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Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Pmolk Techniek B.V. h.o.d.n. Technisch Buro Klomp, gevestigd te
Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Digitaalstraat 5 (1033 MP).
Activiteiten onderneming
Installatiebedrijf
Omzetgegevens
2013: EUR 6.797.028
2014: EUR 9.260.830
2015: EUR 11.288.575
Personeel gemiddeld aantal
62
Saldo einde verslagperiode
EUR 100.000,-EUR 86.571,10
EUR 193.010,67
EUR 268.593,99
EUR 215.023,91
EUR 202.597,26
Verslagperiode
24 mei tot 24 juni 2016
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24 juni tot 23 september 2016
23 september 2016 tot 3 januari 2017
3 januari tot 18 april 2017
18 april tot 3 augustus 2017
3 augustus tot 14 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
166,5 uur
70,30 uur
103,60 uur
84,20 uur
40,50 uur
44,30 uur
Bestede uren totaal
166,5 uur
236,80 uur
340,40 uur
424,60 uur
465,10 uur
509,40 uur
Toelichting
Pagina 2 van 21

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-11-2017

De besloten vennootschap Pmolk Techniek B.V. is opgericht bij akte van 27 december 2000.
Tot 19 mei 2016 was de staturaire naam Technisch Buro Klomp B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Klomp Beheer Amsterdam
B.V.
Bestuurders van Klomp Beheer Amsterdam B.V. zijn de besloten vennootschappen Hidema
B.V. en Kloasd B.V.
De heer F. Klomp is bestuurder en enig aandeelhouer van Hidema B.V. en de heer E.C.
Klomp is bestuurder en enig aandeelhouder van Kloasd B.V.
De heren Klomp waren tevens belast met de dagelijkse leiding binnen de onderneming.
De onderneming bestaat al meer dan 50 jaar en wordt al die jaren geleid door de familie
Klomp. Curanda exploiteert een installatiebedrijf dat zich bezig houdt met elektro-, klimaat- en
sanitairtechnische installatiewerkzaamheden voor onder andere diverse
ZRQLQJERXZFR|SHUDWLHVGHJHPHHQWH$PVWHUGDPHQKHW*9%
Naast curanda zijn er nog vier werkmaatschappijen actief binnen de Klomp-groep, dit zijn:
Klomp Dakbedekkingsystemen B.V., Klomp Building Management B.V., A.V.M. Service B.V.
en Green4Energy B.V. Deze vennootschappen zijn niet failliet verklaard.
1.2

Winst en verlies
2013: EUR ( 255.537)
2014: EUR ( 173.294)
2015: EUR (2.197.459)

1.3

Balanstotaal
2013: EUR 2.860.385
2014: EUR 3.213.457
2015: EUR 1.973.585

1.4

Lopende procedures
Er is een mediationtraject opgestart bij de rechtbank Amsterdam in verband met een geschil
met een opdrachtgever, zie verder onder punt 9 van dit verslag.
Het mediationtraject loopt nog altijd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar punt 9
van dit verslag.
De mediaton inzake de vordering op Techval loopt nog steeds, zie verder punt 9 van dit
verslag.
De procedure is inmiddels doorgehaald. Zie verder punt 9 van dit verslag.
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Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens nietbetaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel inmiddels geen
belang meer heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

1.6

Huur
Door curanda werd een deel van de bedrijfslocatie gehuurd aan de Digitaalstraat 5 te
Amsterdam. Verhuurder was de holdingvennootschap van curanda. In het kader van de
doorstart is overeengekomen dat de huurovereenkomst eindigt per datum faillissement.

