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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tidal Energy Projects B.V.

08-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tidal Energy Project
B.V. gevestigd aan de Nieuw zandw eg 1 te (1771 MZ) W ieringerw erf.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70909008

08-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Tidal Energy Projects B.V. is een w erkmaatschappij van Tocardo Tidal Pow er
B.V., eveneens failliet. Faillissementsnummer F/15/19/.243. In Tidal Energy
Projects B.V. zat de (bescheiden) voorraad, de inventaris en het personeel en
w erden de opdrachten (als zij er w aren) binnen gehaald. Opdrachten betroffen
met name het ontw erpen/onderhouden van getijdenstroomtechnologie.
Turbines veelal w aarmee energie w erd opgew ekt uit w ater(kracht).
Tidal Energy Projects B.V. (TEP) w as houdster van de aandelen in enkele
dochtervennootschappen.

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -1.077,00

€ 21.000,00

Toelichting financiële gegevens

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
Boedelsaldo
€ 423,12

08-11-2019
1

€ 423,12

11-03-2020
2

€ 423,12

28-10-2020
4

€ 86,49

28-04-2021
6

€ 86,49

03-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-10-2019

08-11-2019
1

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

11-03-2020
2

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

26-06-2020
3

t/m
24-6-2020
van
25-6-2020

28-10-2020
4

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

15-01-2021
5

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

28-04-2021
6

t/m
26-4-2021
van
27-4-2021
t/m
25-10-2021

Bestede uren

03-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 54 min

2

0 uur 24 min

3

0 uur 24 min

4

0 uur 24 min

5

0 uur 42 min

6

1 uur 48 min

7

0 uur 1 min

8

3 uur 18 min

totaal

21 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten tijde van de faillissementsaanvraag w erd gefailleerde (middelijk) 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.

1.4 Huur

08-11-2019
1

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

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.
Mede vanw ege de concernaansprakelijkheid voor een BTW -schuld (fiscale
eenheid BTW ) en er anderzijds geen inkomsten w aren, is het faillissement
aangevraagd.

08-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
geen

08-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
geen

08-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
nvt

08-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
nvt

08-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

08-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
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.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

08-11-2019
1

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
nvt

08-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

08-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
nvt

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

08-11-2019
1

Toelichting andere activa
Tidal Energy Projets B.V. (TEP) is 100% aandeelhouder van Oosterschelde Tidel
Pow er II (OTP II). Deze vennootschap heeft de vergunningen op naam,
alsmede de huurovereenkomst en exploiteert een getijdenstroomcentrale (5
turbines) in de Oosterschelde. De productie w as reeds voor datum
faillissement stilgezet.

08-11-2019
1

De verkoop van het aandelenbelang in OTP II is op tw ee w ijzen aangepakt.
Enerzijds is het aandelenbelang aangeboden en anderzijds is een
activatransactie aan de markt aangeboden, w aarbij de vennootschap eerst
failliet verklaard zou moeten w orden. Vanw ege de grote schuldenlast van OTP
II (ong. 1.3. miljoen) bleek een verkoop van aandelen gecombineerd met een
herstructurering van schulden buiten faillissement niet mogelijk. Daarom heeft
de curator vanw ege doorlopende kosten van OTP II B.V., zonder dat er enig
zicht w as op voldoening van betreffende crediteuren, het faillissement van OTP
II B.V. aangevraagd.

11-03-2020
2

Naast het 100% aandelenbelang in OTP II B.V. is curanda 100%
aandeelhouder in diverse andere projectvennootschappen. Al deze
vennootschappen beschikken niet over enig vermogen en bovendien vinden
daarin geen activiteiten plaats. Het betreffen projectvennootschappen die uit
de boedel van het eerste faillissement van het Tocardo concern zijn
overgenomen. De curator heeft de bestuurder van curanda verzocht voor
liquidatie van deze vennootschappen zorg te dragen. Een en ander vindt in
goed overleg plaats.
Met het faillissement van OTP II B.V. is de verkoop van haar aandelen door
curanda van de baan. Er zal vanuit OTP II B.V. mogelijk een activatransactie
plaatsvinden. Een uitkering aan haar aandeelhouder (curanda) valt niet te
verw achten.

