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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tocardo Tidal Pow er B.V.

08-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tocardo Tidal
Pow er B.V. gevestigd aan de Nieuw zandw eg 1 te (1771 MZ) W ieringerw erf.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70905622.

08-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het Handelsregister: het oprichten van, het op
enigerlei w ijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen. Gefailleerde is een holding w aaronder
enkele w erkmaatschappijen hangen. In aangehecht organigram w ordt de
structuur van de onderneming w eergegeven. Hierbij tevens de opmerking dat
w erkmaatschappijen Tocardo Solutions B.V. en Tidal Energy Projects B.V. op 15
oktober 2019 in overleg tussen curator en bestuurder eveneens het
faillissement hebben aangevraagd, dat op die dag ook daadw erkelijk is
uitgesproken. Ook deze faillissementen w orden behandeld door mr. M.A. Le
Belle als curator.

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet

Winst en verlies
€ -1.394.000,00

Balanstotaal
€ 4.136.000,00

08-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming bestond na een doorstart begin 2018 slechts anderhalf jaar,
alleen over 2018 zijn cijfers bekend.
De onderneming is na een doorstart (activatransactie) opgericht 15 februari
2018. Gefund w erd de onderneming door eigen vermogen via aandeelhouders
en converteerbare leningen. Er is vanuit de holding telkens geld gepompt in de
w erkmaatschappijen, maar w erkelijk renderende projecten op het gebied van
getijdenstroomtechnologie zijn niet of onvoldoende van de grond gekomen.

08-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

08-11-2019
1

Toelichting
Na de doorstart had de onderneming 10 fte (ondergebracht in Tocardo
Solutions B.V.), in oktober 2018 14,5 fte, in november 2019 betrof dit nog 2,7
fte. Er is vanw ege het gebrek aan projecten veel (technisch hooggeschoold)
personeel afgevloeid.

Boedelsaldo
€ 18.764,46

08-11-2019
1

€ 37.109,50

25-03-2020
2

€ 39.109,50

14-07-2020
3

€ 41.087,53

28-10-2020
4

€ 42.287,53

22-01-2021
5

€ 32.017,49

28-04-2021
6

€ 34.071,03

27-10-2021
7

€ 35.171,03

05-01-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-10-2019

08-11-2019
1

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

25-03-2020
2

t/m
24-3-2020
van
24-3-2020

14-07-2020
3

t/m
9-7-2020
van
3-6-2020

28-10-2020
4

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

22-01-2021
5

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

28-04-2021
6

t/m
26-4-2021
van
27-4-2021

27-10-2021
7

t/m
25-10-2021
van
26-10-2021
t/m
4-1-2022

Bestede uren

05-01-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 42 min

2

57 uur 0 min

3

4 uur 6 min

4

6 uur 54 min

5

2 uur 24 min

6

6 uur 36 min

7

11 uur 24 min

8

6 uur 54 min

totaal

180 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten tijde van de faillissementsaanvraag w erd gefailleerde bestuurd door
statutair bestuurder, de heer Andries van Unen. Hij is door de aandeelhouders
op enig moment gevraagd om statutair bestuurder te w orden, dit rond de
zomer van 2019. Toen bleek dat er afscheid moest w orden genomen van de
voormalig bestuurder, de heer Hans van Breugel, een van de grondleggers van
Tocardo toen en nu. De heer Pieter de Haas w as na de doorstart ook
bestuurder, hij w as al eerder afgehaakt, dat w il zeggen eerder dan Hans van
Breugel.

08-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
geen

08-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
geen.
Vanw ege betalingsonmacht is een deel van de verzekeringspremie niet
betaald.

08-11-2019
1

Een restitutie van €2.604,23 is ontvangen van de verzekeraar na opzegging
van de verzekeringen. De BCA verzekering is in overleg met het voormalig
bestuur van curanda verlengd.

25-03-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De onderneming w as eerst gevestigd in een pand van de gemeente Hollands
Kroon (bruikleen, geëindigd 30 september 2019) aan de Sluiskolkkade 2 te Den
Oever. Dit pand had men voor faillissement al verlaten, toen is door Tocardo
Solutions B.V. (een w erkmaatschappij) een huurovereenkomst aangegaan ter
zake het huidige vestigingsadres Nieuw zandw eg 1 te W ieringerw erf. Na het
uitspreken van het faillissement van Tocardo Solutions B.V. heeft de curator de
huurovereenkomst opgezegd.

08-11-2019
1

De huurovereenkomst is vroegtijdig beëindigd en voortgezet door de
doorstartende partij.