1.7

Oorzaak faillissement
De afgelopen jaren was er sprake van een groeiende omzet. De marges stonden echter onder
grote druk en er werd al jaren op rij verlies geleden.
In 2013 is er een groot bouwproject aangenomen. De aanneemsom zou te laag zijn geweest.
Daarnaast zouden er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden diverse problemen zijn
JHZHHVWZDDUGRRUGHILQDQFLsOHSUREOHPHQDDQJDDQGHGLWSURMHFWDOOHHQPDDUYHUGHU
toenamen. Er was onder andere onenigheid met de opdrachtgever omtrent het meer- en
minderwerk.
Getracht is om begin januari 2016 het geschil met de opdrachtgever op te lossen. Dit bleek
echter niet mogelijk, ook niet nadat een kort geding aanhangig was gemaakt door curanda. Als
JHYROJYDQGHILQDQFLsOHSUREOHPHQRPWUHQWGLWJURWHSURMHFWNRQFXUDQGDRRNQLHWPHHUDDQ
KDDUDQGHUHILQDQFLsOHYHUSOLFKWLQJHQYROGRHQ2SKHWPRPHQWGDWFXUDQGDQLHWPHHUDDQKDDU
loonbetalingsverplichtingen kon voldoen, is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
62

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
62

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij brief van 26 mei 2016 zijn de arbeidsovereenkomsten opgezegd met machtiging van de
rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is, een en ander
met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.
De collectieve UWV intake heeft plaatsgevonden op 31 mei 2016.

2.4

Werkzaamheden
Onderzoek personeelsadministratie, aanzegging ontslag, contact met het UWV, bijwonen van
de collectieve intake van het UWV en diverse correspondentie met werknemers.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

14-11-2017

Niet van toepassing.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
- Voorraad; de aanwezige vooraad betreft met name oude voorraad die is teruggekomen van
reeds afgeronde projecten.
De inventaris en de gereedschappen behoren niet tot de boedel, deze werden gehuurd van de
holding.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Voorraad: EUR 30.000
De voorraad is enkele weken voor de faillietverklaring in opdracht van het bestuur getaxeerd.
De voorraad is verkocht voor een bedrag gelijk aan 20% boven de getaxeerde
liquidatiewaarde. De koopsom dient uiterlijk 1 september a.s. te worden betaald.
De koopsom van EUR 30.000,-- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De vooraad is verkocht in opdracht van de pandhouder, de Rabobank. Conform de
separatistenregeling is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%.
De verkoopopbrengst van EUR 30.000,-- zal worden verrekend met de pandhouder.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De bodemzaken werden gehuurd van de holding en zijn geen eigendom van curanda.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Inventariseren bedrijfsmiddelen en de verkoop ervan in het kader van de doorstart.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Ten tijde van de faillietverklaring werden er bij enkele tientallen projecten werkzaamheden
uitgevoerd.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
In het kader van de doorstart is het onderhanden werk verkocht. Voor de goodwill, waaronder
het onderhanden werk, is een bedrag betaald van EUR 245.000.
Van de koopsom is inmiddels een bedrag ontvangen van EUR 112.080,-- ontvangen.
Er is inmiddels een bedrag van EUR 148.320,-- ontvangen op de boedelrekening met
EHWUHNNLQJWRWGHNRRSVRPYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYD
Inmiddels is een bedrag van EUR 192.291,80 ontvangen op de boedelrekening.
De volledig koopsom van EUR 245.000,-- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Gezamenlijk met deskundige inventariseren van het onderhanden werk, zeer uitgebreid
doornemen van de projectadministratie in verband met de waardering daarvan in het kader
van de doorstart.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Goodwill, onder andere bestaande uit de orderportefeuille, klantenbestanden en de
handelsnaam Technisch Buro Klomp.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Goodwill: EUR 245.000
Van de koopsom is inmiddels een bedrag ontvangen van EUR 112.080,-- ontvangen.
Er is inmiddels een bedrag van EUR 148.320,-- ontvangen op de boedelrekening met
EHWUHNNLQJWRWGHNRRSVRPYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYD
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Inmiddels is een bedrag van EUR 192.291,80 ontvangen op de boedelrekening.
De volledig koopsom van EUR 245.000,-- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Uitgebreid onderzoek naar de te verkopen activa en wat de waarde daarvan is, zie tevens
onder punt 6.3 e.v. van dit verslag.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De omvang van de debiteuren per datum faillissement was circa EUR 1.072.000,--.

4.2

Opbrengst
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. De boedel zal de debiteuren incasseren
namens de pandhouder.
De feitelijke incassowerkzaamheden zullen in eerste instantie worden uitgevoerd door het
bestuur van curanda, die tevens de partij is die de doorstart van de activiteiten van curanda
realiseert.
Per 13 september 2016 stond er nog een bedrag van EUR 631.569,55 aan debiteuren open.
Verreweg de grootste debiteur is Techval. Curanda heeft op deze debiteur - blijkens haar
debiteurenadministratie - een vordering van EUR 538.501,87.
Per 14 november 2016 stond er nog een bedrag van EUR 602.171,35 aan debiteuren open.

