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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algae Innovations
Haarlemmermeer B.V.
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Gegevens onderneming
Adres: Von Liebigw eg 2 Amsterdam
Kamer van Koophandel registratienummer: 61995207
Boedelrekening: NL26ISAE0000016997

27-07-2021
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Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel vermeldt: Biotechnologisch speur- en
ontw ikkelingsw erk voor overige toepassingen en overige specialistische
zakelijke dienstverlening.
Feitelijk betreft de onderneming een productiefaciliteit te Rijsenhout aan het
adres Heermanszw et 50 van algen voor de toepassing in de agro-industrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 25.743,00

€ -208.472,00

€ 20.319,00

2019

€ 19.220,00

€ -68.540,00

€ 210.320,00

2018

€ 53.301,00

€ -39.919,00

€ 227.839,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft in 2018, 2019 en 2020 aanhoudend verlies gemaakt. De
omzet daalde in 2019 ten opzicht van 2018. In 2020 is de omzet marginaal
verbeterd maar het verlies is juist substantieel toegenomen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-07-2021
1

Toelichting
Er w as geen personeel in loondienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 6.259,90

27-07-2021
1

€ 16.388,44

05-11-2021
2

Verslagperiode
van
29-6-2021

27-07-2021
1

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021

05-11-2021
2

t/m
5-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 36 min

2

9 uur 42 min

totaal

30 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft een inleidende bespreking gehad en divers (telefonisch)
overleg gevoerd met de bestuurder van gefailleerde.
De curator heeft de bedrijfsruimte in Rijsenhout diverse keren bezocht voor
overleg met het bestuur en verkoop van de activa. Daarnaast is de
administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur en aangeleverd. De
boekhouding w erd gevoerd in Excel en is in dat formaat aangeleverd en
verw erkt door de curator voor controle.
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De koopsom voor de verkoop van de droogw als en een stoommachine w erd
ontvangen van de koper.
Het roestvrijstaal (RVS) w erd verkocht en geleverd. De koopsom w erd
voldaan.
De aangetroffen activa zijn hiermee volledig geliquideerd.

05-11-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde heeft de volgende directe aandeelhouders:
- Algae Innovations Netherlands B.V.
- M.J. Bevelander Horti B.V.
De (directe) statutair bestuurder van gefailleerde is Algae Innovations
Netherlands B.V.
De uiteindelijke middellijke bestuurders zijn de heer A.A.M. van Vugt en Mark
Ad van Vugt.
Gefailleerde w erd opgericht op 19 december 2014.
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1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft gemeld dat er geen lopende procedures zijn.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el automatisch eindigen w egens het niet
betalen van de premies.
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De bedrijfsmiddelen van gefailleerde w erden opgenomen op de
bedrijvencompact polis bij verzekeraar Interpolis op naam van Algae
Innovations Netherlands B.V.
De curator laat de polis ongemoeid omdat gefailleerde niet de
verzekeringsnemer is.
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1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfsruimte te Rijsenhout aan het adres (1425 CC)
Heermanszw et 50. De bedrijfsruimte bestaat uit een ruimte in een (deel van
een) kassencomplex.
De huurovereenkomst w erd door de curator opgezegd bij brief van 2 juli 2021
ex art. 39 FW .
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De huurovereenkomst eindigt door de opzegging op 2 oktober 2021.
De curator heeft met een van de kopers van de activa afspraken gemaakt over
het opleveren van het gehuurde in de oorspronkelijke toestand. De curator
gaat er op grond van deze afspraak van uit dat het gehuurde tijdig ontruimd
kan w orden opgeleverd bij de verhuurder.

