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

R-C
Curator

18
16-11-2020
F.15/12/669
NL:TZ:0000009473:F001
28-12-2012

mr. J.J. Dijk
mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Endon Nederland B.V.

24-10-2018
4

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : 15/12/669 F
Datum uitspraak : 28 december 2012
Curator : Mr. D. W inters
Rechter-Commissaris : Mr. J.J. Dijk
Faillissementsrekening : NL88KASA 0223155098

24-10-2018
4

Faillissementsnummer : 15/12/669 F
Datum uitspraak : 28 december 2012
Curator : Mr. S.P.B. van Leeuw en
Rechter-Commissaris : Mr. J.J. Dijk
Faillissementsrekening : NL88KASA 0223155098

25-04-2019
5

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 234.164,01

24-10-2018
4

€ 203.727,67

25-04-2019
5

€ 203.727,67

01-11-2019
16

€ 203.727,67

01-05-2020
17

€ 604.332,67

16-11-2020
18

Verslagperiode
van
10-4-2018

24-10-2018
4

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

25-04-2019
5

t/m
24-4-2019
van
25-4-2019

01-11-2019
16

t/m
1-11-2019
van
2-11-2019

01-05-2020
17

t/m
1-5-2020
van
2-5-2020
t/m
16-11-2020

Bestede uren

16-11-2020
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

19 uur 36 min

5

8 uur 54 min

16

2 uur 30 min

17

2 uur 30 min

18

48 uur 6 min

totaal

81 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 580,13 uur.

24-10-2018
4

In deze verslagperiode is er correspondentie gew eest met de advocaat van
één van de crediteuren omtrent de afw ikkeling.
De curator van Trianel Energie BV heeft nog geen definitief standpunt
ingenomen met betrekking tot de vordering van gefailleerde.
Bestede uren Totaal : 589,03 uur

25-04-2019
5

15e verslag
De laatste betaling van de tussentijdse uitkeringen aan de concurrente
crediteuren is uitgevoerd. De curator is in afw achting van een reactie van de
curator van Trianel Energie B.V. en de verificatievergadering in het faillissement
van Trianel Energie B.V.
De verificatievergadering in het faillissement van Trianel Energie B.V. heeft nog
niet plaatsgevonden.

01-11-2019
16

De verificatievergadering in het faillissement van Trianel Energie B.V. heeft nog
steeds niet plaatsgevonden.

01-05-2020
17

De vorderingen van gefailleerde zijn gecedeerd en de verificatie van de
vorderingen in het faillissement van Trianel Energie B.V. w ordt niet verder
afgew acht. Alle w erkzaamheden zijn verricht en de curator gaat over tot
afw ikkeling van het faillissement middels een slotuitdeling.

16-11-2020
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
14e verslag
Er is contact gew eest met de curator van Trianel Energie BV. Afgesproken is
dat de curator vooruitlopend op de verificatie van de vordering van
gefailleerde, aan de curator zal meedelen of de vordering zal w orden erkend.
De curator van Trianel Energie BV heeft niet binnen de door hem gestelde
termijn gereageerd. Hij is daarom gerappelleerd om alsnog op korte termijn
een standpunt in te nemen.

24-10-2018
4

15e verslag
De curator van Trianel Energie BV heeft bevestigd dat er een
verificatievergadering w ordt voorbereid.

25-04-2019
5

De curator van Trianel Energie BV heeft nogmaals bevestigd dat de
verificatievergadering w ordt voorbereid en zal nadere informatie verstrekken of
en w anneer deze zal plaatsvinden.

01-11-2019
16

De curator van Trianel Energie BV is per e-mail gevraagd naar de stand van
zaken met betrekking tot de verificatievergadering, maar er is nog geen datum
bekend.

01-05-2020
17

De vorderingen van gefailleerde op Trianel Energie B.V. zijn gecedeerd. Voor
de verpande vordering is een boedelbijdrage in rekening gebracht voor de
w erkzaamheden van de curator. De niet verpande vordering is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht en overgedragen voor een
bedrag van € 400.000,-. De verpande vordering van gefailleerde is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De koopsom ad €
700.000,- is aan Orsted Services B.V. (voorheen Dong Energy Sales B.V.) als
pandhouder betaald en met goedkeuring van de rechter-commissaris is
daarbij een boedelbijdrage voor de w erkzaamheden van de curator
overeengekomen.