4.3

Boedelbijdrage
De incasso-werkzaamheden zullen in eerste instantie worden verricht door het bestuur / de
doorstarter. Indien actieve inspanningen van de boedel gewenst zijn, zal er een boedelbijdrage
in rekening worden gebracht. Deze boedelbijdrage wordt berekend op basis van besteedde tijd
vermenigvuldigd met een uurtarief van EUR 225,-- exclusief BTW.
De verwachting van het bestuur is dat de totale opbrengst van de debiteuren hoger zal zijn dan
de vordering van de pandhouder. Het eventuele surplus zal aan de boedel toekomen.
De boedel is actief betrokken bij de incasso van de vordering op Techval. Daarnaast heeft de
boedel onlangs de incasso van enkele kleine debiteuren overgenomen.
De werkzaamheden van de boedel met betrekking tot de debiteurenincasso zullen worden
afgerekend tegen een uurtarief van EUR 225,--.
De debiteurenincasso in opdracht van de Rabobank is afgerond. Voor de werkzaamheden van
de boedel is een bijdrage ontvangen van EUR 27.000,-- exclusief BTW.
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Werkzaamheden
Inventariseren debiteuren en afspraken met de pandhouder en de doorstartende partij omtrent
het incasseren van de debiteuren. Voorts wordt verwezen naar punt 9 en verder van dit
YHUVODJLQ]DNHGHGLVFXVVLHPHWEHWUHNNLQJWRWppQVSHFLILHNHGHELWHXU
Zijdens de boedel zijn aanzienlijke werkzaamheden verricht met betrekking tot de incasso van
de vordering op Techval. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar punt 9 van dit
verslag.
Daarnaast zijn er werkzaamheden verricht met betrekking tot enkele andere debiteuren. Dit
had onder andere betrekking op het maken van afspraken omtrent de betaling van de Grekening delen.
Een aantal debiteuren zijn onlangs aangeschreven door de boedel, aangezien het voor de
doorstarter niet mogelijk is gebleken om deze vorderingen zelf te incasseren.
De werkzaamheden die de boedel de afgelopen verslagperiode heeft verricht met betrekking
tot de debiteurenincasso hebben voor het overgrote deel betrekking op de vordering op
Techval. Zie tevens punt 9 van dit verslag.
De afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden met betrekking tot de
debiteurenincasso vrijwel uitsluitend betrekking gehad op het geschil met Techval. In het kader
daarvan is er ook veelvuldig contact geweest met het bestuur van curanda en de pandhouder.
Het geschil is inmiddels beslecht. Er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld en het
schikkingsbedrag van EUR 35.000,-- is ontvangen.
Er zijn nog een aantal resterende debiteuren. Onderzocht zal worden of die verkocht kunnen
worden aan de partij die ook de doorstart heeft gerealiseerd.
De incassowerkzaamheden zijdens de boedel zijn inmiddels afgerond. De mogelijkheden
worden onderzocht om de resterende debiteuren te verkopen aan de doorstarter. De waarde
van deze debiteuren zal gering zijn, aangezien dit inmiddels debiteuren zijn die al meer dan
een jaar niet hebben betaald.
Vooralsnog is het niet mogelijk gebleken om de resterende debiteuren te verkopen. De
curator acht de kans gering dat dit in de toekomst wel zal lukken.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Als gevolg van het faillissement van curanda is de financiering van de gehele groep opgezegd.
De Rabobank heeft een vordering ingediend van EUR 4.045.000,--.
De rekeningen van curanda hadden per datum faillissement een debetsaldo van circa EUR
490.000,--.
Per 13 september 2016 was er sprake van een debetsaldo van EUR 46.246,58.
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Uit hoofde van het verstrekte rekening-courant krediet had de Rabobank per 3 november 2016
een vordering van EUR 106.199,15.
Per 7 maart 2017 had de Rabobank een vordering van EUR 48.627,25 uit hoofde van het
rekening-courant krediet. Daarop moeten nog wel een aantal correcties worden gemaakt. De
verwachting is dat die in de maand april 2017 zullen worden verwerkt door de Rabobank.
Er is een definitieve afrekening gemaakt met de Rabobank in het kader waarvan de boedel
een bedrag van EUR 24.583,79 heeft betaald aan de Rabobank ter voldoening van de
vordering uit hoofde van het rekening-courant krediet.
5.2

