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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eante B.V.,
opgericht bij notariële akte op 19 april 2005, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 24377058,
statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudende te (2991 VH)
Barendrecht, aan de Noldijk 31 (hierna genoemd: Curanda). (1)
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Activiteiten onderneming
Curanda maakt onderdeel uit van de Anode Energie groep, een groep
vennootschappen die zich nationaal en internationaal bezighield met de
inkoop, verkoop en levering van elektriciteit en gas aan zow el groot- als
kleinverbruikers alsmede verkoop via w ederverkopers.
Volgens opgaaf van de Kamer van Koophandel en haar statuten hield
Curanda zich bezig met het initiëren en/of anderszins betrokken zijn bij
energieprojecten. Volgens opgaaf van haar w ebsite is Eante een
technologisch ingenieurs- en adviesbureau dat zich bezighoudt met het
verduurzamen van bestaande en nieuw e w oningen bij w oningcorporaties. (1)

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 301.739,00

€ -73.259,00

€ 483.114,00

2020

€ 146.763,00

€ -157.292,00

€ 608.925,00

2021

€ 190.207,00

€ -159.363,00

€ 814.121,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde financiële gegevens over 2019 zijn de gegevens zoals die in
de jaarrekening 2019 zijn w eergegeven. Dit betreffen de enkelvoudige
cijfers, niet geconsolideerde cijfers. Onder omzet w ordt verstaan de in de
jaarrekening opgegeven netto omzet. Voor w at betreft w inst & verlies is dit
het resultaat voor belastingen die in de jaarrekening is opgegeven. Het
balanstotaal is aangepast na corrigeren overige (negatieve) reserves.
Er is nog geen jaarrekening over het boekjaar 2020 en 2021 beschikbaar.
W el heeft de curator inmiddels kolommenbalansen en overige administratie
uit het boekjaar 2020 en 2021 en 2022 veiliggesteld (alsmede de digitale
administratie uit overige jaren). De financiële gegevens over 2020 en 2021 in
bovenstaand overzicht zijn dus (nog) geen definitieve cijfers. Voor w at
betreft de omzetcijfers 2020 en 2021 zijn hierboven vermeld het subtotaal
aan omzet diensten uit de saldibalansen.
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag, in het bijzonder de
financiële informatie, onderw erp is van nader onderzoek. In een later stadium
kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet w orden
aangepast. Aan de informatie in dit verslag kunnen daarom geen rechten
w orden ontleend. De eerstvolgende verslaggeving zal de curator
bovenstaande balanstotaalgegevens hebben aangevuld aan de hand van de
veiliggestelde administratie die thans in onderzoek is. (1)
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3
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Boedelsaldo
€ 20.190,61
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Verslagperiode
van
22-3-2022
t/m
22-4-2022

Bestede uren

22-04-2022
1

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 30 min

totaal

37 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Eante is onderdeel van de Anode Energie groep. Per 3 december 2021 zijn
eveneens de aan haar gelieerde vennootschappen Holding 3274 B.V. (KvK:
24335146), EnergiePlaza B.V. (KvK: 24363863) en Energie I&V B.V. (KvK:
51761734) en Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. (KvK: 2680428) in
staat van faillissement verklaard. Per 11 januari 2022 is eveneens gelieerde
vennootschap Energie M&S B.V. (KvK: 51762277) in staat van faillissement
verklaard. In bovengenoemde faillissementen is mr. Groenew oud ook als
curator aangesteld.
De curator heeft zich in de eerste verslagperiode beziggehouden met een
eerste inventarisatie van het faillissement c.q. zijn eerste w erkzaamheden.
Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de bestuurder van Curanda, het
personeel van Curanda, de boekhouder van de Anode Energie groep en
overige betrokkenen bij Curanda zoals opdrachtgevers. In de gesprekken
met bovengenoemde betrokkenen zijn onder meer de activiteiten van
Curanda besproken en de oorzaken van het faillissement. Aan de hand
daarvan zijn diverse aandachtspunten geconstateerd die de komende
verslagperiode opvolging zullen krijgen en verder in dit verslag staan
vermeld.
De curator heeft verder de staat van de boedel geïnventariseerd en
(gedeeltelijk) in kaart gebracht, w aaronder inbegrepen de inventaris die
inmiddels ten dele is verkocht. Ook heeft de curator (delen van) de (digitale)
administratie veiliggesteld. Inmiddels heeft de curator eveneens gedeeltelijk
de financierings- / geldstromen binnen de groep in kaart gebracht.
Voorts heeft de curator vanaf datum faillissement gekeken naar de
mogelijkheden voor een overdracht van activa c.q. opdrachten aan een derde
partij. Er zijn geen geïnteresseerden partijen gebleken voor de
opdrachtenportefeuille w aarna verkooppogingen daartoe zijn gestaakt.
In beginsel zal – behoudens voortschrijdend inzicht - geen geconsolideerde
afw ikkeling van bovenstaande faillissementen plaatsvinden. Er zal in ieder
faillissement separaat verslag w orden gelegd. Voor eventuele ontw ikkelingen
in de faillissementen van Energie I&V, EnergiePlaza, KEN, Holding en Energie
M&S, verw ijst de curator derhalve respectievelijk naar de betreffende
verslagen.
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 bij notariële akte opgericht op 19 april 2005. De aandelen in het
kapitaal van Curanda w orden voor honderd procent gehouden door Holding
3274. Curanda w ordt bestuurd door de heer H.T.W .C. (Eric) van Teeffelen.
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(1)