Het gehuurde w erd ontruimd en tijdig opgeleverd aan de verhuurder.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur meldt als oorzaak van het faillissement dat gefailleerde sterk
inteerde op haar kasmiddelen, de verw achte toekomstige omzetten niet zullen
leiden tot een positief rendement en geen geld beschikbaar w as om
noodzakelijk onderhoud te verrichten aan de productielocatie om daar veilig te
kunnen w erken.
Gefailleerde kon niet meer aan haar verplichtingen voldoen. De huur en overige
crediteuren konden niet w orden betaald.
De oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht in het kader van de
rechtmatigheid.
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Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-07-2021
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Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-07-2021
1

Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijk personeel.
Er is geen personeel aangetroffen bij gefailleerde.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris (rvs)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 479,33

Inventaris

€ 3.000,00

Inventaris

€ 6.400,00

totaal

€ 9.879,33

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erd een bedrijfsinventaris aangetroffen die voornamelijk bestaat uit
machines en een kantoorinrichting.
De w aarde van de kantoorinrichting is nihil.
De machines w erden met toestemming van de rechter-commissaris verkocht
aan tw ee verschillende partijen voor een totaalbedrag van € 9.400 ex. BTW .
Het betreft een schoepenrad, een oogstmachine, een droogw als en een
stoommachine.
De betaling van de inventaris ad € 3.630 incl. BTW (€ 3.000 ex BTW ) w erd op
de boedelrekening ontvangen.
De betaling van de inventaris ad € 7.744 incl. BTW (€ 6.400 ex BTW ) w ordt de
komende verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.
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De curator is voornemens diverse rvs (roestvrijstaal) tanks af te laten voeren
tegen schrootprijzen. Er w ordt onderzoek gedaan naar de baten en lasten.
Er is geen pandrecht gevestigd op de bedrijfsmiddelen. De netto
verkoopopbrengst vloeit in de boedel.

De curator heeft 13 rvs (roestvrijstaal) tanks laten afvoeren tegen
schrootprijzen. Voor het afvoeren w as een heftruck nodig en tw ee grote
vrachtw agens met laadruimte. Hiervoor w erden kosten gemaakt. De netto
verkoopopbrengst van het schroot bedraagt € 580,- incl. BTW .
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Gefailleerde w erd niet gefinancierd door een professioneel geldverstrekker. Er
is derhalve ook geen pandrecht vertrekt op de bedrijfsmiddelen w aar het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst voorrang op heeft.

27-07-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De inventaris w erd voor het belangrijkste deel verkocht.
Overige bedrijfsmiddelen bestaan uit RVS-metaal en zullen tegen
schrootprijzen w orden afgevoerd. De baten en lasten w erden onderzocht.
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De curator heeft 13 rvs (roestvrijstaal) tanks laten afvoeren tegen
schrootprijzen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w erd geen voorraad of onderhanden w erk aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

27-07-2021
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Toelichting andere activa
Er w erd geen ander actief aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w erden geen openstaande handelsdebiteuren aangetroffen.
Op de verhuurder is een vordering aangetroffen in de administratie maar er is
ook een schuld aan de verhuurder voor onbetaalde huren zodat per saldo zeer
w aarschijnlijk niets is te vorderen.
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De curator leidt uit de administratie af dat er mogelijk nog facturen
openstaan of moeten w orden verzonden voor inter company vorderingen.
De komende verslagperiode zal w orden geïnventariseerd of er openstaande
vorderingen zijn.

05-11-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen w erden onderzocht en geïnventariseerd.

27-07-2021
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De curator heeft de administratie onderzocht. Er zijn mogelijk nog
openstaande inter company vorderingen. De komende verslagperiode zal
w orden geïnventariseerd of de vorderingen geïncasseerd kunnen w orden.

05-11-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij ING.
ING meldde een creditsaldo van € 2.629,90 per 30 juni 2021.
De curator heeft verzocht om het creditsaldo per datum faillissement aan de
boedel af te dragen. Het creditsaldo w erd op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen leaseovereenkomsten gesloten
door gefailleerde.
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een vordering die volgt uit een
leaseovereenkomst.