Leasecontracten
Er waren diverse leasecontracten met betrekking tot voertuigen. In het kader van de doorstart
is overeengekomen dat de doorstarter de leasecontracten met betrekking tot 27 voertuigen zal
overnemen.
De leasecontracten zijn inmiddels overgenomen door de doorstarter.

5.3

Beschrijving zekerheden
Pandrecht van de Rabobank op de voorraad en de debiteuren.

5.4

Separatistenpositie
De voorraad is verkocht in opdracht van de pandhouder en de debiteuren zullen worden
JHwQFDVVHHUGQDPHQVGHSDQGKRXGHU
Er is een definitieve afrekening gemaakt met de Rabobank in het kader waarvan de boedel
een bedrag van EUR 24.583,79 heeft betaald aan de Rabobank ter voldoening van de
vordering uit hoofde van het rekening-courant krediet.

5.5

Boedelbijdragen
- Verkoop voorraad: 10%
- Incasseren debiteuren: de boedelbijdrage wordt berekend op basis van besteedde tijd
vermenigvuldigd met een uurtarief van EUR 225,-- ex BTW.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op
een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.
Er zijn een groot aantal crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.
Alle crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud zijn in de
gelegenheid gesteld dit te gelde te maken. In samenspraak met het bestuur van curanda zijn
deze afgewikkeld.
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Retentierechten
Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.9

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren, beoordelen ingediende vorderingen en de zekerheidsrechten waar
aanspraak op wordt gemaakt.
Veelvuldig contact met crediteuren naar aanleiding van ingediende vorderingen alsmede
EHRRUGHOLQJYDQHLJHQGRPVYRRUEHKRXGHQHQKHWFR|UGLQHUHQYDQGHDIZLNNHOLQJ
Er is met grote regelmaat contact geweest met de Rabobank omtrent het afwikkelen van de
]HNHUKHGHQRQGHUDQGHUHDOVJHYROJYDQGHYHUNRRSYDQppQYDQGHEHGULMIVSDQGHQYDQGH
holding.
Er zijn afspraken gemaakt met de Rabobank op welke wijze de overwaarde van dit pand zou
worden aangewend om de schuld van curanda te voldoen.
Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de Rabobank over het incasseren van de
debiteuren.
Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Rabobank omtrent het uitwinnen van de
zekerheden en het incasseren van debiteuren, meer in het bijzonder de vordering op Techval.
Er wordt naar gestreefd om de komende verslagperiode af te rekenen met de Rabobank.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de Rabobank omtrent de afrekening. Die is inmiddels
gefinaliseerd.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
In de periode van 24 tot en met 31 mei 2016 zijn bepaalde werkzaamheden in opdracht van de
curator gecontinueerd. Er waren meerdere projecten waar werkzaamheden werden
uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtgevers zo min mogelijk hinder zouden
ondervinden van het faillissement is besloten om de activiteiten voort te zetten. Daarnaast zijn
met het voortzetten van de werkzaamheden inkomsten voor de boedel gegenereerd. Voorts
was het continueren van de werkzaamheden van belang voor de realisatie van een eventuele
doorstart.
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9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
De kosten die gemaakt moesten worden voor het continueren van de activiteiten zijn
voorgefinancierd door de holding, aangezien zij er belang bij had dat de werkzaamheden zou
worden voortgezet in verband met een eventuele doorstart.
In het kader van de doorstart is overeengekomen dat de opbrengst van de werkzaamheden
die zijn uitgevoerd in de periode van 24 tot en met 31 mei 2016 - en welke projecten niet reeds
bestonden voor de datum van de faillietverklaring en geen onderdeel waren van het
onderhanden werk - volledig ten goede zullen komen aan de boedel. Dit is een bedrag van
circa EUR 6.500,--.
De doorstarter is verzocht om een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in de periode
YDQWRWHQPHWPHLWRHWHVWXUHQDOVPHGHNRSLHsQGHIDFWXUHQGLH]LMQYHU]RQGHQ
zodat dit financieel kan worden afgewikkeld.
In de periode van 24 tot en met 31 mei 2016 is een omzet gerealiseerd van EUR 6.450,87. Dit
bedrag zal worden afgedragen aan de boedel.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Zeer regelmatig en intensief contact onderhouden met klanten en leveranciers, alsmede met
het bestuur en de personeelsleden in verband met het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.

