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

3
16-05-2019
F.17/18/69
NL:TZ:0000067290:F001
11-09-2018

R-C
Curator

mr. R Giltay
mr. M.J. Oudman

Algemene gegevens
Naam onderneming
ESH Engine Service Holland BV

15-10-2018
1

Gegevens onderneming
Ambachtsw ei 8
8501 XA Joure
KvK: 01095745

15-10-2018
1

Activiteiten onderneming
ESH hield zich bezig met reparaties en onderhoudsw erkzaamheden ter zake
verbrandingsmotoren, pompen en compressoren voor schepen in de offshore.

15-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.230.040,00

€ -195.011,00

€ 881.110,00

2016

€ 2.583.946,00

€ -12.906,00

€ 941.705,00

Toelichting financiële gegevens
bron: rapport jaarstukken 2016

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

15-10-2018
1

Boedelsaldo
15-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 22.914,96

28-01-2019
2

Boedelsaldo
€ 43.527,65

16-05-2019
3

Boedelsaldo
€ 16.626,85

Verslagperiode
15-10-2018
1

van
11-9-2018
t/m
10-10-2018

28-01-2019
2

van
11-10-2018
t/m
10-1-2019

16-05-2019
3

van
16-6-2019
t/m
10-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62,35 uur

totaal

62,35 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
bestede uren verslag 1: 64 uur en 23 minuten ipv 62 uur en 35 minuten
bestede uren verslag 2: 29 uur en 11 minuten
totaal bestede uren: 93 uur en 34 minuten

28-01-2019
2

bestede uren verslag 3: 11 uur en 6 minuten
totaal bestede uren: 104 uren en 40 minuten

16-05-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ESH Engine Service Holland BV is opgericht op 25 februari 2002. De bestuurder
en enig aandeelhouder is Hooites Marine Services BV, KvK-nummer 04070175.
Enig aandeelhouder van Hooites Marine Services BV is Stichting
Administratiekantoor HMS, KvK-nummer 64313034. Bestuurder is de heer J.
Hooites.

15-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Op datum uitspraak faillissement liepen er geen procedures.

15-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren alle van belang zijnde verzekeringen i.v.m.
premieachterstand opgeschort, dan w el beëindigd.

15-10-2018
1

1.4 Huur
ESH exploiteerde haar onderneming vanuit haar bedrijfspand, gelegen aan de
Ambachtsw ei 8 te Joure. Het bedrijfspand w as tot 28 juni 2018 ook eigendom
van ESH. Het bedrijfspand is bij koopovereenkomst d.d. 21 juni 2018 verkocht
en op 28 juni 2018 heeft levering plaatsgevonden. Het onroerend goed is voor
een marktconforme prijs verkocht. ESH is nadien het pand niet gaan huren van
de nieuw e eigenaar. Kort na de levering heeft de nieuw e eigenaar de sloten
van het bedrijfspand vervangen en is feitelijk de bedrijfsexploitatie van ESH stil
komen te liggen.
ESH huurde nog een loods als opslagruimte aan het adres Noorderblokken 5 te
9523 TJ Drouw ermond. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de huurovereenkomst bij brief d.d. 20 september 2018 opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

15-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Van ESH is in augustus 2017 tevens een faillissement uitgesproken. Het
faillissement is toen aangevraagd door het pensioenfonds. Het faillissement is
uitgesproken zonder aanw ezig van de bestuurder. ESH is in verzet gegaan
tegen de uitspraak in augustus 2017. De uitspraak van het faillissement is
nadien door de rechtbank vernietigd omdat de vordering van de aanvrager is
voldaan.

15-10-2018
1

Het faillissement in 2017 heeft de onderneming geen goed gedaan, aldus de
directie van ESH. Volgens de directie is de situatie in de scheepvaart slecht. Er
zouden te w einig opdrachten zijn. Volgens de directie is in de eerste w eek van
juli 2018 zelf het faillissement aangevraagd. Echter, bleef de uitspraak van het
faillissement op zich w achten w aardoor een drietal w erknemers van ESH het
faillissement hebben aangevraagd. Op het verzoek van de w erknemers is het
faillissement van ESH uitgesproken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-10-2018
1

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-10-2018
1

Personeelsleden
4 tot 7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-9-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 14 september 2018 heeft een bespreking met de personeelsleden
plaatsgehad te Groningen bij het UW V, afdeling faillissementen.

3. Activa

15-10-2018
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het bedrijfsonroerendgoed van ESH is medio juni verkocht en geleverd. Er
bevindt zich geen onroerend goed in de boedel.

15-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand bevinden zich nog bedrijfsinventarisgoederen bestaande
uit gereedschappen, machines, bureaus, bureaustoelen, kasten, alsmede
voorraad. Tot de bedrijfsmiddelen behoren ook een viertal bedrijfsvoertuigen.