1.2 Lopende procedures
De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures w aarbij Eante
partij is (1).
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1.3 Verzekeringen
De curator is niet gebleken van verzekeringen die op naam van Eante zijn
afgesloten. Als daarvan alsnog blijkt, zullen deze w orden beëindigd. (1)
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1.4 Huur
De ondernemingsactiviteiten van Eante w erden hoofdzakelijk gedreven
vanuit een kantoorruimte aan de Amerikastraat 9 (5232 BE) ’sHertogenbosch. Deze huur heeft de curator inmiddels – na machtiging te
hebben verkregen van de rechter-commissarissen – opgezegd ex art. 39 Fw .
Het in het handelsregister geregistreerde adres aan de Noldijk 31 w as
eveneens de hoofdlocatie voor de Anode Energie Groep. Deze locatie w erd
gehuurd door een andere vennootschap binnen de Anode Energie groep
w aartoe Curanda behoort (Energie M&S B.V.). Deze huurovereenkomst is na
het faillissement van Energie M&S al door de curator opgezegd en deze
huurovereenkomst is inmiddels ook afgew ikkeld c.q. komen te eindigen. Van
andere huurovereenkomsten binnen Curanda is de curator (vooralsnog) niet
gebleken. (1)
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Curanda heeft het volgende verklaard in het
verzoekschrift tot faillietverklaring:
Curanda heeft al meerdere jaren te maken met een tegenvallende omzet en
een aanzienlijk verlies. Ook in 2022 is zij w ederom verlieslatend gew eest en
heeft zij een verlies ad EUR 17.744 geleden tot 15 februari 2022. Voorts had
Curanda een rekening-courant vordering opgebouw d bij Holding ad EUR
722.000. Door haar beperkte verdiencapaciteit w as er eveneens geen
mogelijkheid om die vordering af te lossen. Holding is reeds per 3 december
2021 in staat van faillissement verklaard.
Na het faillissement van diverse entiteiten van de Anode Energie Groep,
w aaronder de aandeelhouder van Curanda, is bezien of de aandelen, activa
of activiteiten van Curanda konden w orden verkocht (al dan niet in
samenspraak met bestuurder van Curanda). Die pogingen hebben niet tot
concrete interesse geleid, w aarna Curanda haar faillissement heeft
aangevraagd.
Voor de (uitgebreidere) oorzaak van de faillissementen van Energie I&V,
EnergiePlaza, KEN, Holding en Energie M&S, verw ijst de curator
respectievelijk naar de betreffende verslagen.
De curator betrekt de verklaringen van het bestuur rondom de toedracht en
oorzaken van het faillissement in zijn onderzoek. (1)
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
Curanda had ten tijde van het faillissement drie personeelsleden in dienst.
Voor het overige maakte zij gebruik van zzp’ers die niet bij Curanda in dienst
w aren. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-3-2022

3

Met machtiging van de rechter-commissarissen

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex
art. 40 Fw – het ontslag aangezegd. Verder heeft de curator het personeel
verder geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan, het UW V
verzocht contact op te nemen met het betreffende personeel en het
personeel van Curanda diverse malen te w oord gestaan. (1).