6.4

Doorstart: Beschrijving
In het kader van een doorstart konden de volgende activa worden overgenomen; voorraad en
de goodwill, onder andere bestaande uit het onderhanden werk, de orderportefeuille en het
klantenbestand.
Het was van belang dat er snel duidelijkheid zou zijn omtrent een doorstart, aangezien het
personeel onrustig werd en meerdere personeelsleden reeds in dienst waren getreden bij
concurrenten. Daarnaast wilden enkele opdrachtgevers ook snel duidelijkheid hebben over
een eventuele doorstart.
Er is overeenstemming bereikt met het bestuur van curanda omtrent een doorstart per 1 juni
2016.
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Doorstart: Verantwoording
Er zijn circa 15 partijen in dezelfde branche benaderd met de vraag of zij interesse
hadden in een doorstart. De interesse daarin van derden bleek beperkt te zijn.
Daarvoor zijn met name twee redenen.
Ten eerste werden door curanda zowel werktuigbouwkundige (W-werken) als
elektrotechnische werkzaamheden (E-werken) uitgevoerd. Deze combinatie van
werkzaamheden komt niet veel voor bij andere bedrijven. Over het algemeen richt een
LQVWDOODWLHEHGULMI]LFKRSppQYDQGH]HZHUNJHELHGHQ9RRUGHPHHVWHDQGHUHEHGULMYHQ]RX
dus slechts een deel van de activiteiten van curanda interessant zijn en niet een doorstart van
de volledige activiteiten.
Ten tweede heeft te gelden dat uitsluitend Technisch Buro Klomp failliet is. Er zijn nog enkele
werkmaatschappijen actief binnen de Klomp-groep, waaronder Klomp Dakbedekkingsystemen
B.V. en A.V.M. Service B.V. Deze vennootschappen voeren dakbedekkingswerkzaamheden
respectievelijk onderhoudswerkzaamheden aan cv-installaties uit.
De klanten / opdrachtgevers van deze twee vennootschappen zijn voor een deel hetzelfde als
de klanten van curanda. Het klantenbestand en de naam van curanda is dan ook niet
exclusief, zodat het ook minder interessant zou zijn voor een derde om de activiteiten van
curanda voort te zetten.
'HVNXQGLJHQKHEEHQKHWRQGHUKDQGHQZHUNHQGHILQDQFLsOHJHJHYHQVJHFRQWUROHHUGLQKHW
kader van de beoogde doorstart.
Met het bestuur van curanda hebben uitgebreide onderhandelingen plaatsgevonden omtrent
een doorstart. Gelet op de voornoemde omstandigheden had een doorstart door het bestuur
de voorkeur, aangezien dit de hoogste opbrengst zou opleveren.
Met de doorstarter is overeengekomen dat zij aan minimaal 34 personeelsleden een
dienstverband zou aanbieden.
Daarnaast zal zij de leaseovereenkomsten van 27 voertuigen overnemen. Een ander
bijkomend voordeel bij een doorstart door het bestuur is dat de huurovereenkomst per datum
IDLOOLVVHPHQW]RXZRUGHQEHsLQGLJG
De boedelvorderingen ten aanzien van de lonen en de huurpenningen zullen daardoor beperkt
worden.
Voorts heeft koper zich bereid verklaard om de garantieverplichtingen met betrekking tot
diverse werkzaamheden over te nemen. Dit zal een positief effect hebben op het incasseren
van de debiteuren. Koper heeft zich tevens verplicht om actief de debiteuren te incasseren. De
boedel heeft hier belang bij, aangezien een eventueel surplus - nadat de pandhouder is
voldoen - toekomt aan de boedel.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Voorraad: EUR 30.000
Goodwill: EUR 245.000
De totale koopsom van EUR 275.000NRQQLHWLQppQNHHUZRUGHQEHWDDOG(ULVHHQEHGUDJ
van € 100.000,-- bij ondertekening van de overeenkomst betaald.
De koopsom van de voorraad ad EUR 30.000,-- zal uiterlijk 1 september a.s. worden betaald.
Het restant van € 145.000,-- zal worden betaald in 12 maandelijkse termijn, ingaande 1
september 2016. Tot zekerheid van betaling zijn meerdere zekerheden verstrekt door de
koper.
De koopsom van de voorraad ad EUR 30.000,-- is inmiddels ontvangen. Daarnaast is een
eerste termijn van EUR 12.080,-- ontvangen van het restant van de koopsom.
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9DQGHNRRSVRPYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYDLVLQPLGGHOVHHQEHGUDJYDQ(85
ontvangen op de boedelrekening.
Inmiddels is een bedrag van EUR 192.291,80 ontvangen op de boedelrekening.
