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

6
15-09-2022
F.10/21/73
NL:TZ:0000186905:F001
13-04-2021

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr Z. Korkmaz

Algemene gegevens
Naam onderneming
Coopra Advanced Heating Technologies B.V.

24-05-2021
1

Gegevens onderneming
Coopra Advanced Heating Technologies B.V. ("Coopra")

24-05-2021
1

Het faillissement is uitgesproken door de rechtbank Gelderland en ter
behandeling overgedragen aan de rechtbank Rotterdam.

Activiteiten onderneming
Coopra ontw ierp en verkocht onder andere hoogrendementsketels en
onderdelen en servicepakketten voor het onderhoud van de ketels. Verkoop
vond voornamelijk plaats aan buitenlandse partijen. De onderneming verricht
al langere tijd geen w erkzaamheden meer.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 503.141,00

2017

€ 650.817,00

Toelichting financiële gegevens

24-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog geen administratie ontvangen. Bovenstaande informatie
is afkomstig uit de gedeponeerde jaarstukken.

24-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-05-2021
1

Toelichting
Begin 2020 w aren 3 personeelsleden in dienst. Op datum faillissement w as dat
nog maar 1 w erknemer.

Boedelsaldo
€ 0,00

24-05-2021
1

€ 5.047,93

29-11-2021
3

€ 11.839,33

15-03-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-4-2021

24-05-2021
1

t/m
16-5-2021
van
17-5-2021

26-08-2021
2

t/m
22-8-2021
van
23-8-2021

29-11-2021
3

t/m
21-11-2021
van
22-11-2021

15-03-2022
4

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

15-06-2022
5

t/m
12-6-2022
van
13-6-2022

15-09-2022
6

t/m
11-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 54 min

2

42 uur 24 min

3

111 uur 18 min

4

66 uur 36 min

5

21 uur 48 min

6

25 uur 48 min

totaal

283 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan een
inventarisatie van informatie en het eerste gesprek met de bestuurder.

24-05-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Coopra is Beheermaatschappij Coopra B.V.

24-05-2021
1

Bestuurder van Coopra is Brouw er Management Services B.V., w aarvan
Brouw er Holding B.V. bestuurder is. Bestuurder van Brouw er Holding B.V. is
mevrouw Elisabeth Brouw er ("de bestuurder").

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

24-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn er geen verzekeringen (meer) afgesloten.

24-05-2021
1

1.4 Huur
Volgens de bestuurder is de huurovereenkomst voor het pand te Dordrecht per
1 januari 2020 beëindigd. Het pand is op 8 januari 2020 aan de verhuurder
opgeleverd.

24-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft aan dat de vennootschap een 'techno-starter' betrof.
Binnen de onderneming w erd een nieuw product ontw ikkeld, w aardoor er altijd
meer geld ingestoken moest w orden dan dat de onderneming opleverde.
Vanw ege beperkte financiële middelen, strenge (nieuw e) vereisten bij de
keuring van ketels, het vertrek van de grootste klant in juni 2019 en het feit
dat de onderneming in de markt van hoogrendementsketels slechts een 'kleine
speler' w as, besloot de bestuurder in mei/juni 2019 te stoppen met de
productie van hoogrendementsketels. Eind 2019 is de productietak volledig
afgebouw d, aldus de bestuurder. Volgens de bestuurder is eind 2019/begin
2020 getracht een doorstart te maken met zogenoemde 'servicesets' (alle sets
die verkocht w orden om ketels te onderhouden), hetgeen niet is gelukt. Uit de
verkoop van servicesets kon de vennootschap onvoldoende omzet halen om
het hoofd boven w ater te houden. Vanaf begin 2020 heeft de bestuurder de
w erkzaamheden stilgelegd.

24-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

24-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

24-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeelslid

24-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen meer. Deze
zijn na oplevering van het pand in januari 2020 w eggegooid. Ze zouden geen
w aarde vertegenw oordigen.

24-05-2021
1

De curator doet hier onderzoek naar.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

24-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen

24-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse voorraad

€ 5.300,00

totaal

€ 5.300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder zijn er mogelijk nog een aantal onverkocht
servicepakketten dan w el onderdelen. Zij informeert de curator hier op een
later moment over.

24-05-2021
1

De bestuurder heeft de curator geen informatie meer toegezonden. De curator
zal hier verder onderzoek naar doen.