25-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Tocardo Tidal Pow er B.V.
drijft een onderneming op het gebied van getijdenstroomtechnologie. De
nieuw opgerichte vennootschap is feitelijk een doorstart van de in januari 2018
gefailleerde Tocardo International B.V. De doorstart in februari 2018 kw am
mede tot stand dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland (PDENH). Met daarnaast nog investeringen van een
groep particuliere investeerders. Hoew el er door middel van eigen vermogen
en converteerbare leningen meer dan 2 miljoen is geïnvesteerd in de
onderneming is de doorstart geen succes gebleken. Tocardo is er niet in
geslaagd nieuw e projecten te verw erven in Nederland en in het buitenland.
Hoew el betrokkenen de technologie alsmede de voordelen op het gebied van
duurzaamheid van getijdenstroomtechnologie roemen, w as er geen markt en
w aren er geen financieel sterke marktpartijen die de turbinetechnologie verder
w ilden of konden ontw ikkelen, althans zagen zij hierin geen succesvolle
businesscase. Omdat Tocardo belangrijke "milestones" niet haalde en er
onvoldoende perspectief w as voor de toekomst hebben de financiers hun
converteerbare leningsovereenkomsten per direct opgeëist en is besloten tot
de faillissementsaanvraag.

08-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

08-11-2019
1

Toelichting
W aarvan 1 reeds had opgezegd.
(in Tocardo Solutions B.V.)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

08-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-10-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Na datum faillissement heeft het aanw ezige personeel nog veel w erk verricht
ten behoeve van de curator, in die zin dat met name heel veel informatie is
aangeleverd om een verkoop van activa te stimuleren. De operationele
w erkzaamheden lagen stil. Dat w as al het geval voor datum faillissement.

08-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
nvt

08-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

08-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een voorraad aanw ezig en er is inventaris, doch hiervan is de
w erkmaatschappij Tocardo Solutions B.V. de eigenaar. Tocardo Tidal Pow er B.V.
als holding heeft geen feitelijke activa, alleen aandelen in
dochtermaatschappijen. In één van de (klein) dochtermaatschappijen
Oosterschelde Tidal Pow er II is sprake van een getijdenstroominstallatie, het
gaat om 5 turbines die hangen aan de Oosterscheldedam en w aarmee energie
w erd opgew ekt. Feitelijk w as het ook de etalage met behulp w aarvan de
onderneming als geheel nieuw e projecten hoopte binnen te halen.

08-11-2019
1

Een tw eetal dochtermaatschappijen, Tocardo Technology B.V. en Tocardo
Services B.V. zijn niet direct failliet verklaard. Dit betreft een tw eetal lege B.V's,
w elke w orden geturboliquideerd.

25-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover er bodemzaken in eigendom zijn van gefailleerde, zou hiervan in
beginsel sprake zijn.

08-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Een tw eetal dochtervennootschappen zijn reeds failliet verklaard, mogelijk
volgen de andere (klein)dochters ook nog.

08-11-2019
1

De dochtermaatschappijen Tocardo Services B.V. en Tocardo Technology B.V.
w orden geturboliquideerd. Daartoe zijn BAVA besluiten genomen en is het
turboliquidatieformulier ingevuld.

25-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

08-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tocardo Tidal Pow er B.V. heeft enkele octrooien op naam. Het grootste deel
van de octrooien w as eigendom van een derde partij, namelijk Roco Invest
B.V., een vennootschap van het offshorebedrijf Huisman dat in het verleden
miljoenen in Tocardo en het project in de Oosterschelde heeft geïnvesteerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Getracht w ordt alle activa, inclusief de immateriële activa (de octrooien) te
verkopen. Dit proces is nog gaande.

08-11-2019
1

Er heeft een verkoop van de materiële activa en de immateriële activa
(octrooien) plaatsgevonden. Hierover w ordt nader geïnformeerd onder
hoofdstuk 6.

25-03-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w as een aanzienlijke debiteurenportefeuille, doch dit betrof hoofdzakelijk
intercompany debiteuren. Met name w as sprake van een grote vordering op
Tocardo Solutions B.V. Met één debiteur loopt een bescheiden
betalingsregeling, het gaat om een bedrag van circa € 10.000,00 dat
maandelijks met een bedrag van € 400,00 w ordt terugbetaald. De betreffende
debiteur is aangeschreven om voortaan te voldoen op de
faillissementsrekening.

08-11-2019
1

Betreffende debiteur houdt zich tot op heden aan de overeengekomen
regeling, w elke hij thans op de faillissementsrekening voldoet.

14-07-2020
3

De betalingsregeling w ordt nog steeds nagekomen. Naar verw achting zal de
vordering over 8 maanden zijn voldaan.

28-04-2021
6

De betalingsregeling zal naar verw achting in januari 2022 eindigen.

27-10-2021
7

De laatste termijn is voldaan. De betalingsregeling is geëindigd.