22-04-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen (1)
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. (1)

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het kadaster onderzocht. (1)
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Beperkte kantoorinventaris

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda had slechts een beperkte kantoorinventaris in eigendom bestaande
uit gereedschap, laptops, schermen en overige kantoorartikelen (op de
kantoorruimte te ’s-Hertogenbosch). Deze inventaris stond op de
kolommenbalans geactiveerd voor een bedrag ad EUR 2.021 (niet rekening
houdende met de afschrijvingen). De curator heeft deze beperkte
kantoorinventaris verkocht een aan derde partij voor een koopsom van EUR
1.000. Voor de resterende inventaris zal de curator de komende periode
afspraken maken of en hoe deze zal w orden afgevoerd. Curanda had geen
voertuigen in eigendom maar leasete tw ee voertuigen van de aan haar
gelieerde vennootschap Energie M&S. Deze voertuigen zijn in voornoemd
faillissement inmiddels verkocht, verw ezen w ordt naar het verslag van
Energie M&S (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 bevinden, geldt
art. 21 Invorderingsw et (1).
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfs- en kantoorinventaris geïnventariseerd en
verkocht aan een derde partij (1).
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen voorraden (1)
Voor onderhanden w erk, zie ook H4 verslag
onder debiteuren
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda had geen voorraden, dus niet van toepassing.
Curanda had w el lopende opdrachten in het kader van haar dienstverlening.
Het is de Curator echter gebleken dat geen van deze opdrachten konden
w orden afgemaakt of konden w orden overgenomen c.q. konden w orden
verkocht. De curator zal deze opdrachten niet gestand doen vanw ege het
faillissement en de gevolgen daarvan. De curator heeft daarvoor inmiddels
ook de instemming van de rechter-commissarissen. De curator verw acht de
opdrachtgevers daar de komende verslagperiode nader over te berichten
en/of heeft deze rondom datum verslaggeving reeds bericht dat de
opdrachten niet gestand zullen w orden gedaan.
Voorts is het de curator bekend dat er op datum faillissement een opdracht
ad EUR 1.250 nog in onderhanden w erk w as. Inmiddels w ordt daar een
factuur voor opgesteld om deze te incasseren, verw ezen w ordt naar H4 van
dit verslag. (1)
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke voorraden en
onderhanden w erken. Eveneens heeft de curator de mogelijkheden
onderzocht tot het voortzetten van onderhanden w erk en/of overdracht
daarvan. Dat is niet haalbaar gebleken (1).
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo Rabobank

€ 19.190,61

totaal

€ 19.190,61

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is door de curator op een Rabobank rekening een saldo van EUR
19.190,61 aangetroffen. Dat saldo is inmiddels gestort naar de
faillissementsrekening. De curator is op datum verslaggeving nog bezig met
een mogelijke verkoop voor de immateriële activa en verw acht daar de
aankomende verslagperiode nader over te kunnen berichten (1).
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijk andere activa en heeft de
bank aangeschreven ter bijschrijving van het banksaldo. (1).
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het debiteurenoverzicht dat is bijgevoegd bij het faillissementsrekest geeft
een openstaand saldo ad EUR 7.266,44 per 15 maart 2022. Voorts is het de
curator bekend dat er op datum faillissement een opdracht ad EUR 1.250 nog
in onderhanden w erk w as. Inmiddels w ordt daar een factuur voor opgesteld
om deze te incasseren, verw ezen w ordt naar H3 van dit verslag.
De curator zal zich de komende periode richten op de incasso van de
openstaande facturen. (1)
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenposities van Curanda geïnventariseerd en in
onderzoek (1).
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Niet van toepassing. De bestuurder van Curanda heeft verklaard dat er geen
sprake w as van een bankfinanciering. Sprake w as van interne financiering
vanuit Holding door middel van een rekening courant verhouding (1).

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, geen. Curanda had voor datum faillissement
tw ee leasecontracten ten aanzien van voertuigen die in eigendom w aren van
zustervennootschap Energie M&S. Deze leasecontracten zijn voor datum
faillissement van Curanda al afgew ikkeld en deze voertuigen zijn inmiddels
ook verkocht in het faillissement van Energie M&S. (1).

22-04-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator bekend, geen. Bestuurder van curanda heeft verklaard
dat er geen zekerheden ten laste van Curanda zijn gevestigd. (1).
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing (1).

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn nog geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. (1)
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een beroep
op een retentierecht. (1)
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een beroep
op een recht op reclame. (1)
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Niet van toepassing (1).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle banken aangeschreven en hen verzocht opgaaf te doen
van hun eventuele vorderingen. Meer specifiek heeft de curator de huisbank
van Curanda aangeschreven met het verzoek tot mutatieoverzichten en het
overmaken van het creditsaldo aan de boedelrekening. Verder heeft de
curator overleg gevoerd met de bestuurder en boekhouder van Curanda om
de financiering van Curanda (alsmede de groep) in kaart te brengen. (1).
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing (1)
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing (1)

