Openbaar faillissementsverslag
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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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R-C
Curator

mr. K. van Dijk
mr B.H.A. Brauers

Algemene gegevens
Naam onderneming
JANAP Holding B.V.

06-07-2018
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te (1944 NH) Beverw ijk aan de W estertuinen 10.

06-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Houdstermaatschappij

06-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015
2016
2017

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 72.000,00

€ 22.758,00

€ 51.987,00

€ 36.000,00

€ -6.088,00

€ 72.030,45

€ 24.570,62

€ 89.278,48

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De gegevens 2015 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2015. Van de jaren 2016
en 2017 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De cijfers over 2016 en 2017
zijn benaderd aan de hand van de grootboekrekeningen. Deze
grootboekrekeningen zijn volgens opgave van de boekhouder nog niet
gecontroleerd. Dit w ordt bevestigd door onder meer het ontbreken van
omzetboekingen in het jaar 2017. Uit de facturatie en de bankadministratie is
immers w el gebleken van omzet 2017. Evenmin is een sluitende administratie
ontvangen die aan de grootboekrekeningen ten grondslag behoort te liggen.
De cijfers als voormeld geven daarmee een vertekend beeld.

06-07-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-07-2018
1

Directeur/groot aandeelhouder

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 3,10

06-07-2018
1

Verslagperiode
van
5-6-2018

06-07-2018
1

t/m
6-7-2018

van
7-7-2018

22-10-2018
2

t/m
19-10-2018

van
20-10-2018

04-02-2019
3

t/m
4-2-2019

van
5-2-2019
t/m
15-5-2019

Bestede uren

16-05-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8,70 uur

2

2,72 uur

3

1,88 uur

totaal

13,30 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is op 30 maart 2015 opgericht door haar directeur/enig
aandeelhouder de heer J.A.N.A.P. Pirovano. Curanda is tezamen met
houdstermaatschappij JDTJ Holding B.V. bestuurder van houdstermaatschappij
Pirovano & Van Bakel B.V. De aandelen in laatstgenoemde vennootschap
w orden door curanda en JDTJ Holding B.V. gehouden in de verhouding 50/50.

06-07-2018
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Pirovano & Van Bakel B.V. is op haar beurt bestuurder/enig aandeelhouder van
de w erkmaatschappijen PvB Isolatietechniek B.V en Kozijn Techniek NoordHolland B.V.
De activiteiten van deze groep vennootschappen zijn een voortzetting van de
activiteiten van de vennootschap onder firma Bouw bedrijf Pirovano & Van Bakel
V.O.F. De vennootschap onder firma is een voormalige vennootschap van de
bestuurders van curanda en JDTJ Holding B.V. De v.o.f. is op 31 maart 2015 is
uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.2 Lopende procedures
Procedure opdrachtgever
Een van de opdrachtgevers van de vennootschappen heeft curanda, de
overige vennootschappen in de groep en de (middellijk) bestuurders in privé
aangesproken op grond van w anprestatie en onrechtmatige daad w egens
ondeugdelijk uitgevoerde w erkzaamheden. Deze procedure is thans nog
aanhangig en vanw ege het faillissement jegens curanda en haar bestuurder
geschorst.

06-07-2018
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Procedure Kozijn Techniek Noord-Holland B.V.
Eén van de dochtervennootschappen, Kozijn Techniek Noord-Holland B.V., is op
11 april 2017 failliet verklaard. De curator in dat faillissement, mr. Ingw ersen,
heeft een procedure tegen de (middellijk) bestuurders gestart uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid.
Zie verder onder 7. procedures.

1.3 Verzekeringen

04-02-2019
3

1.3 Verzekeringen
Van ten tijde van de failliet verklaring lopende verzekeringen is niet gebleken.

06-07-2018
1

1.4 Huur
Ten aanzien van curanda zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen.
Curanda stond ingeschreven op het privé adres van haar bestuurder.

