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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uRecycle B.V.,
opgericht bij notariële akte op 8 juli 2019, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 75305291,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3198 LC)
Europoort Rotterdam, aan de Elbew eg 110 (hierna genoemd: Curanda). (1)
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Activiteiten onderneming
Het inkopen, verkopen, produceren, sorteren, recyclen en hergebruiken van
draagbare en industriële batterijen, batterijgrondstoffen en
batterijafvalstromen. Gesorteerd (batterij) materiaal voorbereiden tot
recycling. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 303.998,07

€ -527.942,69

€ 370.356,06

2021

€ 15.576,86

€ -137.380,56

€ 346.215,73

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een voorlopige
jaarrekening van 2020 gedeponeerd. Er zijn geen overige jaarrekeningen
beschikbaar. Bovengenoemde financiële gegevens zijn de gegevens zoals
deze in de kolommenbalans 2020 en 2021 zijn w eergegeven. Het betreft het
totaal aan omzetten (uit de w inst- en verliesrekening), de verliezen uit de
w inst en verliesrekening en het totaal aan activa uit de balans uit de
respectievelijke kolommenbalansen. Het totaal aan passiva in voornoemde
kolommenbalansen bedraagt in 2020 EUR 1.015.455 en in 2021 EUR
1.128.685. Daar zijn echter de negatieve resultaten nog niet van af gehaald.
De curator heeft de administratie van Curanda opgevraagd bij de bestuurder
van Curanda en hier een eerste deel van in ontvangst genomen. De curator
heeft de administratie daarmee voor het grootste deel veiliggesteld. De
curator zal nadere (financiële) stukken van Curanda opvragen bij de
bestuurder en deze administratie verder veiligstellen. De financiële gegevens
over 2021 zijn tot 5 mei 2020 bijgew erkt. (1)

04-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3
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Boedelsaldo
€ 5.921,91
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Verslagperiode
van
4-5-2021

04-06-2021
1

t/m
4-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 30 min

totaal

85 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich in de eerste verslagperiode bezig gehouden met een
eerste inventarisatie van het faillissement c.q. zijn eerste w erkzaamheden.
Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de bestuurder van Curanda en contact
gehad met onder andere de verhuurder en overige derde partijen. In deze
gesprekken zijn onder meer de activiteiten van Curanda en de oorzaken van
het faillissement besproken.
De curator heeft verder de staat van de boedel geïnventariseerd en
(gedeeltelijk) in kaart gebracht (tevens laten taxeren) alsmede het gehuurde
terrein van Curanda bezocht. Voorts heeft de curator delen van de
administratie veiliggesteld.
Daarnaast is de curator vanaf datum faillissement op zoek gegaan naar een
geïnteresseerde partij voor een mogelijke doorstart of verkoop van activa. Er
heeft zich toen één kandidaat-koper gemeld, met w ie de curator
onderhandelingen is gestart. Er is inmiddels onder de opschortende
voorw aarden van de toestemming van de rechter-commissaris, een
koopovereenkomst van de materiële en immateriële activa gesloten. Voor
verdere informatie naar deze overname verw ijst de curator naar hetgeen
hierover later in hoofdstuk 6 van dit verslag is vermeld.
De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste
bevindingen van de curator. Aan de inhoud van dit verslag kunnen door
derden geen rechten w orden ontleend. (1)
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht bij notariële akte op 8 juli 2019. uRecycle w as onderdeel
van de uRecycle Group. Op datum faillissement w aren er drie
aandeelhouders: uRecycle Group Oy (een vennootschap naar Fins recht),
Hendor Holding B.V. en Jerdo Beheer B.V. Enig bestuurder van Curanda is de
heer H. van Dort (1).
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft verklaard dat Curanda momenteel niet in lopende
procedures is betrokken. De curator heeft dit nog in onderzoek, maar zover
bekend is Curanda niet bij lopende procedures betrokken (1).
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1.3 Verzekeringen
Curanda had enkel een verzuimverzekering lopen ten aanzien van haar
personeel. Deze is als het gevolg van het faillissement komen te eindigen. De
premies voor 2021 w aren nog niet voldaan, zodat geen sprake is van
premierestituties. De bestuurder van Curanda heeft verder verklaard dat er
geen andere verzekeringen liepen (1).