15-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De roerende goederen bevinden zich niet op de bodem van de gefailleerde
vennootschap. Zo beschouw d, is er geen sprake van een bodemvoorrecht van
de fiscus.

15-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De eigenaar van het bedrijfspand stelt zich op het standpunt dat ook de
eigendom van de roerende goederen (bedrijfsinventaris, voorraad) ook
eigendom is van haar. De curator betw ist dit. De curator heeft inmiddels
overeenstemming bereikt met de eigenaar van het pand ter zake de
bedrijfsinventaris en voorraad. Aan deze afspraken zal uitvoering gegeven
w orden. In het volgende faillissementsverslag zal hier nader bericht over
gedaan w orden.

15-10-2018
1

De curator is met de eigenaar van het bedrijfspand overeengekomen dat de
boedel geen eigendomsaanspraak meer zou doen op de aanw ezige
bedrijfsinventaris en voorraad, tegen betaling van een bedrag door de
eigenaar van het bedrijfspand aan de boedel van € 15.000,--. Onder deze
regeling vallen de bedrijfsvoertuigen niet.

28-01-2019
2

Op 16 oktober 2018 is de betaling van € 15.000,-- op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand bevindt zich nog voorraad (zie 3.5).

15-10-2018
1

Verw ezen w ordt naar 3.5

28-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Op het moment van het uitspreken van het faillissement w as er geen
onderhanden w erk meer aanw ezig. Vanuit het faillissement zijn geen
w erkzaamheden meer uitgevoerd.

15-10-2018
1

Ter zake de voorraad is de curator ook nog in gesprek met de eigenaar van
het bedrijfspand.
Verw ezen w ordt naar 3.5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

28-01-2019
2

Toelichting andere activa
Zoals onder 3.3 w eergegeven, heeft ESH een viertal bedrijfsvoertuigen op
naam staan. Het betreffen de volgende voertuigen:
- Renault Master, kenteken 2-VZT-98
- Peugeot Partner, 170C 2.0 hdi, kenteken 92-BL-LR
- Renault Master, kenteken VN-445-P
- Renault Traffic, kenteken VN-93-7N
- Saab, 93 2.1 T. cabriolet, 1e toelating 22 maart 2001, kenteken 58-GT-RP

15-10-2018
1

De curator stelt zich voorts op het standpunt dat er ook nog een
aanhangw agen van het merk Ansems in de boedel valt.
De volgende voertuigen zijn inmiddels verkocht:
- aanhangw agen merk Amsens: € 750,-- ex btw , € 907,50 inc btw . Betaling
ontvangen op faillissementsrekening op 16 oktober 2018;
- Renault Master, kenteken 2-VZT-98: € 2.250,-- ex btw , € 2.722,-- inc btw .
Voornoemd bedrag is op 7 november 2018 bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

28-01-2019
2

De volgende voertuigen zijn in faillissement van een kantoorgenoot, mr.J .H.
van der Meulen, Plantinga Scharnegoutum BV, meegegaan in een veiling, w elke
veiling georganiseerd is door Troostw ijk. Eén van beide voertuigen is verkocht
voor € 8.000,--. Van de curator heb ik begrepen dat het andere voertuig niet
verkocht is. De curator zal de verkoop ervan voortzetten. De afrekening van de
koopsom van € 8.000,-- heeft zich in onderhavige verslagperiode nog niet
voltooid. De curator zal hierover in het volgende faillissementsverslag nader
bericht doen.
De Renault Master met het kenteken VN-937-N is verkocht. Opbrengst €
8.000,--.
De Renault master met het kenteken VN-445-P is niet verkocht en w ordt nog
met een veiling van Troostw ijk verder geveild en die veiling sluit op 15 februari
2019.
De curator heeft voorts opdracht gegeven om de Peugeot Partner, 170C 2.0
hdi, kenteken 92-BL-LR en de Saab, 93 2.1 T. cabriolet, kenteken 58-GT-RP
openbaar te verkopen door middel van online veiling via Makelaardij Puper. De
curator verw acht hierover in het volgende faillissementsverslag nader te
kunnen berichten.
De Renault Master met kenteken VN-445-P is inmiddels verkocht. Door
Troostw ijk is op 31 januari 2019 een bedrag van € 7.334,50 op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

16-05-2019
3

Na opgemelde verslagperiode zijn verkocht de Peugeot Partner, kenteken
92-BL-LR en de Saab, kenteken 58-GT-RP via Makelaardij Puper. Voor beide
voertuigen is totaal een bedrag van € 1.210,53 op de faillissementsrekening
ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal zich inspannen om voornoemde voertuigen te verkopen.