05-01-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
08-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bank die heeft gefinancierd.

08-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet of nauw elijks of die w aren reeds beëindigd, een tw eetal koffiemachines
w aren in bruikleen, die zullen w orden vrijgegeven aan de eigenaar.

08-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De onderneming w erd feitelijk gefinancierd door PDENH, die had pandrecht
bedongen op de octrooien in eigendom bij Roko Investment. Een
derdenpandrecht. Overige pandrechten zijn niet of niet rechtsgeldig gevestigd.
De afw ikkeling van het derdenpandrecht zal mogelijk betrokken w orden bij de
afw ikkeling van de verkoop van de activa. Hierover zijn afspraken met
betrokken partijen gemaakt.

08-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Hiervan is geen sprake ten aanzien van de boedel.

08-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

08-11-2019
1

5.6 Retentierechten
nvt

08-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
nvt

08-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Afgesproken is een boedelbijdrage van 5% over gesecureerde activa die
mogelijk door de boedel w orden verkocht, w aarbij ook de octrooien van Roco
Invest betrokken zijn.

08-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De aan Roco Invest en PDENH verpande octrooien zijn onderhands verkocht.
Hiervoor heeft de boedel een boedelbijdrage van totaal € 4.840,00 inclusief
BTW ontvangen.

25-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

08-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

08-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

08-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

08-11-2019
1

De materiële en immateriële activa van Tocardo Tidal Pow er B.V. zijn verkocht
aan een joint venture van Hydro W ing Limited en QED Naval Limited.

25-03-2020
2

6.5 Verantwoording
nvt

08-11-2019
1

De curator heeft meerdere partijen in de markt benaderd voor een eventuele
doorstart. Uiteindelijk is de onder 6.4. genoemde joint venture gebleken de
beste bieding te kunnen doen. De doorstartovereenkomst met deze partij
heeft goedkeuring gehad van PDENH en Roco Invest. Doordat QED Naval
Limited beschikt over veel kennis over getijdenenergie en door de grote
ervaring van Hydro W ing Limited bij offshore bouw projecten voorziet de
curator dat de technologie van Tocardo bij deze partijen in goede handen is.

25-03-2020
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt
€ 50.000,00

08-11-2019
1

25-03-2020
2

Toelichting
€ 150.000,-- minus € 100.000,00 w elk bedrag is afgedragen aan de
pandhouders Roco Invest B.V. en PDENH.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt
€ 4.840,00

08-11-2019
1

25-03-2020
2

Toelichting
inclusief BTW

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

- het
- het
- het
- het

08-11-2019
1
in kaart brengen van de markt voor getijdenenergie;
benaderen van marktpartijen met het verzoek om biedingen te doen;
selecteren van de beste bieder;
uitonderhandelen van een doorstartovereenkomst.

25-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is redelijk overzichtelijk, mede ook vanw ege de korte periode
w aarin de onderneming heeft gefunctioneerd. De administratie is up to date en
er zijn vooralsnog geen aanmerkingen te maken. Ook de geldstromen zijn
overzichtelijk en inmiddels door de curator geverifieerd.

08-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is door de AVA niet vastgesteld. Onder andere omdat er
nog discussie w as over de w aardering van bepaalde activa en de vraag of van
een continuïteitsscenario kon w orden uitgegaan. Aldus is er geen vastgestelde
jaarrekening gedeponeerd en de curator acht het verder niet opportuun hier
nog actie op te ondernemen. Er is ook geen sprake van een overschrijding van
w ettelijke data.

08-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

08-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

08-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek, doch vooralsnog geen aanleiding dit te veronderstellen.

08-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek, doch vooralsnog geen aanleiding dit te veronderstellen.

08-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
zie hiervoor

8. Crediteuren

08-11-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V zal nog een vordering indienen o.g.v. de loongarantieregeling.
Daarnaast valt nog een vordering van de verhuurder te verw achten.
€ 21,18

25-03-2020
2

28-04-2021
6

Toelichting
ClaimsAgent B.V.
In Tocardo Tidal Pow er B.V. is geen sprake van een vordering van UW V en/of
de verhuurder.
€ 30,25

05-01-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 2.826,00

25-03-2020
2

22-01-2021
5

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode fiscaal aangifte art. 29 lid 2 W et
OB doen.

Toelichting
Er diende ook nog fiscaal aangifte Vennootschapsbelasting 2019 en 2020 te
w orden gedaan. Dit is onderhavige verslagperiode gebeurd. De uitkomst
hiervan dient nog te w orden afgew acht.

28-04-2021
6

Naar verw achting zal de aanslag ex art. 29 lid 7 W et OB € 3.603,65 gaan
bedragen.