1.4 Huur
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1.4 Huur
Curanda huurde een bedrijventerrein in de Rotterdamse haven (Europoort
Rotterdam, Elbew eg 110). De huur is inmiddels, met machtiging van de
rechter-commissaris, ex artikel 39 Fw opgezegd. De koper van de materiële
en immateriële activa is thans in gesprek met de verhuurder om het
bedrijventerrein te huren vanaf 15 juni 2021. W anneer verhuurder daarmee
akkoord gaat, komt de huur dan (vervroegd) te eindigen (1).
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het
faillissement.
uRecycle w as onderdeel van de uRecycle Group, met een internationale
aandeelhouder die tevens financier w as voor de Nederlandse entiteit en de
geplande investeringen. Door een milieudelict is de buitenlandse
aandeelhouder uRecycle Group is zw aar w eer beland en heeft zij geplande
investeringen niet meer gerealiseerd en leed Curanda bovendien
reputatiesverlies. Er is nog gezocht naar een andere investeerder/financier,
maar zonder resultaat.
Door het opstarten en inrichten van de huidige locatie in de Rotterdamse
haven, voor het innemen, sorteren en recyclen van industriële en draagbare
batterijen, zijn er schulden ontstaan die Curanda niet langer kon voldoen. Dit
hield onder meer verband met de omstandigheid dat uRecycle Group niet
meer investeerde en financiële toezeggingen niet nakw am. Ook w egens de
corona crisis is de omzet en afzet niet op gang gekomen, door onder meer
sluiting van diverse recycling fabrieken. De enige opdrachtgever heeft
daaropvolgend voor datum faillissement haar opdracht heeft ingetrokken.
Bestuurder van Curanda heeft nog gepoogd een crediteurenakkoord aan te
bieden, maar ook dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft Curanda op 30 april
2021 een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank
Rotterdam, w aarna de rechtbank het faillissement op 4 mei heeft
uitgesproken.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek en zal
daar in een volgend verslag op terugkomen (1).
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-5-2021

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – het
ontslag aangezegd, een bijeenkomst voor het personeel georganiseerd en
het personeel Curanda diverse malen te w oord gestaan. Het UW V houdt,
gelet op de maatregelen in het kader van Covid-19, geen bijeenkomst maar
heeft schriftelijk contact opgenomen met het personeel. Verder is het UW V
geïnformeerd ten aanzien van verdere behandeling. (1)
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda had geen onroerende zaken in eigendom. Het bedrijfsterrein aan de
Elbew eg w erd gehuurd (1).
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het kadaster onderzocht (1).

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda had diverse bedrijfs- en kantoorinventaris in eigendom. Naar
verklaring van de bestuurder is deze inventaris niet verpand, w aardoor de
opbrengst volledig aan de boedel toekomt. De bestuurder had deze
bedrijfsmiddelen al voor datum faillissement laten taxeren. De curator heeft
deze bedrijfsmiddelen ook na datum faillissement getaxeerd. Deze
w aarderingen kw amen met elkaar overeen.
De bedrijfs- en kantoorinventaris is, onder de opschortende voorw aarde van
toestemming van de rechter-commissaris, voor EUR 50.000 (vrijgesteld van
BTW ) verkocht aan de koper, Tes Sustainable Battery Solutions B.V. (“TSBS”).
Deze verkoop is in het kader van een algemene materiële en immateriële
verkoop van activa. De curator is momenteel in afw achting van toestemming
van de rechter-commissaris voor deze onderhandse verkoop (1).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de mogelijke verkoopopbrengst van de inventaris en andere
bedrijfsmiddelen die zich in de bedrijfsruimte van Curanda bevindt, geldt
artikel 21 Invorderingsw et. (1)
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris laten taxeren en in het kader van een algehele
materiële en immateriële verkoop (onder opschortende voorw aarde van
toestemming van de rechter-commissaris) verkocht aan TSBS (1)
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w aren er geen voorraden meer (1).
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geïnventariseerd of er sprake w as van voorraden en/of
onderhanden w erk (1).