De volledig koopsom van EUR 245.000,-- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
In het kader van de doorstart is de verpande voorraad eveneens verkocht. De opbrengst
daarvan, zal na aftrek van de boedelbijdrage worden afgedragen aan de pandhouder.
Er is inmiddels afgerekend met de Rabobank.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Onderzoek naar te verkopen activa, alsmede de waardering daarvan. Opstellen
LQIRUPDWLHPHPRUDQGXPYRRUSRWHQWLsOHNRSHUV8LWJHEUHLGHEHVSUHNLQJHQHQ
onderhandelingen met het bestuur omtrent de doorstart. Opstellen koopovereenkomst en
diverse zekerheidsstukken, alsmede overleg met deskundigen en de rechter-commissaris.
Afwikkeling diverse punten met betrekking tot de doorstart die is gerealiseerd. Er is meerdere
malen contact geweest met de doorstarter om praktische punten af te stemmen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In opdracht van de curator zal Nederpel de Block & Partners het administratieve onderzoek
doen.
Het administratieve onderzoek is inmiddels afgerond. Daaruit is gebleken dat de administratie
voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
2011: 14 augustus 2012
2012: 11 juli 2013
2013: 2 juni 2014
2014: 26 mei 2015
Voor de jaren 2011 - 2014 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. Voor 2015 is de
wettelijke termijn nog niet verstreken.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.
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Stortingsverpl. Aandelen
De vennootschap is opgericht in 2000, zodat een eventuele vordering ex 2:84 BW inmiddels is
verjaard. Niet gebleken is dat er nadien nog aandelen zijn uitgegeven.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
In onderzoek.
Uit het administratief onderzoek zijn diverse punten gebleken waarover nadere toelichting is
gevraagd bij het bestuur van curanda. De curator is thans in afwachting van een inhoudelijke
reactie van het bestuur. In afwachting daarvan kan nog geen standpunt worden ingenomen of
er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Er is uitgebreid gecorrespondeerd met het bestuur omtrent enkele punten die zijn gebleken uit
het administratief onderzoek. Een aantal punten zijn inmiddels opgehelderd, maar een aantal
kwesties nog niet. Daarover wordt thans gecorrespondeerd met de advocaat van de
bestuurders.
Er vindt nog altijd inhoudelijk overleg plaats met de advocaat van de bestuurder. De voorkeur
wordt gegeven aan een minnelijke regeling. De verwachting is dat er in september een
bespreking met het bestuur zal plaatsvinden om de mogelijkheden voor een schikking te
bespreken.
Er heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur en haar advocaat. Naar
aanleiding daarvan heeft de boedel zich nog inhoudelijk uitgelaten over enkele punten
die zijn gebleken uit het administratief onderzoek. Dit heeft betrekking op betalingen die
zijn gedaan in de maanden voorafgaand aan het faillissement aan de
PRHGHUYHQQRRWVFKDSYDQFXUDQGDDOVPHGHppQYDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHUV'H
boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat de betalingen kwalificeren als
paulianeuze rechtshandelingen en zouden kunnen leiden tot
bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
In onderzoek.
Naar aanleiding van de reactie van het bestuur zal worden beoordeeld of punten die zijn
geconstateerd bij het administratief onderzoek mogelijk kwalificeren als paulianeuze
handelingen.
Over de punten die mogelijk kwalificeren als paulianeuze handelingen wordt thans
gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders.
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De mogelijk paulianeuze rechtshandelingen maken eveneens onderdeel uit van het inhoudelijk
overleg dat plaatsvindt met de bestuurders en hun advocaat.
Naar het oordeel van de curator kwalificeren de betalingen die zijn gedaan aan de
PRHGHUYHQQRRWVFKDSHQppQYDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHUVLQGHPDDQGHQYRRUDIJDDQG
aan het faillissement als pauliauneuze rechtshandelingen. De omvang van deze
betalingen is circa EUR 400.000,--.
7.7