06-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het
faillissement gelegen in voormeld geschil met een opdrachtgever van
onderneming. In het kader van deze procedure heeft de opdrachtgever beslag
gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en onder de grootste
opdrachtgever(s) van de onderneming. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de
grootste opdrachtgever zich heeft teruggetrokken w aardoor een groot deel
van de omzet is w eggevallen. De onderneming is daardoor in financiële
problemen geraakt. De (middellijk) bestuurders hebben vervolgens getracht de
onderneming te behoeden van faillissement en diverse
faillissementsaanvragen kunnen vermijden, aldus de bestuurder van curanda.
Voorts zijn de vennootschappen en de bestuurders betrokken in voormelde
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Een en ander heeft ertoe geleid dat
in de afgelopen jaren diverse crediteuren zijn voldaan, hoge kosten zijn
gemaakt voor het voeren van verw eer in voormelde procedures, de
doorlopende kosten van de boekhouder zijn voldaan en de inkomsten zijn
w eggevallen. De bestuurder van curanda heeft vervolgens voorzien dat hij in
privé niet langer in staat is om alle crediteuren op afzienbare termijn te
voldoen. Derhalve heeft hij aangifte gedaan van zijn eigen faillissement.
Vervolgens is op 8 mei 2018 zijn privé faillissement uitgesproken.
Curanda heeft vervolgens ook haar eigen faillissement aangevraagd. Op 5 juni
2018 is curanda failliet verklaard.

06-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-07-2018
1

Allen de bestuurder/enig aandeelhouder stond op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

06-07-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Kort voor faillissement is de auto van curanda door de Belastingdienst in
beslag genomen en openbaar verkocht. Van overige zaken is de curator niet
gebleken.

06-07-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aangetroffen.

06-07-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen Pirovano & Van Bakel B.V.
totaal

Toelichting andere activa
Curanda heeft aandelen in de Pirovano & Van Bakel B.V. De curator zal
onderzoek doen naar de (on)w aarde van de betreffende aandelen. Vooralsnog
bestaat de indruk dat ook deze vennootschap in staat van faillissement
verkeerd.

06-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De medebestuurder en de boekhouder zijn verzocht de nodige inzage te
verschaffen in de administratie van Pirovano & Van Bakel B.V. Vooralsnog
w ordt daar ondanks toezeggingen daartoe geen gehoor aan gegeven.

06-07-2018
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De middellijk (mede)bestuurder van Pirovano & Van Bakel B.V. is doende de
administratie bij te w erken en daar alsdan inzage in te geven. De onderneming
is thans nog betrokken in voormelde procedures. De bestuurder verw acht dat
in deze procedures uiteindelijk in het voordeel van Pirovano & Van Bakel B.V.
w ordt beslist en er mogelijk nog een veroordeling ten behoeve van de
vennootschap te verw achten is. Een faillissement zou dan niet aan de orde
zijn, aldus de bestuurder.

22-10-2018
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W ederom is de toezegging gedaan dat spoedig inzage w ordt verstrekt in de
administratie nadat deze is bijgew erkt.
De middellijk (mede)bestuurder van Pirovano & Van Bakel B.V. heeft ondanks
herhaalde toezeggingen nog geen inzage gegeven in de administratie,
behoudens audit-bestanden van de gefailleerde vennootschap Kozijn Techniek
Noord-Holland B.V.

04-02-2019
3

Ondanks herhaaldelijke toezegging en de laat aangeleverde audit-bestanden
inzake Kozijn Techniek Noord-Holland B.V., ontbreekt de nodige administratie
van de diverse vennootschappen. De vorderingen op de
zustervennootschappen w orden daarnaast niet voldaan. De curator houdt
het er derhalve voor dat de overige vennootschappen tevens verkeren in een
faillissementstoestand. De komende verslag periode zal w orden bezien w elke
w ijze van afw ikkeling opportuun is.

16-05-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De omvang van een eventuele debiteurenportefeuille en/of vordering(en) in
rekening-courant is nog in onderzoek.

06-07-2018
1

Blijkens de door de boekhouder overhandigde administratie zou curanda nog
een openstaande post aan debiteuren hebben van € 50.009,07. Het betreft
evenw el enkel vorderingen in rekening-courant op gelieerde partijen,
w aaronder de bestuurder en (klein)dochtervennootschappen. Behoudens
dochter vennootschap Pirovano & Van Bakel B.V. is ten aanzien van de
debiteuren (inmiddels) het faillissement uitgesproken. De curator zal de
vorderingen in de betreffende faillissementen indienen.

22-10-2018
2

Debiteur Pirovano & Van Bakel B.V. is ondanks sommaties daartoe niet
overgegaan tot betaling. Vermoed w ordt dat ook deze vennootschap in
faillissementstoestand verkeert. De komende verslagperiode zal w orden
bezien op w elke w ijze de vordering (en de vennootschap) bestens kan
w orden afgew ikkeld.

16-05-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3,10

06-07-2018
1

Rabobank
Curanda hield een bankrekening aan bij de Coöperatieve Rabobank U.A. De
rekening vertoonde een beperkt negatief saldo, w elk bedrag voornamelijk is
opgebouw d uit bankkosten. De bank heeft te kennen geven deze kosten
administratief af te boeken en daarvoor geen vordering te zullen indienen in
het faillissement.
ING
Curanda hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. De rekening
vertoonde een positief saldo van € 3,10, w elke bedrag op de
faillissementsrekening is bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

06-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

06-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

06-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

06-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

06-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

06-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voort te zetten activiteiten is geen sprake.