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft nog onderzocht of eventueel onderhanden w erk kon w orden
afgemaakt in de periode dat er nog personeel ter beschikking w as. Dat is niet
haalbaar gebleken, reden w aarom de onderneming niet is en zal w orden
voortgezet. (1).
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanw ege het faillissement van Holding als enig aandeelhouder is reeds voor
datum faillissement in samenspraak met de bestuurder van Curanda bezien
of de aandelen, activa of activiteiten van Curanda konden w orden
doorgestart c.q. konden w orden verkocht aan een derde partij. Dat is voor
datum faillissement niet mogelijk gebleken, reden w aarom Curanda
faillissement heeft aangevraagd. Ook na datum faillissement heeft de curator
onderzocht of een doorstart mogelijk w as, hetgeen niet het geval is
gebleken. (1).
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing (1).
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing (1).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing (1).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden van een eventuele doorstart van de
onderneming onderzocht en daarover contact gehad met diverse
betrokkenen (1).

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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De curator heeft de administratie van Curanda met behulp van een
deskundige derde na datum faillissement (ten dele) veiliggesteld en verricht
hiernaar onderzoek. (1).

22-04-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Over 2020 en 2021 zijn er nog geen definitieve jaarrekeningen gedeponeerd.
De jaarrekening 2019 is op 30 april 2021 gedeponeerd. De jaarrekening 2018
is op 23 december 2020 gedeponeerd. Voor de jaarrekeningen 2018, 2019
en 2020 geldt dus dat deze niet tijdig zijn vastgesteld en gedeponeerd. De
curator betrekt een en ander in zijn onderzoek. (1)
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op haar grootte had Curanda geen goedkeuringsverklaring van een
accountant nodig. Holding w as overigens gelet op haar (geconsolideerde
grootte) controleplichtig. De accountant heeft over die jaarrekening 2019 zijn
oordeel onthouden. (1).
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:307 BW is een eventuele
vordering (voor zover mocht blijken dat de aandelen niet w aren volgestort,
hetgeen niet is onderzocht) ex artikel 2:193 BW gelet op de oprichtingsdatum
van Curanda verjaard. (1)
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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De curator heeft een en ander in onderzoek (1).

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft een en ander in onderzoek (1).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek en zal het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. (1)
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Curanda (deels) digitaal veiliggesteld
en aan een eerste onderzoek onderw orpen. Verder heeft de curator contact
gehad met de bestuurder van Curanda, de (interne) controller en
crediteuren. (1)
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Er hebben zich op dit moment nog geen crediteuren gemeld bij de curator
met een boedelvordering.
Het salaris van de curator is een boedelvordering. Ook verw acht de curator in
een later stadium van het faillissement boedelvorderingen van onder meer
het UW V en de verhuurder te ontvangen. (1)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.409,00
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Toelichting
De fiscus heeft tot op heden diverse vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag ad EUR 14.904 bestaande uit diverse aanslagen (o.a.
loonheffingen). (1)

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Tot heden heeft het UW V nog geen vordering ter verificatie ingediend (1).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden hebben geen andere preferente crediteuren zich bij de curator
gemeld en hun vordering ter verificatie ingediend (1).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
19
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Toelichting
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun
vorderingen op Curanda in te dienen bij de curator. Er hebben zich op
moment van verslaglegging 19 crediteuren bij de curator gemeld. Verder
hebben overige groepsentiteiten van Anode Energie eveneens vorderingen
op Curanda w aaronder inbegrepen Holding die een aanzienlijke rekeningcourant vordering heeft ad ca. EUR 722.000. De curator is momenteel (mede
in het kader van de overige faillissementen binnen de groep) deze financiële
stromen in kaart en het brengen en w anneer deze bekend zijn, zullen deze
vorderingen eveneens w orden ingediend c.q. w orden geplaatst op de lijst
met concurrente crediteuren. (1)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.100,00
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Toelichting
Voornoemd bedrag is tot heden ter verificatie ingediend. (1).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen
over een eventuele uitkeringen aan preferente en/of concurrente
schuldeisers. (1)
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast, aanschrijven crediteuren (1).
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend; niet van toepassing. (1)
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9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend; niet van toepassing. (1)
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9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend; niet van toepassing. (1)
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9.4 Werkzaamheden procedures
Voor zover de curator bekend; niet van toepassing. (1)
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslag periode richten op:
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Incassering debiteuren;
Verkoop immateriële activa;
De andere inventarisatie van de schuldenlast;
Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (1).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om al een
uitspraak te doen over de termijn van afw ikkeling van het faillissement. (1)
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10.3 Indiening volgend verslag
22-7-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld (1).

Bijlagen
Bijlagen

22-04-2022
1

