Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
15-01-2020
F.16/18/428
NL:TZ:0000070318:F001
25-09-2018

R-C
Curator

mr. Neijt
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Greenes Techniek B.V.

19-10-2018
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Harmelen (gemeente W oerden)

19-10-2018
1

Voorheen feitelijk gevestigd aan de Energiew eg 21 te (3481 MC) Harmelen.

Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met het inbouw en van technische installaties in
voertuigen. Dit ging onder meer om het ombouw en van voertuigen tot
elektrisch aangedreven voertuigen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.042.526,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -115.626,00

€ 395.141,00

Toelichting financiële gegevens

19-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De boedel is in afw achting van gegevens omtrent omzet en resultaat.

19-10-2018
1

In 2016 w aren de cijfers als volgt:

18-04-2019
3

Omzet:
€ 1.153.214
Verlies:
€ 192.560
Balanstotaal: € 538.679

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

19-10-2018
1

Toelichting
In de periode voor faillissement w aren er zes medew erkers. Een daarvan
betrof een oproepkracht. Alle medew erkers w aren op de faillissementsdatum al
niet meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-10-2018
1

€ 20.341,10

24-01-2019
2

Toelichting
Dit betreft de verkoopopbrengst van de activa en het kleine positieve saldo
van de rekening van curanda bij de Rabobank.
€ 20.342,56

18-04-2019
3

€ 20.343,58

15-07-2019
4

€ 20.861,65

15-10-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is nog een belastingrestitutie ontvangen.
€ 20.862,09

Verslagperiode

15-01-2020
6

Verslagperiode
van
25-9-2018

19-10-2018
1

t/m
18-10-2018
van
19-10-2018

24-01-2019
2

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

18-04-2019
3

t/m
17-4-2019
van
18-4-2019

15-07-2019
4

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-10-2019
5

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

15-01-2020
6

t/m
14-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 6 min

2

4 uur 57 min

4

0 uur 57 min

5

1 uur 18 min

6

2 uur 45 min

totaal

21 uur 3 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren zijn als volgt te verdelen:

19-10-2018
1

Curator: 8,85 uur
Faill.medew erkster: 2,25 uur

De bestede uren in deze verslagperiode zijn als volgt te verdelen:

24-01-2019
2

Curator: 4,20 uur
Faill.medew erkster: 0,75 uur

De bestede uren in deze verslagperiode zijn als volgt te verdelen:

18-04-2019
3

Curator: 4,20 uur
Faill.medew erkster: 0,75 uur
De bestede uren in deze verslagperiode zijn als volgt te verdelen:
Curator: 0,85 uur
Faill.medew erkster: 0,10 uur

15-07-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is een dochter van de op 2 oktober jl. eveneens gefailleerde Greenes
Holding B.V. (faill.nr. C/16/18/442 F).

19-10-2018
1

De feitelijk leidinggevenden zijn de heren A. Severs en M. Middelw eerd

1.2 Lopende procedures
Geen, volgens opgave van de directeuren

19-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Zijn of w orden vanw ege het faillissement beëindigd.

19-10-2018
1

1.4 Huur
Curanda huurder onder van een in juli jl. eveneens gefailleerde vennootschap.
De huurovereenkomst is per 13 augustus 2018 *dus voor faillissement) al
beëindigd.

19-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Door het faillissement van de gelieerde vennootschap Autobedrijf Cor
Middelw eerd B.V. vielen er veel opdrachten w eg. Er zijn gesprekken gevoerd
met de partij die de activa van genoemd autobedrijf heeft overgenomen, doch
die hebben niet tot resultaat geleid. Toen men vervolgens ook het gehuurde
pand moest verlaten en de personeelsleden vertrokken, bleef er een inactieve
vennootschap over. De directeuren hebben derhalve het eigen faillissement
van de vennootschap aangevraagd.

19-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-10-2018
1

Toelichting
Alle personeelsleden w aren op de faillissementsdatum al uit dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-9-2019

0

totaal

0

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel had nog w el salaris over de periode tot aan hun einddatum
tegoed en mogelijk ook nog vakantietoeslag. Dit is gemeld aan het UW V en de
ex-w erknemers zijn uitgenodigd hun vorderingen bij het UW V kenbaar te
maken. Vanuit de boedel is een w erkgeversformulier ingevuld en w ordt nu
gew acht op indiening van een vordering door het UW V.