26-08-2021
2

Een partij heeft de curator benadert dat hij nog diverse voorraad voor Coopra
heeft opgeslagen en dat hij deze voorraad graag w enst over te nemen. De
curator heeft een taxateur verzocht een w aardebepaling op te stellen. De
voorraad is verkocht voor een bedrag van EUR 2.800. De kosten voor de
w aardebepaling zijn EUR 208,60.

29-11-2021
3

De curator is erop geattendeerd dat zich bij een partij in Duitsland nog
voorraad bevond. De curator heeft deze voorraad voor een bedrag van EUR
2.500 verkocht aan de partij die ook de andere voorraad heeft opgekocht.

15-03-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar voorraden

24-05-2021
1

Contact met taxateur
Verkoop voorraad

29-11-2021
3

Verkoop aangetroffen voorraad

15-03-2022
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam

€ 1.700,00

Server en administratie

€ 4.500,00

Aangetroffen geld op bank
totaal

Boedelbijdrage

€ 547,93
€ 6.747,93

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er lijken geen andere activa te zijn. De curator onderzoekt dit.

24-05-2021
1

De partij die ook de voorraad heeft gekocht, heeft een bedrag van EUR 1.700,betaald voor overname van de handelsnaam.

29-11-2021
3

Op de bankrekening is EUR 547,93 aangetroffen.
Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator op zeer korte
termijn (in de volgende verslagperiode) een koopovereenkomst aangaan met
de partij die ook de voorraad en handelsnaam heeft overgenomen, w aarbij de
curator aan koper de server en de op de server aangetroffen administratie zal
verkopen.
De curator heeft de server en de zich daarop bevindende administratie
verkocht alsook eventuele debiteuren en rechten om op te kopen bij
crediteuren. De koopprijs bedraagt EUR 4.500,-.

15-03-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke activa

24-05-2021
1

Verkoop voorraad en handelsnaam
Opstellen koopovereenkomst

29-11-2021
3

Verkoop server en administratie

15-03-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
De bestuurder w eet niet zeker of er nog debiteuren zijn. Zij heeft aangegeven
de administratie op kort termijn te overhandigen.

24-05-2021
1

De curator onderzoekt de door de bestuurder overhandigde informatie. Zie
hiervoor ook 7.1.

26-08-2021
2

Op de server heeft de curator een debiteurenoverzicht van december 2019
aangetroffen. Een debiteurenoverzicht van na december 2019 heeft de curator
niet ontvangen en is hoogstw aarschijnlijk ook niet bijgehouden. De curator
heeft alle debiteuren uit het overzicht van december 2019 benaderd. Alle
debiteuren w aar de curator contact mee heeft kunnen krijgen, gaven aan met
Coopra geen rechtsverhouding meer te hebben en evenmin goederen in hun
bezit te hebben die aan de faillissementsboedel van Coopra zouden
toebehoren.

29-11-2021
3

De debiteuren zijn verkocht aan de partij die ook de voorraad heeft gekocht,
zie onder 3.8.

15-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen

24-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bankkrediet afgesloten of een kredietruimte aangevraagd.

5.2 Leasecontracten

24-05-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er is een printer die geleased is. Deze staat op de locatie van de holding van
de bestuurder. De bestuurder geeft aan informatie hierover aan de curator te
doen toekomen.

24-05-2021
1

Daarnaast zouden er telefoons dan w el een telefooncentrale w orden
geleased. Hiervan zal de bestuurder tevens informatie aanleveren bij de
curator.
De bestuurder heeft geen verdere informatie ter zake de leasecontracten
gegeven. Er hebben zich ook nog geen leasemaatschappijen gemeld. De
curator doet verder onderzoek.

26-08-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

24-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

24-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar bank en leaseovereenkomsten

24-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

24-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

24-05-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen administratie van de bestuurder ontvangen.

24-05-2021
1

De curator heeft slechts beperkte administratie ontvangen, die ook nog eens
slecht toegankelijk w as. Inmiddels heeft de curator toegang tot de door de
bestuurder overhandigde (beveiligde) server en zal deze in de komende
verslagperiode bestuderen.

26-08-2021
2

De curator heeft de op de server aangetroffen administratie onderzocht en
concludeert dat desbetreffende administratie verouderd is w aardoor niet is
voldaan aan het vereiste dat de rechten en verplichtingen van Coopra te allen
tijde moeten kunnen w orden gekend (ex artikel 2:10 BW ). Voor het oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek van de curator w as de administratie om dezelfde
reden niet bruikbaar.

