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Algemene gegevens
Naam onderneming
Energyra B.V.

13-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Energyra B.V., statutair gevestigd te Castricum en
kantoorhoudende te (1525 RG) W estknollendam, aan het adres Handelsw eg
45. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 65879422.

13-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister
als volgt: "Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies". De onderneming
houdt zich feitelijk bezig met de (voorbereidende w erkzaamheden tot) het
ontw ikkelen en produceren van een nieuw e generatie zonnepanelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ -2.773,00

€ 2.188,00

2017

€ -60.797,00

€ 124.647,00

2018

€ -2.737.672,00

€ 7.161.500,00

Toelichting financiële gegevens

13-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er is een (concept) balans per 25 maart 2019 opgesteld. Op basis van de
balans blijkt dat het verlies per 25 maart 2019 EUR 800.458 te bedragen en is
het balanstotaal EUR 6.620.048.

13-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
21

13-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

13-05-2019
1

€ 9.891,61

13-08-2019
2

€ 11.367,81

13-11-2019
3

€ 169.805,92

12-02-2020
4

€ 40.184,84

12-05-2020
5

Toelichting

€ 40.184,84

Verslagperiode

06-11-2020
7

Verslagperiode
van
26-3-2019

13-05-2019
1

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

13-08-2019
2

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

13-11-2019
3

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

12-02-2020
4

t/m
12-2-2020
van
12-2-2020

12-05-2020
5

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

06-08-2020
6

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
7

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020
t/m
31-3-2021

Bestede uren

31-03-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

100 uur 54 min

2

57 uur 33 min

3

27 uur 0 min

4

63 uur 51 min

5

9 uur 18 min

6

1 uur 30 min

7

2 uur 54 min

8

9 uur 45 min

totaal

272 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Periode surseance (26 maart 2019- 29 maart 2019): 26,90 uur
Periode faillissement: 100,90

13-05-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht bij akte van 20 april 2016. De laatste
statutenw ijziging dateert van 28 maart 2018.

13-05-2019
1

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:
- de heer Hendrik Pieter Kasteleijn;
- QQleQ Beheer B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van QQleQ Beheer B.V. is de heer Daniël
Kuijk.
De aandeelhouders zijn:
- Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.;
- Bakkum Solar Holding B.V.;
- Vismunda Srl.

1.2 Lopende procedures
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

13-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringsovereenkomsten, w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zijn beëindigd.

13-05-2019
1

De volgende verzekeringen w orden vooralsnog voorgezet:
- machine- en machinebreukschadeverzekering;
- bedrijfsschadeverzekering;
- milieuschadeverzekering;
- w erknemersschadeverzekering;
- collectieve ongevallenverzekering.
De verzekeringspremies w orden voldaan door Rabo Lease B.V.
De verzekeringen w orden voortgezet totdat de verkoop van de roerende
zaken is gerealiseerd.

13-08-2019
2

De verzekering ter dekking van de roerende zaken is opgezegd. De boedel
heeft in het totaal een bedrag van EUR 2.689,90 aan premierestituties
ontvangen.

12-02-2020
4

1.4 Huur
Energyra B.V. huurt een pand aan de Handelsw eg 45. Met machtiging van de
rechter-commissaris is de huur door de curator opgezegd met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden.

13-05-2019
1

Tussen Rabo Lease B.V. en de verhuurder zijn afspraken gemaakt over de huur
en gebruik van het pand aan de Handelsw eg 45 in W estknollendam tot 1
oktober 2019.

13-08-2019
2

Rabo Lease B.V. en de verhuurder hebben overeenstemming over voortzetting
van de huur van het pand tot 1 december 2019.

13-11-2019
3

De koper van de roerende zaken heeft ook het pand gekocht. De huur is
beëindigd en er zijn afspraken gemaakt over de w ijze van oplevering van het
pand.