19-10-2018
1

Het UW V heeft inmiddels een (preferente) vordering ingediend. Daarmee is dit
punt afgew ikkeld.

15-07-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, enkele elektrische voertuigen, een
heftruck en w at voorraad

€ 20.328,00

totaal

€ 20.328,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De zaken zijn, vanw ege het gedw ongen vertrek uit het huurpand van curanda
op 13 augustus jl., opgeslagen in zeecontainers die op kosten van de
directeuren op een afgesloten bedrijfsterrein in Harmelen staan.
Deze zeecontainers zijn voor faillissement aangeschaft en "betaald" door een
ruil tegen vier bruggen die voorheen eigendom w aren van curanda. Het geheel
is vrij rommelig.
Daarnaast zijn er tw ee elektrische voertuigen die men in consignatie had.
W anneer deze verkocht w orden moet er een bedrag van ruim € 13.000 aan de
eigenaar van deze voertuigen betaald w orden.

19-10-2018
1

De genoemde verkoopopbrengst is de opbrengst voor alle activa (de
zeecontainers met inhoud) inclusief BTW .

24-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde. Er zijn geen stil verpande zaken.

19-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er is een kijkdag georganiseerd w aarop diverse gegadigden zijn gekomen. Dit
heeft geleid tot biedingen. Het beste bod is afkomstig van een partij die met
de eigenaar van de elektrische voertuigen overeen w il komen dat zij deze
onder dezelfde voorw aarden mag doorverkopen als curanda. Voor de boedel
levert dit dan het surplus van de gedane bieding, voor zover deze de aan de
eigenaar te zijner tijd te betalen afdracht te boven gaat, op. De boedel w acht
op overeenstemming ter zake, die als het goed is spoedig moet komen.

19-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zeer geringe voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Dit betreft een aantal gasflessen en w at installatiemateriaal.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

19-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor bij 3.5.

19-10-2018
1

Er is in juli 2018 nog een taxatie uitgevoerd door NTAB van hetgeen destijds
aanw ezig w as. Dit geeft een indicatie van de w aarde destijds. Op de
faillissementsdatum w aren niet alle getaxeerde zaken meer aanw ezig, omdat
deze deels gebruikt w aren. Daarnaast zijn de bruggen geruild voor
zeecontainers (zie hiervoor).

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afronden van de verkoop zodra er duidelijkheid is over de afw ikkeling met
betrekking tot de elektrische voertuigen.

19-10-2018
1

De activa zijn inmiddels verkocht, w aarmee dit punt is afgerond.

24-01-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

er is een beperkte hoeveelheid debiteuren

€ 21.300,00

€ 0,00

totaal

€ 21.300,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een debiteur w as Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. die inmiddels in staat van
faillissement verkeert. Daarnaast zijn er debiteuren die ook crediteur van
curanda zijn en dus kunnen verrekenen. Er is één grote debiteur die is
aangeschreven om tot betaling over te gaan. daar is nog geen reactie op
gekomen.

19-10-2018
1

De debiteur w eigert vooralsnog tot betaling over te gaan. De incasso w ordt
voortgezet.

24-01-2019
2

Er is nog steeds discussie met één grote debiteur. Met directeur Middelw eerd
is afgesproken dat hij het overleg aangaat en tracht te bereiken dat er een
voorstel w ordt gedaan. Het gaat om een bedrag van € 14.000. De boedel is in
afw achting van de uitkomsten hiervan.

18-04-2019
3

Het overleg is nog gaande. In de komende verslagperiode moet duidelijk
w orden of er een minnelijke regeling kan w orden bereikt of niet c.q. w at er
verder dient te gebeuren.

15-07-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren en bezien w at er te incasseren valt.

19-10-2018
1

De heer Middelw eerd is nog steeds in overleg. Volgende maand zal duidelijk
w orden of het zinvol is over deze vordering te gaan procederen.

15-10-2019
5

Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en het is duidelijk dat er
gerechtvaardigde klachten zijn over de geleverde prestatie. Een minnelijke
regeling is niet mogelijk (de debiteur claimt schade die de vordering van
curanda overstijgt). Bij een procedure w egen de kosten en risico's niet op
tegen de w ellicht te realiseren baten.
Dit punt w ordt dan ook als afgew ikkeld beschouw d.