Toelichting
De aanslagen Vennootschapsbelasting zijn ontvangen. Er is aangifte ex art. 29
lid 7 W et OB gedaan. De curator is in afw achting van de aanslag.
€ 48.450,00
Toelichting
De aanslag ex art. 29 lid 7 W et OB is ontvangen. Tevens is nog ontvangen de
indiening door de fiscus betreffende de aanslag omzetbelasting september
2019. Deze vordering op de fiscale eenheid w as nog niet eerder door de
fiscus ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

27-10-2021
7

05-01-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting
Niet van toepassing.

25-03-2020
2

22-01-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nvt

25-03-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

22-01-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.283.825,83

25-03-2020
2

€ 2.290.603,56

22-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend, maar hoogstw aarschijnlijk opheffing bij gebrek aan baten. Dit
mede vanw ege het feit dat eventuele verkoopopbrengsten vallen in de
(klein)dochter vennootschappen.

08-11-2019
1

In tegenstelling tot hetgeen hiervoor vermeld zal er na voldoening van de
faillissementskosten en de preferente crediteur een bedrag resteren w aardoor
er naar verw achting een (kleine) gedeeltelijke uitkering zal kunnen gaan
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.

27-10-2021
7

In verband met de vordering van de Belastingdienst zal het faillissement
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Dit betekent dat er een gedeeltelijke
uitkering aan de preferente crediteur (de Belastingdienst) zal plaatsvinden.
Van een uitkering aan de concurrente crediteuren is derhalve geen sprake.

05-01-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het aanschrijven van de crediteuren zoals die bekend zijn op grond van de
administratie

25-03-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

08-11-2019
1

9.2 Aard procedures
nvt

08-11-2019
1

9.3 Stand procedures
nvt

08-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

08-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-Verkoop activa dochterondernemingen
-oplevering gehuurde, althans in het kader van het faillissement van Tocardo
Solutions B.V.

08-11-2019
1

- liquidatie Tocardo Services B.V. en Tocardo Technology B.V.
- afw achten afw ikkeling Tocardo Solutions B.V. en Tidal Energy Projects B.V.
Indien blijkt dat hieruit geen uitkering zal plaatsvinden aan curanda, dan zal
curanda vroegtijdig (eerder dan haar dochter ondernemingen) w orden
afgew ikkeld.

25-03-2020
2

- verdere afw ikkeling Tocardo Services B.V. en Tocardo Technology B.V.
afronden.
- afw achten afw ikkeling Tocardo Solutions B.V. en Tidal Energy Projects B.V.
Indien blijkt dat hieruit geen uitkering zal plaatsvinden aan curanda, dan zal
curanda vroegtijdig (eerder dan haar dochter ondernemingen) w orden
afgew ikkeld.

14-07-2020
3

De afw ikkelingen loopt op zijn einde, is nog afhankelijk van de liquidatie van
diverse entiteiten en de definitieve verkoop/overdracht van een
dochteronderneming, althans de activa hiervan, namelijk de getijdencentrale in
OTP II.

28-10-2020
4

De transactie betreffende de getijdencentrale in OTP II is definitief. Naar
verw achting kunnen de faillissementen van de Tocardo-groep dit jaar w orden
afgew ikkeld. De curator zal in de komende verslagperiode fiscaal aangifte art.
29 lid 2 W et OB doen. Vervolgens kan de afw ikkeling van het faillissement van
Tocardo Tidal Pow er B.V. in gang w orden gezet.

22-01-2021
5

De aanslagen van de fiscale aangiften zullen w orden afgew acht. Voorts kan
het faillissement w orden afgew ikkeld als de betalingsregeling met de debiteur
volledig is nagekomen. Deze duurt naar verw achting nog tot het einde van het
jaar. Vervolgens zal de afw ikkeling van het faillissement van Tocardo Tidal
Pow er B.V. in gang w orden gezet.

28-04-2021
6

Naar verw achting kan er een (kleine) uitkering kan gaan plaatsvinden aan de
concurrente crediteuren. De curator zal (na de ontvangst van de aanslag ex
art. 29 lid 7 W et OB) de rechter-commissaris verzoeken een pro forma
verificatievergadering in te plannen.

27-10-2021
7

In tegenstelling tot hetgeen hierboven vermeld kan er door de indiening van
de fiscus geen uitkering meer plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.
Het saldo is namelijk niet toereikend om de gehele vordering van de fiscus te
voldoen. Het faillissement zal vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. De curator
zal de vereenvoudigde afw ikkeling opstarten.

05-01-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend.

08-11-2019
1

onbekend

25-03-2020
2

nog niet bekend

28-10-2020
4

Naar verw achting dit jaar.

22-01-2021
5

2022.

28-04-2021
6

De eerste helft van 2022.

27-10-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing. Dit betreft het eindverslag.

05-01-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