12-02-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
W at betreft de oorzaken van het faillissement hebben de bestuurders het
volgende verklaard.
Energyra B.V. hield zich bezig met de (voorbereidende w erkzaamheden van
de) productie van een nieuw e generatie zonnepanelen.
In maart 2018 heeft de kapitalisatie plaatsgevonden en is gestart met de
inrichting van de fabriek, het aannemen van personeel, het benaderen van
leveranciers en overige activiteiten ter voorbereiding van de start van de
productie van zonnepanelen. De start van de productie en verkoop van de
panelen stond gepland voor oktober 2018.
In het proces zijn vertragingen ontstaan doordat delen van de productielijn te
laat w erden opgeleverd en noodzakelijke certificeringstrajecten onverw achts
faalden. Om nieuw e panelen ter certificatie aan te bieden diende de

13-05-2019
1

productielijn te w orden aangepast. Dit traject kost tijd en geld, w aarvoor een
aanvullende financiering noodzakelijk w as. De aandeelhouders hebben geen
overeenstemming bereikt over de inbreng van kapitaal vanuit de
aandeelhouders.
Sinds september 2018 is gezocht naar nieuw e (externe) investeerders. Op 28
februari 2019 is door Energyra B.V. een intentieovereenkomst getekend met
een potentiële (nieuw e) investeerder, die bereid w as voor aanvullende
financiering zorg te dragen. Na afloop van het due dilligence onderzoek is deze
investeerder alsnog afgehaakt en is Energyra B.V. in financiële moeilijkheden
geraakt.
Met toestemming van de Raad van Commissarissen is vervolgens een
(voorlopige) surseance van betaling aangevraagd. De voorlopige surséance
van betaling is op 26 maart jl. verleend. Gedurende de surseanceperiode is bij
de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid en bereidheid tot het
beschikbaar stellen van gelden nogmaals onderzocht. De aandeelhouders
hebben aangegeven de benodigde liquiditeiten niet te zullen verschaffen.
Tevens heeft de bew indvoerder tezamen met de bestuurders overleg gehad
met een externe investeerder. Met deze partij zijn meerdere gesprekken
gew eest, echter zonder resultaat.
Inmiddels w as de situatie ontstaan dat de onderneming niet meer aan de
lopende verplichtingen kon voldoen. Op 29 maart 2019 is, in overleg met de
betrokken partijen, besloten de surseance van betaling in te trekken. Op 29
maart 2019 is de voorlopige surseance van Energyra B.V. omgezet in een
faillissement.
De curator zal de komende periode onderzoek doen naar de achtergrond van
het faillissement en naar de geschetste gang van zaken.
In de afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek voltooid. Uit het
onderzoek blijkt dat het faillissement primair veroorzaakt is door het
liquiditeitstekort zoals hierboven beschreven. De feiten en omstandigheden die
aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het liquiditeitstekort maken
onderdeel uit van het rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2020
7

Zie verder punt 7.7 van dit verslag.

31-03-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

13-05-2019
1

Toelichting

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

13-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-4-2019

21

Het UW V is in kennis gesteld van het faillissement. De intake heeft
op 8 april 2019 plaatsgevonden.

6-10-2019

3

Kort voor datum faillissement is met drie w erknemers een
vaststellingsovereenkomst gesloten. Zekerheidshalve zijn de
betreffende w erknemers door de curator ontslagen.

totaal

24

2.4 Werkzaamheden personeel
- opstellen van ontslagbrieven;
- contact UW V;
- bijw onen UW V-intake.

13-05-2019
1

De productielijn dient een aantal keer per w eek te w orden geïnspecteerd.
Rabo Lease B.V. heeft afspraken gemaakt met een tw eetal (voormalig)
w erknemers van Energyra B.V. over het uitvoeren van deze periodieke
inspecties.

13-08-2019
2

Aangezien de productielijn nog niet verkocht is, w orden de inspecties nog altijd
uitgevoerd. De kosten van de inspecties komen voor rekening van de eigenaar
van de productielijn, Rabo Lease B.V.