29-11-2021
3

Nu de curator niet beschikt niet over de volledige en bijgew erkte administratie

is sprake van schending van artikel 2:10 BW . Nu de jaarrekeningen over 2019
en 2020 niet zijn gedeponeerd (en de jaarrekeningen van 2016 t/m 2018 niet
tijdig zijn gedeponeerd) is tevens sprake van schending van de
deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016-2018 zijn te laat gedeponeerd. De
jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn niet gedeponeerd.

24-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

24-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is in 1998 opgericht. Een eventuele vordering tot storting van
de aandelen is verjaard. De curator doet hier verder geen onderzoek naar.

24-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-05-2021
1

De curator heeft dit in onderzoek.

Ja
Toelichting
Op grond van het rechtmatigheidsonderzoek concludeert de curator dat sprake
is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit kennelijk onbehoorlijk
bestuurder een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De (indirect)
bestuurder kan daarvan een persoonlijk ernstig verw ijt w orden gemaakt.
Vanw ege het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen over 2016 t/m 2018
en het in het geheel niet deponeren van de jaarrekeningen over 2019 en
2020, alsmede het feit dat sprake is van het houden van een gebrekkige
administratie, staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en
w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Daarnaast concludeert de curator dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur ten aanzien van enkele specifieke handelingen, verricht door de
bestuurder in de periode voorafgaand aan het faillissement. Ook ten aanzien
hiervan kan de (indirect) bestuurder een persoonlijk ernstig verw ijt w orden
gemaakt.
Op basis van voorgaande houdt de curator de (indirect) bestuurder
aansprakelijk voor het tekort in faillissement, thans begroot op op ten minste
EUR 342.000.
Teneinde de vordering uit hoofde van, onder meer,
bestuurdersaansprakelijkheid veilig te stellen, heeft de curator afgelopen
verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris beslag gelegd op
diverse activa ten laste van Brouw er Management Services B.V. (BMS), Brouw er
Holding B.V. (Brouw er Holding) en de bestuurder, alsmede deze partijen
formeel aansprakelijk gesteld. De curator zal spoedig een eis in de hoofdzaak

29-11-2021
3

instellen, tenzij op zeer korte termijn tussen de curator en (indirect)
bestuurder een minnelijke schikking w ordt getroffen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden hiertoe.

Toelichting

15-03-2022
4

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris BMS, Brouw er
Holding en de bestuurder (hierna: Brouw er c.s.) gedagvaard voor de rechtbank
Rotterdam. De eerste roldatum is 16 maart 2022. Brouw er c.s. heeft zich
gesteld. In verband met een eventuele minnelijke regeling is de curator
akkoord gegaan met uitstel van zes w eken voor het indienen van de conclusie
van antw oord zijdens Brouw er c.s. Op 27 april 2022 staat de zaak voor het
nemen van een conclusie van antw oord.

Toelichting

15-06-2022
5

In verband met een eventuele minnelijke regeling is de curator nogmaals
akkoord gegaan met uitstel van zes w eken voor het indienen van de conclusie
van antw oord aan de zijde van Brouw er c.s. Op 15 juni 2022 staat de zaak
voor het nemen van een conclusie van antw oord.

Toelichting

15-09-2022
6

Brouw er c.s. heeft een conclusie van antw oord genomen. De rechtbank heeft
partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 11 oktober 2022.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

24-05-2021
1

De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek
Toelichting
Vooralsnog is de curator niet bekend met handelingen die mogelijk kw alificeren
als paulianeus. Aangezien veel van de informatie over het jaar voor
faillissement ontbreekt, houdt de curator dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-11-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator onder meer
de bankafschriften van Coopra bestudeerd. Daaruit volgt dat Coopra in het
jaar 2019 in totaal EUR 94.790,70 heeft betaald aan Brouw er Holding
(tw eedegraads bestuurder van Coopra) onder vermelding van ''aflossing
lening''. De curator heeft in de beschikbare administratie geen
leningsovereenkomst aangetroffen en de bestuurder heeft desgevraagd ook
geen leningsovereenkomst kunnen verstrekken dan w el een toelichting
kunnen geven op de (rechts)grond van deze betalingen. De curator
concludeert dan ook dat sprake is van onverschuldigde betaling en/of
ongerechtvaardigde verrijking. Teneinde deze vordering veilig te stellen heeft
de curator ook ten aanzien van deze vordering beslag gelegd (zie par. 7.5),
alsmede Brouw er Holding gesommeerd het bedrag aan de faillissementsboedel
terug te betalen. Enige reactie van Brouw er Holding blijft tot op heden uit.