06-07-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van activiteiten geschikt voor een doorstart is geen sprake.

06-07-2018
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bij de bestuurder van curanda is de administratie opgevraagd. De bestuurder
heeft de curator daarop verw ezen naar de boekhouder, die de beschikbare
administratie onder zich zou hebben. De curator heeft de boekhouder verzocht
de volledige administratie ter hand te stellen. De ontvangen administratie is
echter niet volledig en geeft vooralsnog onvoldoende inzicht in de rechten en
plichten van curanda.

06-07-2018
1

De komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de
administratie en trachten de ontbrekende administratie alsnog te verkrijgen.
De curator heeft geen nadere administratie mogen ontvangen. De boekhouder
heeft na herhaald verzoek toegezegd nog auditfiles aan te zullen leveren.

22-10-2018
2

De boekhouder heeft de audit-files tot op heden nog niet verstrekt. De
middellijk (mede-)bestuurder heeft enkel een paar audit-files van Kozijn
Techniek Noord-Holland B.V. aangeleverd.

04-02-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2015 is 6 dagen te laat gedeponeerd. Jaarrekening 2016
is in het geheel niet gedeponeerd. De termijn daarvoor is op 31 december
2017 verstreken.

06-07-2018
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Met het te laat deponeren heeft de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld
en w ordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak
is van het faillissement.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstellingsverklaring

06-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de volstortingsverplichting is voldaan.

06-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

06-07-2018
1

Gelet op het niet tijdig voldoen aan de deponeringsverplichting is onbehoorlijk
bestuur een gegeven.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

06-07-2018
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

06-07-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-07-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.432,00

06-07-2018
1

De vordering van de Belastingdienst bestaat uit onder meer omzetbelasting,
loonheffingen en vennootschapsbelasting. In hoeverre in dit bedrag reeds
rekening is gehouden met de verkoop van de auto van curanda w ordt nog
onderzocht.
€ 33.636,00

22-10-2018
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In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst nadere vorderingen
ingediend op basis van ambtshalve aanslagen. Vanw ege het (thans nog)
ontbreken van een volledige administratie kan de curator de juistheid van de
aanslagen niet beoordelen.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-07-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.133,25

06-07-2018
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Het bedrag ad € 26.133,25 betreft de vordering van 1 crediteur en is derhalve
exclusief de hierna vermelde betw iste vorderingen van tezamen €
1.436.398,51.
Betw iste crediteuren:
Kozijn Techniek Noord-Holland B.V.
Mr. Ingw ersen q.q. curator in het faillissement Kozijn Techniek Noord-Holland
B.V. heeft een vordering ingediend, w elke thans w ordt begroot op €
1.293.398,51. Deze vordering w ordt (voorlopig) betw ist. Indien het in
onderhavig faillissement komt tot een uitkering aan de concurrente
crediteuren, zal de curator in onderhavig faillissement met het oog op de
verificatie vergadering eerst in overleg treden met mr. Ingw ersen om te bezien
in hoeverre tot een vergelijk kan w orden gekomen over het al dan niet
verifiëren (van een deel) van de vordering.
Deze betw iste vordering bestaat onder andere uit een in het faillissement van
Kozijn Techniek Noord-Holland B.V. ingediende vordering van de bank ad €
1.105.958,31 uit hoofde van een groepsfinanciering van Pirovano & van Bakel
B.V. c.s. Tot zekerheid voor deze vordering is onder andere een recht van
hypotheek verstrekt op een bedrijfspand. Het bedrijfspand zal naar
verw achting binnen afzienbare tijd w orden verkocht. De vordering van de bank
zal daarmee naar verw achting aanzienlijk w orden bijgesteld.
Particulier/opdrachtgever
De particulier als vermeld onder lopende procedures heeft een vordering
ingediend. Deze vordering van € 143.000,- + P.M. w ordt (voorlopig) betw ist.
Indien het in onderhavig faillissement komt tot een uitkering aan de
concurrente crediteuren, zal de curator met het oog op de verificatie
vergadering eerst in overleg treden om te bezien in hoeverre tot een vergelijk
kan w orden gekomen over het al dan niet verifiëren (van een deel) van de
vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het huidige boedelactief is geen (gedeeltelijke) uitkering aan de
crediteuren te verw achten en zal het faillissement w orden opgeheven bij
gebrek aan baten.