27-07-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen financieringen aangetroffen met professionele geldverstrekkers
w aarvoor zekerheden zijn gesteld door gefailleerde en/of derden.
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5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen op de activa van
gefailleerde.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud van bij
gefailleerde aangetroffen activa.
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5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden geen boedelbijdragen ontvangen.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op mogelijke vorderingen
en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur w erd informatie gevraagd.
Er is gecorrespondeerd met de ING met het verzoek het creditsaldo af te
dragen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w erd al door het bestuur gestaakt voor het faillissement.
De onderneming is niet door de curator voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd door de curator onderzocht.
Het is onder de omstandigheden w aarin de onderneming zich bevindt niet
realistisch om een doorstart te verw achten.

27-07-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde.
De boekhouding is gevoerd in Excel en aangeleverd.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

27-07-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 w erd tijdig gedeponeerd op 7 mei 2019.
De jaarrekening van 2019 w erd tijdig gedeponeerd op 18 januari 2020.
De jaarrekening van 2020 w erd tijdig gedeponeerd op 30 april 2021.
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Het reguliere onderzoek van de administratie w erd gestart.
De administratie w erd gevoerd in Microsoft Excel. De administratie maakt een
verzorgde en complete indruk. Het onderzoek w ordt voortgezet.

05-11-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting is op grond van de w et verjaard nu 5 jaren zijn
verstreken na de oprichting van gefailleerde op 19 december 2014.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het bestuur en
de oorzaak van het faillissement.

Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur w ordt voortgezet.

27-07-2021
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05-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De komende verslagperiode zal de boekhouding w orden onderzocht op
mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.
In onderzoek

27-07-2021
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Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen w ordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratie w ordt nader onderzocht ter vaststelling van de
kw aliteit van het bestuur en de oorzaak van het faillissement.
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Het rechtmatigheidsonderzoek w erd gestart en zal de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

05-11-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd en aangeleverd. De administratie zal
w orden onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.
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Het rechtmatigheidsonderzoek w erd gestart en zal de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

05-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.183,64
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Toelichting
Er is tot op heden een boedelvordering ad € 5.183,64 ingediend voor de huur
over de opzegtermijn.
De curator verw acht geen boedelvordering van het UW V voor door het UW V
betaalde lonen over de opzegtermijn omdat er geen personeel in loondienst
w as bij gefailleerde.
€ 5.183,64

05-11-2021
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Toelichting
De boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn bedraagt ongew ijzigd
€ 5.183,64.
Andere boedelvorderingen w erden niet ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
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Toelichting
Er w erd nog geen preferente vordering door de Belastingdienst ingediend.
€ 899,00
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Toelichting
De Belastingdienst diende een preferente vordering in voor een bedrag van €
899,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht geen preferente vordering van het UW V omdat er geen
personeel w as bij gefailleerde en derhalve geen onbetaalde lonen zijn
uitbetaald door het UW V over de periode voor de datum van het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-07-2021
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Toelichting
Er hebben zich bij de curator geen andere preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich bij de curator geen andere preferente crediteuren gemeld.

05-11-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

27-07-2021
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Toelichting
Er heeft zich tot op heden 1 concurrente crediteur gemeld.
3

05-11-2021
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Toelichting
Er hebben zich tot op heden 3 concurrente crediteur gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.403,16
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Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 12.403,16.
€ 197.741,79
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Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 197.741,79.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.
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De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten voor de
crediteuren.
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Vorderingen die w erden ingediend bij de curator w erden verw erkt en ter
inventarisatie geplaatst op de reguliere rangorde lijsten voor de crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuw e) procedures door de curator
gestart.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- controle ontvangst koopsom ad € 7.744 voor de inventaris;
- verkopen van het restant van de activa en onderzoek baten en lasten;
- oplevering gehuurde;
- onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.
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- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek
- verw erken
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van de oorzaak van het faillissement;
van de administratie van gefailleerde;
van de kw aliteit van het bestuur;
naar mogelijke debiteuren en inter company vorderingen;
van ingediende vorderingen door crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.
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De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.
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Het plan van aanpak w erd gevolgd en aangevuld aan de hand van de
bevindingen in de afgelopen verslagperiode.
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Bijlagen
Bijlagen