13-11-2019
3

Een drietal w erknemers heeft in opdracht van de Rabo Lease tot de levering
van de productielijn inspectiew erkzaamheden uitgevoerd. Deze w erknemers
zijn inmiddels in dienst getreden bij de doorstarter.

12-02-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Energyra B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

13-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

13-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris bestaat onder andere uit een groot aantal bureaus,
bureaustoelen, conferentietafels, meubels, w erkstations, printers. De
bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door Van Beusekom Taxaties B.V.

13-05-2019
1

De onderneming huurde een heftruck en hoogw erker bij Jungheinrich
Nederland B.V. De huurovereenkomsten zijn beëindigd en de heftruck en
hoogw erker zijn afgegeven aan de verhuurder.
De inventaris is in het kader van een doorstart verkocht aan de doorstarter.

12-02-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.

13-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren bedrijfsmiddelen, overleg bestuurders en overleg taxateur.

13-05-2019
1

Zie punt 6.4 van dit verslag.

13-11-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 110.000,00

totaal

€ 110.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat onder andere uit:
- sillicium cellen;
- lijmfolie;
- junction boxen;
- frames;
- glasplaten;
- kit.

13-05-2019
1

Van Beusekom Taxaties B.V. heeft ook de voorraad getaxeerd.
De voorraad is in het kader van een doorstart verkocht aan de doorstarter.
Een klein deel van de voorraad is middels een veiling verkocht.

12-02-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren van de voorraad.

13-05-2019
1

Zie punt 6.4 van dit verslag.

13-11-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is sprake van een huurdersbelang. De onderneming heeft het bedrijfspand
voorzien van vloer- en plafondafw erkingen, verlichtingsarmaturen,
gevelreclame, een luchtbehandelingsinstallatie en een beveiligingsinstallatie.

13-05-2019
1

De goodw ill is in het kader van een doorstart verkocht aan de doorstarter.

12-02-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren huurdersbelang.

13-05-2019
1

Zie punt 6.4 van dit verslag.

13-11-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
De onderneming w as nog niet gestart met de productie en de verkoop van
zonnepanelen.

13-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

13-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen bancaire instellingen die vorderingen op de onderneming hebben.

13-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Energyra B.V. heeft met Rabo Lease B.V. op 8 oktober 2018 een operational
leasecontract gesloten voor de lease van een machinelijn voor de fabricage
van zonnepanelen. Rabo Lease B.V. heeft het contract ontbonden en heeft een
vordering ingediend van € 3.959.031,18 + p.m. bestaande uit de som van de
resterende termijnen ad € 3.648.964,33, vervallen en nog niet vervallen
termijnen en buitengerechtelijke kosten en rente.

13-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

13-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

13-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zes partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Alle aanspraken zijn in behandeling genomen. Vier
partijen zijn in de gelegenheid gesteld de geleverde zaken op te halen. De
overige aanspraken zijn nog in onderzoek.

13-05-2019
1

Inmiddels hebben acht partijen zich gemeld. Van tw ee partijen w ordt het
gepretendeerde eigendomsvoorbehoud betw ist. De andere partijen hebben de
mogelijkheid gekregen de geleverde goederen op te halen.

13-08-2019
2

De partijen, die goederen hadden geleverd onder eigendomsvoorbehoud,
hebben de betreffende goederen opgehaald. Een leverancier van glas heeft
afgezien van de mogelijkheid tot afgifte.

12-02-2020
4

5.6 Retentierechten
Tot op heden nog geen beroep op gedaan.

13-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden nog geen beroep op gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

13-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Rabo Lease B.V. zal een boedelbijdrage w orden afgesproken in verband
met de verkoopinspanningen van de boedel ten aanzien van de productielijn
(zie ook punt 6.4 van dit verslag).
€ 9.878,83

13-05-2019
1

13-08-2019
2

Toelichting
Een deel van de w erkzaamheden van de boedel ziet op de verkoop van de
productielijn.
Voor deze w erkzaamheden van de curator is met Rabo Lease een
boedelbijdrage overeengekomen.
Rabo Lease voldoet de kosten van de betreffende w erkzaamheden door de
curator op basis van de Recofa-richtlijnen.