06-07-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft in de administratie van curanda geen crediteurenlijst
aangetroffen. De curator heeft derhalve de gebruikelijke partijen
aangeschreven, evenals betrokken van w ie via de postblokkade w ordt
vernomen.

9. Procedures

06-07-2018
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9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement w aren tw ee procedures aanhangig tegen curandus en
zijn vennootschappen in het kader van de (voormalig) zakelijke activiteiten van
curandus.

06-07-2018
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- Mr. Ingw ersen q.q., curator in het faillissement Kozijn Techniek Noord-Holland
B.V.
- Particulier/opdrachtgever

9.2 Aard procedures
Procedure 1 - Mr. Ingw ersen q.q. curator in het faillissement Kozijn Techniek
Noord-Holland B.V. heeft curandus aansprakelijk gesteld op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid.
Procedure 2 - Een particulier heeft curandus gedagvaard op grond van
w anprestatie en onrechtmatige daad in verband met een aan (de onderneming
van) curandus verstrekte opdracht en de schade die daardoor zou zijn
ontstaan.

9.3 Stand procedures

06-07-2018
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9.3 Stand procedures
Procedure 1 - Mr. Ingw ersen q.q.:
Deze procedure is vanw ege het faillissement van rechtsw ege geschorst. De
vordering is reeds ingediend in het faillissement en opgenomen op de lijst van
(voorlopig) betw iste crediteuren voor een bedrag van € 1.293.398,51.

06-07-2018
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Procedure 2 - Particulier/opdrachtgever:
Deze procedure is vanw ege het faillissement van rechtsw ege geschorst. De
vordering is reeds ingediend in het faillissement en opgenomen op de lijst van
(voorlopig) betw iste crediteuren voor een bedrag van € 143.000,- + P.M.
Procedure 1

04-02-2019
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Ten aanzien van de andere gedaagden is vonnis gew ezen, w aarbij de andere
(middellijk) bestuurders op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur zijn
veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement van Kozijn Techniek
Noord-Holland B.V. Een zesde gedaagde, niet-bestuurder, is daarnaast
veroordeeld tot betaling van € 182.791,46 uit hoofde van ongerechtvaardigde
verrijking. Gedaagden hebben hoger beroep ingesteld.
Procedure 2
Ten aanzien van de overige gedaagden w ordt de procedure voortgezet en
hebben partijen een akte mogen nemen. De aanleiding van de genomen aktes
betreft een procedure in hoger beroep tussen eiseres en haar buren. In die
procedure is aan de orde gew eest of een opbouw op de w oning van eiseres
gesloopt dient te w orden, w elke sloop van invloed kan zijn op de vordering
van eiseres. De curator heeft van eiseres vernomen dat zij in hoger beroep in
het ongelijk is gesteld. Dit zou voor eiseres betekenen dat de opbouw
afgebroken dient te
w orden.
Procedure 1
Deze procedure is ten aanzien van de gefailleerde partijen nog immer van
rechtsw ege geschorst. Tussen de gelieerde entiteiten en mr. Ingw ersen is
thans de procedure in hoger beroep aanhangig. Beide partijen hebben in de
afgelopen verslagperiode een processtuk ingediend.

16-05-2019
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Procedure 2
Deze procedure is ten aanzien van de gefailleerde partijen nog immer van
rechtsw ege geschorst. Tussen de gelieerde entiteiten en de particulier is op
8 mei 2019 vonnis gew ezen. De gelieerde entiteiten zijn veroordeeld tot
betaling van een bedrag van € 10.630,-, evenals een bedrag van € 9.644,71
aan proceskosten.

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft kennisgenomen van de processtukken in de beide
procedures, gecorrespondeerd met de w ederpartijen ter zake de ingestelde
vorderingen en het onderhavige faillissement en gecorrespondeerd met alle
betrokkenen ter zake de schorsing van de procedure.

06-07-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Nader onderzoek achtergronden van het faillissement.
- Nader onderzoek naar de verkoop van de auto van curanda.
- Nader onderzoek naar administratie van de vennootschap en haar
dochters/w ijze van afw ikkeling van (de aandelen in) de vennootschappen.
- Nader onderzoek (eventueel te liquideren) activa.
- Nader in kaart brengen van de crediteurenpositie.

06-07-2018
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- Afw ikkelen dochtervennootschap(pen).
- Afw ikkeling faillissementen gelieerde entiteiten monitoren in verband met
incasso vorderingen en verkrijgen administratie en informatie.

16-05-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te duiden.

06-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-8-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-05-2019
4