16-11-2020
18

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
15e verslag
Aan Orsted (voorheen DONG) is verzocht om opgave te doen van haar
resterende vordering na het uitw innen van haar pandrecht op de vorderingen
van debiteuren van gefailleerde. Uit de schuldsanering van de vennoten van
een debiteur van gefailleerde (V.O.F. Steejo) is een betaling van € 718,45
gevolgd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-04-2019
5

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-10-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

24-10-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-10-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-10-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

24-10-2018
4

24

01-11-2019
16

Toelichting
Ongew ijzigd, 24 concurrente vorderingen.
24

01-05-2020
17

Toelichting
Ongew ijzigd, 24 concurrente vorderingen.
24
Toelichting
Ongew ijzigd, 24 concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

16-11-2020
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.843.887,09

24-10-2018
4

€ 3.812.732,30

25-04-2019
5

Toelichting
15e verslag
Totaalbedrag aan concurrente vorderingen is € 3.812.732,30.
De betw iste vorderingen van in totaal Є 25.775,07 zijn ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd, € 3.812.732,30 concurrente en € 25.775,07 betw ist.

Toelichting
Ongew ijzigd, € 3.812.732,30 concurrente en € 25.755,07 betw ist.
€ 3.112.732,30
Toelichting
De vordering van de pandhouder is gecorrigeerd met de ontvangen betaling
ad € 700.000,- en er resteert daarmee een bedrag van € 3.112.732,30.
De crediteuren w aarvan de vorderingen ter verificatie zijn betw ist, zijn
verw ezen naar de renvooi procedure. De crediteuren zijn daar niet
verschenen en w orden geacht ex artikel 122 lid 3 Fw . de aanvragen te
hebben ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

01-11-2019
16

01-05-2020
17

16-11-2020
18

8.8 Werkzaamheden crediteuren
14e verslag

24-10-2018
4

Alle vorderingen zijn ongew ijzigd ten opzichte van 13e verslag.
In deze verslagperiode is een verschil van mening ontstaan over de
tussentijdse uitkering aan één van de crediteuren. Deze crediteur stelt
enerzijds dat een schuld van één van haar zusterondernemingen verrekend
moet w orden met de vordering die de crediteur op gefailleerde heeft. De
curator en de pandhouder van de vordering op de voornoemde
zusteronderneming betw isten dat er recht op verrekening is. In een
gerechtelijke procedure is de pandhouder in het gelijk gesteld. De voornoemde
zusteronderneming heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.
De curator stelt zich op het standpunt dat de boedel geen uitkering aan de
betreffende crediteur doet zolang er geen onherroepelijk vonnis/arrest is dan
w el partijen tot overeenstemming zijn gekomen. Het kan niet zo zijn dat de
boedel w el moet betalen terw ijl de debiteur zich op het standpunt stelt dat zij
niet behoeft te betalen.
De crediteur heeft de zaak aan de rechter-commissaris ter beoordeling
voorgelegd. De rechter-commissaris heeft de crediteur meegedeeld het
standpunt van de curator te volgen.
15e verslag
In de procedure tussen de pandhouder en de crediteur is een regeling
getroffen. Het geschil is tot een einde gekomen en de curator heeft het aan de
crediteur toekomende bedrag van € 31.154,79 uitgekeerd.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-04-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
14e verslag
Nadat bekend is of en zo ja voor w elk bedrag de vordering op Trianel zal
w orden erkend, zal getracht w orden de vordering te verkopen c.q. op uitdeling
in het faillissement Trianel w orden gew acht.

24-10-2018
4

15e verslag
De verdere afw ikkeling van het faillissement van Trianel w ordt afgew acht.

25-04-2019
5

- de curator w acht de afw ikkeling van de vordering op Trianel Energie B.V. nog
steeds af.

01-05-2020
17

De curator zal, om tot definitieve afw ikkeling over te gaan, de rechtercommissaris verzoeken om de rechtbank de (algemene) faillissementskosten
te laten vaststellen. Vervolgens zal de curator de eindaangifte doen voor de
Omzetbelasting, en de complete uitdelingslijst ter goedkeuring voorleggen
aan de rechter-commissaris. Na de goedkeuring zal de uitdelingslijst ter
inzage w orden gelegd op de griffie, en vervolgens zal er (procentueel)
w orden uitgekeerd aan de concurrente crediteuren.

16-11-2020
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
- de verdere afw ikkeling van het faillissement van Trianel Energie B.V. w ordt
nog steeds afgew acht.

01-11-2019
16

De curator verw acht op korte termijn tot definitieve afw ikkeling en
(procentuele) slotuitdeling aan de concurrente crediteuren over te gaan.

16-11-2020
18

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2020
18