Werkzaamheden
Eerste onderzoek administratie in verband met doorstart.
Uit het administratief onderzoek zijn diverse punten gebleken die om opheldering vragen.
Deze punten zullen worden voorgelegd aan het bestuur en daar zal nader onderzoek naar
worden gedaan.
Er is gecorrespondeerd met het bestuur omtrent de punten die zijn gebleken uit het
administratief onderzoek.
Er is uitgebreid gecorrespondeerd met het bestuur en hun advocaat omtrent de punten die zijn
gebleken uit het administratief onderzoek.
Er is uitgebreid gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders.
Er heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur en haar advocaat. Naar
aanleiding daarvan is er nader onderzoek gedaan naar de geconstateerde mogelijke
onrechtmatigheden en is er een zeer uitgebreide reactie opgesteld voor de advocaat
van de bestuurders. De curator is thans in afwachting van een inhoudelijke van de
advocaat van de bestuurders. De mogelijkheden voor een minnelijke regeling worden
nog onderzocht.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Curator: P.M.
UWV: P.M.
Verhuurder: niet van toepassing.
Curator: EUR 51.969,81 + P.M.
UWV: P.M.

Curator: EUR 51.969,81 + P.M.
UWV: P.M.
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Curator: EUR 51.969,81 + P.M.
UWV: EUR 406.136,07
Claimsagent: EUR 526,35
Curator: EUR 128.954,72 + P.M.
UWV: EUR 406.136,07
Kosten administratief onderzoek: EUR 6.031,85
Claimsagent: EUR 526,35

Curator: EUR 128.954,72 + P.M.
UWV: EUR 406.136,07
Kosten administratief onderzoek: EUR 6.031,85
Claimsagent: EUR 529,38

8.2

Pref. vord. van de fiscus
P.M.
EUR 248.790,-EUR 248.790,--

EUR 632.223,-8.3

Pref. vord. van het UWV
P.M.
P.M.
P.M.
EUR 330.367,02

8.4

Andere pref. crediteuren
P.M.
Er is een vordering door een personeelslid ingediend van EUR 600,--.
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Een andere personeelslid heeft eveneens een preferente vordering ingediend van EUR
823,70.
8.5

Aantal concurrente crediteuren
133 + P.M.
155 + P.M.
159
165
166

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 1.656.167,44 + P.M.
EUR 1.843.196,97 + P.M.
EUR 1.861.260,91
EUR 2.094.535,48
EUR 2.173.907,82

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten.
Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dit zal mede afhankelijk zijn van de afwikkeling
van de punten die zijn gebleken uit het administratief verslag.
Gelet op het gerealiseerde boedelactief en het mogelijk nog te realiseren actief zal er
hoogstwaarschijnlijk geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.
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Werkzaamheden
Beoordeling ingediende vorderingen.
Het beoordelen van ingediende vorderingen, alsmede contact met crediteuren.
Controle ingediende vorderingen en contact met crediteuren.
Contact met crediteuren naar aanleiding van ingediende vorderingen.
Contact met crediteuren omtrent voortgang faillissement.
Contact met crediteuren, alsmede controle ingediende vorderingen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De besloten vennootschap Techval B.V.