Toelichting
De w erkzaamheden van de boedel, ten behoeve van Rabo Lease, w orden tot
de verkoop van de productielijn door Rabo Lease voldaan. De kosten van de
w erkzaamheden w orden elk kw artaal bij Rabo Lease in de rekening gebracht.
€ 20.951,66

13-11-2019
3

12-02-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie vordering Rabo Lease B.V.

13-05-2019
1

Overleg met Rabo Lease in verband met het vaststellen van de boedelbijdrage
en de w ijze van verkoop van de roerende zaken.

13-08-2019
2

Het inventariseren en beoordelen van de aanspraken van de leveranciers die
betrekking hebben op een eigendomsvoorbehoud.
Overleg met Rabo Lease over de verkoop van de productielijn alsmede de
afstemming van de w erkzaamheden van de boedel aangaande de
conditionering en verkoop van de productielijn.

13-11-2019
3

De productielijn is verkocht en daarmee zijn de w erkzaamheden van de boedel
ten behoeve van Rabo Lease B.V. tot een einde gekomen.

12-02-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de onderneming nog niet w as gestart met de productie is van
voortzetting van de onderneming geen sprake.

13-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

13-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

13-05-2019
1

6.4 Beschrijving
In overleg met Rabo Lease B.V. w ordt getracht de onderneming door te
starten. Er hebben zich 12 geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. De
partijen, die een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend, hebben een
informatiememorandum ontvangen. De curator en Rabo Lease B.V. zullen in
onderhandeling gaan over de overname van de inventaris, voorraad en
overige activa alsmede de productielijn.

13-05-2019
1

In afw achting van de uitkomst van de gesprekken en onderhandelingen over
een doorstart voldoet Rabo Lease thans de lopende verplichtingen van de
onderneming w aaronder de kosten van nutsvoorzieningen, alarm, verzekering
en overige kosten.
De curator is nog in gesprek met verschillende binnen- en buitenlandse
partijen over een mogelijke doorstart van Energyra B.V. Rabo Lease w ordt, als
eigenaar van de productielijn, bij deze gesprekken betrokken.

13-08-2019
2

De komende w eken zal duidelijk w orden of er een doorstart zal plaatsvinden.
Rabo Lease en de curator zijn nog altijd in gesprek met partijen die de
activiteiten van Energyra op dezelfde locatie w illen voortzetten. Om een
verkoop van alle activa en een voortzetting van de activiteiten van Energyra op
dezelfde locatie mogelijk te maken, w orden nog altijd verschillende diensten
(zoals ICT, softw arelicenties, energievoorzieningen e.d.) voortgezet.

13-11-2019
3

Deze verslagperiode zijn alle roerende zaken aan een doorstarter verkocht. De
doorstarter zal de activiteiten van de onderneming voortzetten. Partijen zijn
tot overeenstemming gekomen over de voorw aarden van een doorstart op het
moment dat de veiling van de roerende zaken al gaande w as.

12-02-2020
4

Ook de productielijn en het pand, w aarin de onderneming gevestigd w as, zijn
verkocht aan deze partij. In ieder geval drie w erknemers van de onderneming
treden bij de doorstarter in dienst.
Met instemming van de rechter-commissaris zijn de navolgende zaken
verkocht:
- de inventaris: EUR 15.000,-- de voorraad: EUR 110.000,-- en de goodw ill: EUR 15.000,-Totaal: EUR 140.000,-De financiële afw ikkeling van de verkoop van de productielijn heeft niet via de
boedel plaatsgevonden.

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

13-05-2019
1

De curator heeft getracht de activa en activiteiten van de onderneming voor
een zo hoog mogelijke opbrengst over te dragen. Gedurende het
verkooptraject heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder van de
onderneming, de heer D. Kuijk, en de eigenaar van de productielijn. De totale
opbrengst van de verkoop bedraagt EUR 140.000,--. Daarop komen in
mindering de kosten van het voortzetten van de verzekering ter dekking van
de roerende zaken (EUR 1.873,60) en de kosten van de voorbereiding van de
veiling. De overige kosten heeft Rabo Lease B.V. voldaan.