29-11-2021
3

De curator heeft Brouw er c.s. aansprakelijk gesteld voor, onder meer, het
boedeltekort (ex artikel 2:248 BW ) en hen verzocht aansprakelijkheid te
erkennen. Brouw er c.s. heeft vooralsnog geen aansprakelijkheid erkend.

15-03-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen administratie en onderzoek in KvK en andere informatiebronnen

24-05-2021
1

Veiligstellen en inzichtelijk maken van administratie op server.

26-08-2021
2

het schrijven van processtukken
diverse procedurele handelingen
opstellen van aansprakelijkstellingen
overleg met de bestuurder/advocaat van de bestuurder
De w erkzaamheden voor deze verslagperiode zijn gelijk aan de
w erkzaamheden van vorige verslagperiode.

29-11-2021
3

15-03-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-05-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.114,00

24-05-2021
1

€ 67.476,00

26-08-2021
2

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-05-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 14.156,32

26-08-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-05-2021
1

Toelichting
De enig w erknemer heeft aangegeven een vordering op Coopra te hebben. De
hoogte van deze vordering is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

24-05-2021
1

10

26-08-2021
2

11

29-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 181.025,04

24-05-2021
1

€ 201.095,07

26-08-2021
2

€ 204.292,55

29-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

24-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Plaatsen en bevestigen vorderingen

24-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

24-05-2021
1

Brouw er Management Services B.V. (GED 1)
Brouw er Holding B.V. (GED 2)
E. Brouw er (GED 3)

15-03-2022
4

9.2 Aard procedures
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie onder 7.5).

15-03-2022
4

9.3 Stand procedures
Brouw er c.s. dient op 27 april 2022 een conclusie van antw oord te nemen.

15-03-2022
4

Na een uitstel in het kader van een eventuele minnelijke regeling, dient
Bouw er c.s. op 15 juni 2022 een conclusie van antw oord te nemen.

15-06-2022
5

Brouw er c.s. heeft een conclusie van antw oord genomen. De rechtbank heeft
partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 11 oktober 2022.

15-09-2022
6

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Dagvaarding aangebracht. W achten op conclusie van antw oord zijdens
Brouw er c.s.

15-03-2022
4

Op 15 juni 2022 zal Brouw er c.s. een conclusie van antw oord indienen. De
curator en haar advocaat zullen de conclusie van antw oord bestuderen en
(naar alle w aarschijnlijkheid) voorbereidingen treffen voor de mondelinge
behandeling op een nader te bepalen datum door de rechtbank.

15-06-2022
5

De curator bereidt zich voor op de mondelinge behandeling op 11 oktober
2022.

15-09-2022
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w acht nog op meer informatie en de administratie van de
bestuurder. Er zijn in ieder geval de volgende actiepunten:

24-05-2021
1

bestuderen administratie
inventariseren mogelijke activa
inventariseren debiteuren
afw ikkelen leaseovereenkomsten
rechtmatigheidsonderzoek
inventariseren en aanschrijven schuldeisers
De w erkzaamheden voor de komende verslagperiode zijn gelijk aan de
w erkzaamheden die zijn genoemd onder verslag 1. De curator beschikt nu over
administratie die in de komende verslagperiode zal w orden bestudeerd.

onderzoeken of mogelijk een minnelijke regeling/schikking kan w orden
getroffen met BMS, Brouw er Holding en/of de bestuurder.
opstellen en aanbrengen van een dagvaarding teneinde in rechte
betaling af te dw ingen van de door de faillissementsboedel geleden
schade als gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid en onverschuldigde
betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking.

26-08-2021
2

29-11-2021
3

Zie onder verslagperiode 3.

15-03-2022
4

De curator bereidt zich thans voor op de mondelinge behandeling op 11
oktober 2022 inzake de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure genoemd in
punt 9 van dit faillissementsverslag.

15-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

24-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen

24-05-2021
1

Finaliseren koopovereenkomst m.b.t. overdracht server en administratie.

29-11-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