15-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 45.243,83

€ 21.367,47

€ 45.243,83

€ 21.367,47

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de directie van ESH bedroeg de debiteurenpost per datum
faillissement € 45.243,83. De curator is overgegaan van de debiteuren.
Inmiddels is geïncasseerd een bedrag van € 21.367,47. Van voornoemd
bedrag is een bedrag van € 1.754,50 bijgeschreven op de Rabobank rekening
van ESH. Op de boedelrekening is bijgeschreven een bedrag van € 19.612,97.

15-10-2018
1

Een boedelbijdrage is niet van toepassing. De debiteuren zijn niet verpand.
Het betreft derhalve vrij boedelactief.
In onderhavige verslagperiode is een betaling ontvangen van Chemgas
Barging ad € 1.556,37. De totale vordering bedraagt € 8.473,--. Chemgas
Barging betw ist de verschuldigdheid van een bedrag van € 6.448,36. De
curator dient de juistheid van deze betw isting nog te beoordelen.

28-01-2019
2

Voorts staat nog één debiteur open, te w eten HS Schiffahrts GmbH & Co. KG
MS Donau ad € 7.250,48. De curator zal de incassow erkzaamheden ter zake
deze debiteur voortzetten.
Eén debiteur heeft terecht een beroep op verrekening gedaan. Een overzicht
van de pre faillissementsdebiteuren w ordt overgelegd.
Debiteur Schiffarts voert inhoudelijk verw eer op tegen de vordering. Er w ordt
gesteld dat men reeds te veel betaald zouden hebben en dat men derhalve
een vordering in het faillissement zouden hebben. De curator dient dit
verw eer nog te beoordelen en verw acht hierover in het volgende
faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.

16-05-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de incassow erkzaamheden voortzetten.

15-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
ESH hield bij de Rabobank een drietal rekeningen aan:

15-10-2018
1

- NL07 RABO 0305 0399 03 met een saldo van € 776,80 credit;
- NL57 RABO 0991 3704 57 met een saldo van € 0,22 credit (G-rekening);
- NL23 RABO 1469 5051 18 met een saldo van € 0,49 credit.

5.2 Leasecontracten
ESH had een financial leaseovereenkomst met RCI Financial Credit
Management ter zake een Renault Master, kenteken VN-44-5B. Ter zake dit
contract w as nog sprake van één openstaand bedrag van € 571,83. Na
betaling van voornoemd bedrag zal de leasemaatschappij de
tenaamstellingscode vrijgeven zodat het voertuig verkocht kan w orden en de
opbrengst de boedel toekomt. Vanuit het faillissement is een betaling van €
571,83 verricht.

15-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
In het bedrijfspand bevinden zich goederen w aarvan een aantal leveranciers
aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. Feitelijk bevinden
zich deze goederen niet meer op de bodem van gefailleerde. Partijen met een
eigendomsvoorbehoud zullen zich derhalve moeten w enden tot de nieuw e
eigenaar van het pand. De curator heeft de nieuw e eigenaar geïnformeerd
over de partijen die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bijgehouden. De boekhouding w ordt gecontroleerd door
Van der W al & Bergsma Accountants Belastingadviseurs te Joure.

15-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 zijn tijdig gedeponeerd.

15-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-10-2018
1

nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

15-10-2018
1

nog in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-10-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.342,13

15-10-2018
1

€ 100.140,13

28-01-2019
2

€ 100.133,13

16-05-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-10-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-10-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

15-10-2018
1

36

28-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 118.427,43

15-10-2018
1

€ 187.035,24

28-01-2019
2

€ 188.229,08

16-05-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15-10-2018
1

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
De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren. De curator zal zich
in de komende verslagperiode inspannen de bedrijfsvoertuigen te verkopen.
Voor het overige zal de curator zich blijven inspannen om debiteuren te
incasseren. Tevens zal een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd w orden.

15-10-2018
1

De curator zal zich inspannen om de bedrijfsvoertuigen te verkopen en zal zich
een oordeel moeten vormen over het verw eer van één debiteur en de incasso
van een debiteur. Voorts zal de curator in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

28-01-2019
2

De curator dient nog een rechtshandeling te beoordelen. Kort voor het
faillissement is vanuit de boedel een voertuig verkocht aan een onderneming
die gelieerd is aan de bestuurder van ESH. Mogelijk betreft dit een
paulianeuze handeling.

16-05-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator een rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10-7-2019

16-05-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
In de opslagloods aan het adres Noordbokken 5 te Drouw ermond bevinden
zich nog een dertiental ibc’s met verontreinigd w ater. De curator is thans aan
het onderzoeken hoe deze ibc’s uit het pand verw ijderd kunnen w orden.
Hiervoor zal een extern recyclebedrijf opdracht moeten krijgen.

16-05-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