12-02-2020
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

13-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Rabo Lease B.V. heeft een voorstel gedaan voor een boedelbijdrage in
verband met de verkoopinspanningen van de boedel.

Toelichting
Er w ordt door Rabo Lease een boedelbijdrage voldaan voor w erkzaamheden
door de boedel (zie punt 5.8 van dit verslag).

13-05-2019
1

13-11-2019
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, correspondentie en telefoongesprekken met diverse gegadigden, het
personeel, de bestuurders, verhuurder, investeerders en taxateur.

13-05-2019
1

Veelvuldig overleg en correspondentie met gegadigden, crediteuren,
bestuurders Energyra en Rabo Lease over een mogelijke doorstart.

13-08-2019
2

Opstellen biedingsprotocol, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen
koopovereenkomsten en de verkoop voorleggen aan de rechter-commissaris.

12-02-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is in jaarrekeningen bijgew erkt tot en met het boekjaar 2018.
De digitale administratie is bijgew erkt tot datum faillissement en zal nog
bestudeerd moeten w orden.

13-05-2019
1

In onderzoek.

13-08-2019

2
De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek voortzetten.

12-02-2020
4

De curator streeft ernaar het onderzoek in de administratie in de komende
verslagperiode af te ronden.

06-08-2020
6

Hieraan is voldaan.

06-11-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 29 oktober 2018. De
jaarrekening is derhalve tijdig gedeponeerd.

13-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist.

13-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

13-05-2019
1

Hieraan is voldaan.

12-02-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

13-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeuze transacties in de zin van artikel 42 en/of
artikel 47 FW .

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-05-2019
1

06-11-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

13-05-2019
1

De curator heeft deze verslagperiode een rechtmatigheidsonderzoek
uitgevoerd en in dat kader diverse gesprekken gevoerd met onder andere de
betrokken bestuurder(s) en de bank. Voorts zijn de interne memo's, de
notulen van de vergaderingen van aandeelhouders alsmede de verslagen
van de vergaderingen van de raad van commissarissen bestudeerd.

31-03-2021
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Hieruit blijkt dat de onderneming kort na oprichting te kampen kreeg met een
aantal (financiële) tegenslagen. Zo w erd de geplande start van de productie
van zonnepanelen niet gehaald. De organisatie van de onderneming,
w aaronder het personeelsbestand, w as volledig ingericht en afgestemd op
een start van de productie in oktober 2018. Bij financiering van de
onderneming is eveneens uitgegaan van een start van de productie eind
2018, w aarbij een vertraging van enkele maanden w as ingecalculeerd.
Doordat een deel van de productielijn niet tijdig w erd geleverd w erd de
streefdatum niet gehaald. Pas nadat de levering van de productielijn had
plaatsgevonden, konden testpanelen bij KIW A ter certificering w orden
aangeboden. Het certificeringstraject faalde echter en modificatie van de
productielijn w as noodzakelijk. De prognose w as dat niet eerder dan medio
2019 de productie hervat kon w orden. Voornoemde had tot gevolg dat
aanvullende financiering acuut beschikbaar moest komen. Het bestuur heeft
tezamen met aandeelhouders (w aaronder de leverancier van de
productielijn) gezocht naar aanvullende financiering en naar oplossingen voor
de problemen in het productieproces.
Het falen van het certificeringstraject, de hoge lopende verplichtingen, de
benodigde aanpassingen van de productielijn en de daarmee gemoeide tijd
en kosten hebben ertoe geleid dat het bestuur zow el aandeelhouders als
externe partijen niet hebben kunnen bew egen tot een (nieuw e) investering
in de onderneming.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen aanw ijzingen zijn die duiden op
onbehoorlijk bestuur.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie van de aangetroffen administratie.