9.2

Aard procedures
Tussen curanda en een opdrachtgever, Techval B.V., bestaat een dispuut omtrent uitgevoerde
werkzaamheden en de facturen die naar aanleiding daarvan zijn gestuurd, onder andere
omtrent diverse opleverpunten en meer- en minderwerk.
Door curanda is een kort geding aanhangig gemaakt waarin betaling van een deel van de
aanneemsom is gevorderd. Het totale te vorderen bedrag is in onderzoek.

9.3

Stand procedures
De gerechtelijke procedure is aangehouden en mediation is opgestart. In het kader daarvan
heeft onlangs de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Partijen bespreken om een deskundige
de opdracht geven om een rapportage op te stellen over de reeds uitgevoerde
werkzaamheden en de mogelijk nog uit te voeren werkzaamheden. Aan de hand daarvan zal
bepaald worden of verdere mediation zal plaatsvinden.
De rapportage van de deskundige zal naar verwachting deze week gereed zijn. Het opstellen
van de rapportage heeft langer geduurd dan van tevoren was verwacht, aangezien het lastig
bleek om alle benodigde informatie te verzamelen. Over enkele weken zal de concept
rapportage worden besproken met alle betrokkenen.
De gerechtelijke procedure wordt aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de
mediation.
De rapportage van de deskundige is inmiddels gereed. Naar aanleiding daarvan heeft er een
tweede mediation bijeenkomst plaatsgevonden. De mogelijkheden voor een minnelijke
regeling worden thans onderzocht.
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Nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend en het schikkingsbedrag van EUR
35.000,-- is ontvangen, is de procedure doorgehaald bij de rechtbank.
9.4

Werkzaamheden
Doornemen stukken met betrekking tot de gerechtelijke procedure, alsmede het bijwonen van
de eerste mediationbijeenkomst.
Diverse werkzaamheden in verband met de mediation. Het bijwonen van een bijeenkomst op
de locatie waar de installatiewerkzaamheden door curanda zijn uitgevoerd. Contact met de
deskundige omtrent de uit te voeren rapportage. Daarnaast is er diverse malen contact
geweest met de advocaat van Techval.
Vele werkzaamheden in verband met de medaition. Er is veelvuldig contact geweest met de
diverse betrokkenen, waaronder de deskundige, het bestuur van curanda, de pandhouder en
de wederpartij. Er hebben daarnaast diverse besprekingen plaatsgevonden, onder andere de
tweede mediation bijeenkomst.
Onderhandelingen met Techval omtrent een minnelijke regeling in het kader van de mediation.
Nadat er overeenstemming was bereikt, is de minnelijke regeling opgenomen in een
vaststellingsovereenkomst.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten. Het faillissement zal sowieso niet voor september 2017 zijn
afgewikkeld, in verband met de betalingsregeling omtrent het restant van de koopsom en de
incasso van de debiteuren.
Nog niet in te schatten. Dit zal met name afhankelijk zijn van de afwikkeling van de punten die
zijn gebleken uit het administratief onderzoek.
Dat is afhankelijk van de afwikkeling van de punten die zijn gebleken uit het administratief
onderzoek.

10.2

Plan van aanpak
- Afwikkelen eigendomsvoorbehouden;
- Mediationtraject Techval;
- Incasseren restant koopsom;
- Incasseren debiteuren;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen;
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- Mediationtraject Techval;
- Incasseren restant koopsom;
- Incasseren debiteuren;
- Nader onderzoek naar diverse punten die zijn gebleken uit het administratieve onderzoek;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Mediationtraject Techval;
- Incasseren restant koopsom;
- Incasseren resterende debiteuren;
- Afwikkeling punten die zijn gebleken uit het administratieve onderzoek;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Incasseren restant koopsom;
- Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende debiteuren;
- Afrekening met de Rabobank;
- Afwikkeling punten die zijn gebleken uit het administratieve onderzoek, die mogelijk
kwalificeren als paulianeus handelen dan wel onbehoorlijk bestuur.

- Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende debiteuren;
- Afwikkeling punten die zijn gebleken uit het administratieve onderzoek;
- Afwikkeling faillissement.
- Afwikkeling van punten die zijn gebleken uit het administratieve onderzoek, meer
specifiek de paulianeuze betalingen;
- Afwikkeling faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.
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Werkzaamheden
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
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