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 11.500,00

totaal

€ 11.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00
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Toelichting andere activa
Curanda had op datum faillissement immateriële activa in eigendom
w aaronder inbegrepen handelsnamen, domeinnamen en overige good w ill.
De curator heeft uiteindelijk – onder opschortende voorw aarde van
toestemming van de rechter-commissaris – de immateriële activa verkocht
aan TSBS tezamen met het overig materiële actief. Er is, voor zover de
curator bekend, geen pandrecht op de immateriële activa van Curanda. De
opbrengst komt derhalve volledige aan de boedel toe.
Voorts is op datum faillissement een positief banksaldo aangetroffen bij een
betaalrekening bij ING bank van EUR 6.575,31. Verw ezen w ordt naar
hetgeen elders in het verslag staat vermeld.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft een taxatie laten uitvoeren en in het kader van een algehele
materiële en immateriële verkoop(onder opschortende voorw aarde van
toestemming van de rechter-commissaris) verkocht aan TSBS (1).
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

prefaillissementsdebiteuren

€ -8.843,00

totaal

€ -8.843,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgde dat per 28 april 2021 een debiteurenstand van
EUR – 8.843,88 (en dus te betalen van Curanda aan debiteuren). Het
debiteurenoverzicht dat is bijgevoegd bij de faillissementsaanvraag bevat
slechts tw ee debiteuren. Een van die debiteuren heeft een negatief
openstaand bedrag (en dus per saldo in beginsel te vorderen van Curanda).
De debiteurenlijst lijkt daarmee niet alleen de openstaande vorderingen w eer
te geven. De curator heeft de debiteuren nog in onderzoek en acht het
mogelijk dat er verrekenbare tegen vorderingen zijn. W anneer blijkt dat
Curanda vorderingen heeft op voornoemde debiteuren, zal de curator deze
aanschrijven en incasseren. Er is voor zover de curator bekend, geen sprake
van een pandrecht op de debiteuren van curanda (1).
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren (1).
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Volgens verklaring van de bestuurder w as er geen sprake van een
bankfinanciering en/of daarmee verband houdende zekerheden. Hij heeft
tevens verklaard dat (naar zijn w eten) van overige zekerheden geen sprake
is. W el zijn in de administratie van Curanda meerdere geldleningen van onder
meer uRecycle Group Oy (ad EUR 227.000) en Goran Beheer B.V. (ad EUR
108.500) aangetroffen (zijnde aandeelhouders).
Volgens de administratie van Curanda heeft bankierde zij bij de ING. Aan alle
banken is verzocht opgave te doen van hun vordering en overeenkomst met
Curanda. De ING Bank heeft laten w eten dat op datum faillissement een
creditsaldo op de betaalrekening is aangetroffen ad EUR 6.575,31. Dit bedrag
is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening (1).

5.2 Leasecontracten
Curanda is betrokken bij diverse lopende lease/huurovereenkomsten met
derde partijen, voor onder meer de huur van portacabins die op het
bedrijventerrein staan, een AED machine, afvalcontainers, een printer en een
w atercooler.
De curator heeft deze overeenkomsten nog in onderzoek. Een aantal van
deze overeenkomsten zullen opnieuw (kunnen) w orden afgesloten met TSBS.
Indien TSBS die overeenkomst niet overneemt, c.q. opnieuw afsluit, dan zal
de curator met de betreffende lessors afspraken maken over het retourneren
van de door hen geleverde goederen en deze claims afw ikkelen (1).
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator bekend: Geen (1).
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5.4 Separatistenpositie
Voor zover de curator bekend: Geen (1).
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curanda is betrokken bij diverse lopende overeenkomsten met derde partijen
(zie tevens onder lease/huur).
De curator heeft deze overeenkomsten nog in onderzoek. Een aantal van
deze overeenkomsten zullen opnieuw (kunnen) w orden afgesloten met TSBS.
Indien TSBS die overeenkomst niet overneemt, c.q. opnieuw afsluit, dan zal
de curator met de betreffende partijen afspraken maken over het
retourneren van de door hen geleverde goederen onder
eigendomsvoorbehoud en deze claims afw ikkelen (1).

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Er zijn nog geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een
beroep op een retentie. (1)
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5.7 Reclamerechten
Er zijn nog geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een
beroep op een reclamerecht. (1)

04-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t. (1)
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle banken aangeschreven en hen verzocht opgaaf te doen
van hun vorderingen en tevens derden partijen met mogelijke rechten te
w oord gestaan. (1)
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement lagen de activiteiten van Curanda stil. (1)
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t. (1)
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t. (1)