13-05-2019
1

De curator heeft een administratieonderzoek verricht en zal in de komende
verslagperiode onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden. De
administratie is veiliggesteld en deels ondergebracht bij de doorstarter.

12-02-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-05-2020
5

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020
6

De curator heeft deze verslagperiode een rechtmatigheidsonderzoek
uitgevoerd.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 181,50

13-05-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Huur: p.m.
The Ski is the Limit: € 181,50
€ 120.516,00

13-08-2019
2

Toelichting
De verhuurder heeft een vordering ingediend voor de huur over de
opzegtermijn van EUR 120.334,50.
€ 301.722,33

13-11-2019
3

Toelichting
UW V heeft boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
181.387,83.
De boedelvordering van The Ski is the limit is voldaan.
€ 309.632,35

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-02-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.134,00

13-05-2019
1

Toelichting
De ingediende vordering van de fiscus ziet op onbetaalde aanslagen
loonheffingen.
€ 92.210,00

13-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

13-05-2019
1

€ 121.662,57

13-11-2019
3

€ 121.732,85

12-05-2020
5

Toelichting
Ex art 3:288 sub e BW : € 102.591,95
Ex art 66 lid 3 W W : € 19.140,90

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

13-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

13-05-2019
1

36

13-08-2019
2

38

13-11-2019
3

40
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.173.126,12

13-05-2019
1

€ 4.508.719,45

13-08-2019
2

€ 4.509.091,09

13-11-2019
3

€ 4.516.694,74

12-02-2020
4

€ 4.540.129,65
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-05-2019
1

Gelet op de omvang van de boedelvorderingen is de verw achting dat het
faillissement te zijner tijd zal w orden opgeheven w egens de toestand van de
boedel. Er zal vrijw el zeker geen uitkering aan de preferente en concurrente
crediteuren plaatsvinden.

12-02-2020
4

Aan preferente crediteuren kan geen uitkering w orden gedaan. UW V
ontvangt een gedeeltelijke uitkering op haar boedelvordering. Het
faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten ex art 16 Fw .

31-03-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en beoordelen vorderingen.

13-05-2019
1

Vervolmaken crediteurenlijsten.

13-08-2019
2

Verw erken ingediende vorderingen.

31-03-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de verkoop van de
activa (doorstart) en het afw ikkelen van eigendomsvoorbehouden. Daarnaast
zal onderzoek gedaan w orden naar de oorzaken van het faillissement, de
volstortingsverplichting en zal een rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

13-05-2019
1

Deze verslagperiode is veel tijd besteed aan een mogelijke doorstart van
Energyra. Naar verw achting zal op korte termijn duidelijk w orden of een
doorstart reëel. Indien een doorstart niet plaatsvindt, zullen de
bedrijfsmiddelen mogelijk via een veiling w orden verkocht.

13-08-2019
2

De administratie is veiliggesteld en geïnventariseerd. Er heeft een eerste
onderzoek van de administratie plaatsgevonden.
Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen moet nog
w orden onderzocht.
De volgende verslagperiode zal de curator trachten de bedrijfsmiddelen,
voorraad en andere activa onderhands te verkopen. Mocht een onderhandse
verkoop niet mogelijk blijken dan zal er een veiling w orden georganiseerd.
Voorts zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

13-11-2019
3

De curator zal de komende verslagperiode het administratieonderzoek
afronden. Voorts zal onderzoek w orden gedaan naar mogelijk paulianeus
handelen en onbehoorlijk bestuur.

12-02-2020
4

De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

12-05-2020
5

Voortzetten/afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020
6

De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek komende
verslagperiode af te ronden.

06-11-2020
7

De curator verricht w erkzaamheden ten behoeve van de opheffing van het
faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

13-05-2019
1

Het streven is het faillissement in het eerste kw artaal 2021 af te w ikkelen.

06-11-2020
7

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal de curator de rechtercommissaris verzoeken het faillissement voor opheffing w egens gebrek aan
baten ex art 16 Fw voor te dragen.
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8

Onderhavig verslag betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

13-05-2019
1