15-01-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij de Rabobank. Het saldo w as op de faillissementsdatum
licht positief. de bank heeft inmiddels kosten in rekening gebracht, w aarmee dit
saldo is verdampt. de bank heeft (nog) geen vordering ingediend.

19-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
W aren er niet volgens de directie.

5.3 Beschrijving zekerheden

19-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen. De bank heeft geen pandrechten.

19-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet geclaimd.

19-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet geclaimd tot op heden.

19-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

19-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Dit punt is afgerond.

19-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet. Curanda w as al inactief op de faillissementsdatum.

19-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is ook niet doorgestart.

19-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w ordt onderzocht.

19-10-2018
1

De administratie is op orde.

24-01-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De boedel is in afw achting van gegevens hieromtrent.

19-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde omdat deze niet vereist is.

19-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is aan voldaan.

19-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt onderzocht.
Nee

19-10-2018
1

24-01-2019
2

Toelichting
Er is tot op heden niet gebleken van onbehoorlijk bestuur bij deze
vennootschap.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ook hier w ordt onderzoek naar gedaan.
Nee

19-10-2018
1

24-01-2019
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor Paulianeuze handelingen gevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en eventueel Paulianeus
handelen.

19-10-2018
1

Dit punt is afgerond.

24-01-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

19-10-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 198.871,00

19-10-2018
1

Toelichting
Dit betreft de tot heden ingediende vorderingen.
€ 218.373,00

24-01-2019
2

Toelichting
Er zijn afgelopen periode nog een aantal fiscale vorderingen ingediend.
€ 401.534,00

18-04-2019
3

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de vordering van de fiscus gestegen.
€ 400.293,00

15-10-2019
5

Toelichting
Door een verrekening is deze schuld licht afgenomen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is nog niets ingediend maar dit w ordt w el verw acht. Zie hiervoor bij het punt
"personeel".
€ 14.077,26
Toelichting
Dit betreft loonvorderingen van w erknemers die op de faillissementsdatum al
uit dienst w aren maar nog w al loon c.a. tegoed hadden.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-10-2018
1

15-07-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

19-10-2018
1

Toelichting
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Tot heden hebben er zes crediteuren een
vordering ingediend.
11

24-01-2019
2

14

18-04-2019
3

15

15-07-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft ook een concurrente vordering ingediend vanw ege
overgenomen pensioenpremies etc.
16

15-10-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.555,86

19-10-2018
1

€ 82.246,81

24-01-2019
2

Toelichting
Het saldo is gestegen vanw ege een aantal nieuw e vorderingen die zijn
ingediend.
€ 102.640,43

18-04-2019
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er nog een aantal vorderingen ingediend.
De verw achting is dat er nu niet veel indieningen meer zullen komen.
€ 113.847,19

15-07-2019
4

Toelichting
Naar verw achting hebben de meeste crediteuren die dat w ilden inmiddels een
vordering ingediend.
€ 114.098,87

15-10-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium zijn hier nog geen uitspraken over te doen.

19-10-2018
1

Vereenvoudigde afw ikkeling.

15-01-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
W aar nodig overleg en correspondentie met crediteuren.

19-10-2018
1

In de crediteurenposities is de afgelopen periode geen w ijziging opgetreden.

15-01-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hiervoor:

19-10-2018
1

- incasso debiteuren
- onderzoek rechtmatigheid
- verkoop activa
De activa zijn verkocht en het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond. W at
rest is de incasso van de debiteuren.

24-01-2019
2

In de komende verslagperiode zal er duidelijkheid moeten komen of er ter zake
nog iets te incasseren valt. Zo niet dan kan er w orden afgew ikkeld.

15-07-2019
4

tenzij er geprocedeerd moet w orden tegen de debiteur (zie hiervoor) kan er in
de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

15-10-2019
5

Nu er niet geprocedeerd gaat w orden tegen de debiteur, kan er tot
afw ikkeling w orden overgegaan.

15-01-2020
6

Dit faillissement zal zeer binnenkort voor vereenvoudigde afw ikkeling w orden
voorgedragen.
Aldus is dit het laatste verslag

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.

19-10-2018
1

Op korte termijn.

15-01-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

19-10-2018
1