26-06-2020
3

De overige aandelenbelangen van curanda in diverse dochtervennootschappen
zijn inmiddels afgew ikkeld. Betreffende projectvennootschappen zijn
ontbonden en vereffend.
Er zijn vorderingen gemaakt met het verkopen van de activa van OTP II, dit is
op een haar na gevild. De activa w orden verkocht/zijn verkocht onder
voorw aarden aan de partij die eerder al de activa van Tocardo Tidal Pow er en
Tocardo Solutions heeft overgenomen. De laatste puntjes op de i zijn nog het
bereiken van overeenstemming met Rijksw aterstaat en het
Rijksvastgoedbedrijf. Als de verkoop definitief is, zullen ook de verrichte uren in
Tidal Energy Projects B.V. gefactureerd w orden in het dossier OTP II en kan het
faillissement spoedig w orden afgew ikkeld.

28-10-2020
4

Bovengenoemde verkoop is inmiddels definitief.

15-01-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
nvt

08-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
nvt

08-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
nvt.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat nog sprake w as van een bankrekening van Oosterschelde
Tidal Pow er 1 B.V. (inmiddels ontbonden dochteronderneming van Tidal Energy
Project B.V.). Het aanw ezige saldo ad € 86,49 is overgemaakt op de
faillissementsrekening van Tidal Erergy Project B.V.

08-11-2019
1

28-04-2021
6

5.2 Leasecontracten
nvt.

08-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt.

08-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
nvt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

08-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt.

08-11-2019
1

5.6 Retentierechten
nvt.

08-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
nvt.

08-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt.

08-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
nvt.

08-11-2019
1

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

6.5 Verantwoording
nvt.

08-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt.

08-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt.

08-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt.

08-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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

De vennootschap is na 1 oktober 2012 opgericht, namelijk op 15 februari 2018,
derhalve geen stortingsverplichting. Bovendien maakt failliet - als 100%
dochter - deel uit van de failiete "Tocardo-groep".

15-01-2021
5

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

08-11-2019
1

15-01-2021
5

Toelichting
Geen onbehoorlijk bestuur vastgesteld.

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

Toelichting
Geen paulianeuze handelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-11-2019
1

15-01-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
zie hiervoor.

08-11-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

28-04-2021
6

Toelichting
ClaimsAgent B.V.
€ 6,05

03-11-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Niet van toepassing.

28-04-2021
6

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

15-01-2021
5

Toelichting
Betreffende de intercompany vordering van Tocardo Tidal Pow er B.V.
2

03-11-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.344,31

15-01-2021
5

€ 21.572,93

03-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
08-11-2019
1
Opheffing bij gebrek aan baten.

15-01-2021
5

Opheffing bij gebrek aan baten.

19-11-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
- verdere liquidatie dochtermaatschappijen
- verkoop activa OTP II B.V. afw achten

11-03-2020
2

- verkoop activa OTP II B.V. afw achten in het kader van consolidatie van
betreffende transactiekosten.

26-06-2020
3

Afw ikkeling dossier.
Voortzetting liquidatie dochterondernemingen/entiteiten (met name in
buitenland).

28-10-2020
4

Liquidatie entiteiten heeft plaatsgevonden, behoudens Tidal Energy Projects
Ltd; de aanvraag tot opheffing is op 05-10-2020 gestart.

15-01-2021
5

Ongew ijzigd.

28-04-2021
6

De opheffing van Tidal Energy Projects Ltd. heeft nog niet plaatsgevonden. De
curator heeft navraag gedaan. Naar verw achting zal de onderneming binnen
enkele w eken zijn opgeheven.

03-11-2021
7

De onderneming Tidal Energy Projects Ltd. is op 16 november 2021
ontbonden. De onderneming is aldus uitgeschreven uit het handelsregister
van het Verenigd Koninkrijk.

19-11-2021
8

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit betreft het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

08-11-2019
1

nog niet bekend

26-06-2020
3

Tegelijk met dochter OTP II BV zal er dit jaar w orden afgew ikkeld.

15-01-2021
5

Het faillissement van dochter Oosterschelde Tidal Pow er II B.V. zal in 2022
w orden afgew ikkeld. Het faillissement van Tidal Energy Project B.V. zal naar
verw achting in de komende verslagperiode kunnen w orden opgeheven bij
gebrek aan baten.

03-11-2021
7

Binnen enkele w eken.

19-11-2021
8

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

19-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