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft na het faillissement diverse gesprekken gevoerd met TSBS,
een partij die ook voor faillissement al interesse had in een eventuele
overname van de activiteiten van Curanda. Eventuele andere gegadigden
hebben zich niet bij de Curator gemeld.
Voor deze partij w as het met name w aardevol als er een nieuw e
huurovereenkomst voor de locatie zou komen en een nieuw e
omgevingsvergunning (uitgegeven door DCMR). De koper zal separate
afspraken gaan maken met die derde partijen.
TSBS heeft na het gesprek met de curator een bieding uitgebracht,
bestaande uit overname van de materiële en immateriële activa, alsmede de
‘overname’ van al het personeel van 15 juni 2021. Die relatief latere datum
houdt mede verband met bovengenoemde gesprekken. Die bieding is
vervolgens na onderhandelingen verhoogd naar in totaal EUR 61.500.
De koopprijs voor materiële activa (EUR 50.000) ligt ruim boven de
liquidatiew aarde. De koopsom voor de goodw ill (EUR 11.500) acht de curator
tevens reëel gelet op dat de activiteiten reeds lange tijd stilliggen, de enige
opdrachtgever reeds voor datum faillissement haar opdracht heeft
ingetrokken en de naam ‘uRecycle’ als gevolg van het buitenlands milieudelict
w einig tot geen goede w aarde heeft.
Inmiddels heeft de curator met TSBS een koopovereenkomst getekend, onder
de opschortende voorw aarde van toestemming van de rechter-commissaris.
Die toestemming is reeds voor datum verslaggeving verzocht, maar bij
publicatie van dit verslag nog niet gegeven. Zodra de toestemming van de
rechter-commissaris is gegeven is de overeenkomst onvoorw aardelijk. De
koopprijs is op datum verslaggeving eveneens nog niet ontvangen (1).
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6.5 Verantwoording
De curator meent dat met algehele verkoop van de materiële en immateriële
activa van Curanda aan TSBS het maximale resultaat is bereikt. De verkoop
heeft geresulteerd in de hoogste verkoopopbrengsten en behoud alle
w erkgelegenheid. (1)
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6.6 Opbrengst
€ 61.500,00
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Toelichting
De opbrengst w ordt verw acht in de volgende verslagperiode. Momenteel is
de curator nog in afw achting van toestemming van de rechter-commissaris
(1).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t. (1)
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een mogelijkheid om te bieden opgestart, gesprekken en
onderhandelingen gevoerd met de kandidaat-koper, overleg gevoerd met de
rechtercommissaris en de overname documentatie opgesteld (1).

04-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bestuurder van Curanda heeft inmiddels een groot gedeelte van de
administratie aangeleerd. De curator zal de administratie de komende
verslagperiode nog nadere onderzoeken (1).
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7.2 Depot jaarrekeningen
In het boekjaar 2020 is een voorlopige jaarrekening gedeponeerd. De
curator heeft deze voorlopige deponering nog in onderzoek. Deze
deponering is tijdig. (1).

04-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Curanda w as niet gehouden om een accountantsverklaring te verkrijgen. (1)
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek (1).
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur. (1)
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre sprake is gew eest van
paulianeus handelen. (1)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek (1).
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Curanda veiliggesteld en aan een
eerste onderzoek onderw orpen (1).
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24.252,51
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Toelichting
De verhuurder heeft een huurvordering ingediend ad EUR 24.228,31
bestaande uit de huur na datum faillissement in de maanden mei en juni. De
huur is inmiddels ex art. 39 Fw opgezegd. Het UW V moet haar
boedelvorderingen tevens nog bekend maken aan de curator (1).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 129.058,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft opgaaf gedaan van diverse vorderingen op Curanda
uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting in de periode 2020 en 2021
(1).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet bekend. (1).
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich tot op heden geen andere preferente crediteuren bij de
curator gemeld (1).
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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Toelichting
Tot op heden ter verificatie ingediend (1).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 336.064,27
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Toelichting
Tot op heden ter verificatie ingediend. Exclusief voornoemde financiering c.q.
leningen van aandeelhouders. (1)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend (1).

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft gefaciliteerd dat crediteuren hun vorderingen in het
faillissement kunnen indienen. De curator heeft tevens de crediteuren aan
geschreven (1).
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing, vooralsnog onbekend (1).
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, vooralsnog onbekend (1).
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, vooralsnog onbekend (1).
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing (1).
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de overgang van
de activiteiten naar TSBS, debiteuren onderzoek, rechten derden en het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (1).

04-06-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend (1).
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10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder plan van aanpak (1).

Bijlagen
Bijlagen
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