. (3)

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-12-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

02-03-2021
2

Nee

01-06-2021
3

Toelichting
Niet is gebleken van paulianeuze handelingen. (3)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode een rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren.

03-12-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. (3)

01-06-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie van Vageri B.V. is veilig gesteld.

03-12-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

03-12-2020
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl. Daarnaast zal de verhuurder een boedelvordering
hebben voor de huur over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet
aangemeld. Naar verw achting zal het UW V geen boedelvordering hebben,
aangezien het personeel per datum faillissement, althans per 1 november
2020 is overgegaan naar een zustervennootschap van Vageri B.V.
€ 24,20

02-03-2021
2

€ 3,03

31-08-2021
4

Toelichting
Een deel van de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl is inmiddels voldaan. (4)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.859,75

03-12-2020
1

Toelichting
Tot heden ter verificatie ingediend.
€ 44.201,09

02-03-2021
2

€ 71.001,09

01-06-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend. Het salaris over de maand oktober 2020 w as voldaan, zodat
mogelijk enkel nog een vordering van het UW V zou bestaan w egens de
betaling van opgebouw d vakantiegeld van de personeelsleden.
€ 10.454,78

03-12-2020
1

02-03-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-12-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

03-12-2020
1

Toelichting
Tot heden ter verificatie ingediend.
8

02-03-2021
2

9

31-08-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.586,23

03-12-2020
1

Toelichting
Tot heden ter verificatie ingediend. Uit de administratie van Vageri B.V. blijkt
een totale schuldenlast aan de handelscrediteuren van EUR 180.610. Voorts
bestaat er een overeenkomst van geldlening van de oud-aandeelhouder voor
een bedrag van EUR 130.000.
€ 27.110,82

02-03-2021
2

€ 111.162,02

31-08-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bij hem bekende crediteuren aangeschreven.

03-12-2020
1

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
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- Verkoop activa;
- Oplevering huurpand;
- Incasso vorderingen op handelsdebiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortzetten. (2)

02-03-2021
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De komende
verslagperiode w orden schuldeisers nog in de gelegenheid gesteld om
vorderingen in te dienen. (3)

01-06-2021
3

De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond. Bovendien zijn de
schuldeisers in voldoende mate in de gelegenheid gesteld hun vorderingen
kenbaar te maken. De curator zal in de komende verslagperiode dit
faillissement voor nadere afw ikkeling voordragen. (4)

31-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

31-08-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

03-12-2020
1

