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

9
03-09-2022
F.18/20/102
NL:TZ:0000143398:F001
02-06-2020

R-C
Curator

mr. D.J. Klijn
mr S. Veenema-Bruinsma

Algemene gegevens
Naam onderneming
NoCo2 B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap NoCo2 B.V. statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (7821 CE) Emmen, aan de Nijbracht 148 is opgericht op 3
april 2015.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
NoCo2 B.V. hield zich bezig met het verkopen en plaatsen van
zonnestroomsystemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 2.340.045,00

€ 43.425,00

€ 1.089.974,00

2019

€ 4.759.647,00

€ 219.689,00

€ 2.441.710,00

2017

€ 1.101.037,00

€ -141.186,00

€ 457.736,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig van de jaarrekeningen 2017, 2018 en
2019.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 54.583,84

15-10-2020
2

€ 10.476,99

14-01-2021
3

€ 10.548,99

20-04-2021
4

€ 10.548,99

09-08-2021
5

€ 10.548,99

09-11-2021
6

€ 10.533,09

09-02-2022
7

€ 10.533,09

17-05-2022
8

€ 10.533,09

03-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
1-7-2020

15-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

14-01-2021
3

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

20-04-2021
4

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

09-08-2021
5

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

09-11-2021
6

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021

09-02-2022
7

t/m
31-1-2022
van
1-2-2022

17-05-2022
8

t/m
30-4-2022
van
1-5-2022
t/m
30-8-2022

Bestede uren

03-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

178 uur 0 min

2

49 uur 42 min

3

17 uur 0 min

4

13 uur 42 min

5

10 uur 18 min

6

8 uur 42 min

7

31 uur 6 min

8

6 uur 48 min

9

2 uur 36 min

totaal

317 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van NoCo2 B.V. (hierna: de failliete
vennootschap) is de heer S. F. Dijkstra (hierna: de bestuurder).

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap heeft bij Nationale Nederlanden en Centraal Beheer
meerdere bedrijfsverzekeringen ondergebracht. De verzekeringen zullen
w orden beëindigd. De curator gaat nog na of er sprake is van premierestitutie.

1.4 Huur

09-07-2020
1

1.4 Huur
De onderneming van de failliete vennootschap w erd geëxploiteerd vanuit het
pand, gelegen aan de Nijbracht 148 te Emmen. De verhuurder heeft de
huurovereenkomst op 4 juni opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.

09-07-2020
1

De failliete vennootschap is tevens huurder van een loods. Over de beëindiging
van de huur van de loods zal nog nader overleg plaatsvinden met de
verhuurder.
De huurovereenkomsten zijn beëindigd en de gehuurde locaties zijn
opgeleverd.

15-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht op 3 april 2015. De exploitatie van de
onderneming bestaat voornamelijk uit het plaatsen en installeren van
zonnestroomsystemen. De failliete vennootschap bediende zow el de particulier
als de zakelijke markt.
Tijdens het inventarisatiegesprek heeft de bestuurder geen specifieke reden
aangegeven w at de oorzaak van het faillissement is gew eest. Volgens de
bestuurder w as er ook geen sprake van een faillissementssituatie doch w as er
slechts sprake van een geschil met een crediteur.
Inmiddels is w el duidelijk gew orden dat de failliete vennootschap te kampen
heeft met een forse schuldenlast.
Onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement zal
moeten uitw ijzen w at de oorzaak van het faillissement is gew eest. Uit het
faillissementsrekest is gebleken dat de failliete vennootschap reeds in het
najaar van 2019 grote moeite had om de aangenomen w erken volgens
planning correct en volledig op te leveren. Uit het faillissementsrekest valt op
te maken dat ondanks herhaalde verzoeken betaling is uitgebleven w at
uiteindelijk heeft geleid tot de aanvraag van het faillissement door diverse
crediteuren. De bestuurder w as in eerste instantie voornemens om in hoger
beroep te gaan tegen het uitgesproken faillissement maar heeft hier na
beraad van af gezien.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

09-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren tien w erknemers in dienst bij de failliete
vennootschap. Een van de tien w erknemers w as al geruime tijd ziek op datum
faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

09-07-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had de failliete vennootschap
een vergelijkbaar aantal w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-6-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de
betreffende w erknemers op 8 juni 2020 ontslagen. In verband met het Corona
virus heeft er geen ontslagbijeenkomst plaatsgevonden. Het UW V heeft
rechtstreeks contact gehad met de w erknemers ten behoeve van
informatievoorziening.

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en aanhangw agens

€ 3.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 3.000,00

€ 2.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschap heeft een beperkt hoeveelheid inventariszaken en
(andere) roerende zaken in eigendom. De curator heeft deze zaken laten
taxeren. Ook heeft de curator een verkoopmemorandum opgesteld en
gestuurd naar verschillende geïnteresseerde partijen. In dit kader is de curator
thans met één geïnteresseerde partij in onderhandeling.

09-07-2020
1

De materiële en immateriële activa zijn verkocht voor een totaalbedrag van €
7.500,00.

15-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventariszaken zijn bodemzaken en vallen onder het
bodemvoorrecht van de fiscus. Gelet op de verw achte vordering van de
Belastingdienst zal de opbrengst van deze zaken de boedel toekomen.

09-07-2020
1

De opbrengst van de inventariszaken ad € 1.500,00 is aan de boedel
toegekomen. De boedelbijdrage van opbrengst van de aanhangw agens ad €
1.500,00 bedraagt € 500,00

15-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop activa.

09-07-2020
1

Afgerond.

15-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 3.000,00

€ 1.000,00

totaal

€ 3.000,00

€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de periode voorafgaand aan het faillissement w erden de goederen voor de
projecten (voornamelijk zonnepanelen) veelal rechtstreeks op de locatie van
het w erk afgeleverd. De in de loods aangetroffen voorraden zijn zeer beperkt.
De nog aanw ezige voorraden zullen samen met de inventariszaken w orden
verkocht.

09-07-2020
1

De voorraden zijn tezamen met de overige materiële en immateriële activa
verkocht.

15-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraden.

09-07-2020
1

Afgerond.

15-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 1.500,00

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Toelichting andere activa
Andere activa van de failliete vennootschap bestaan uit de immateriële activa,
w aaronder de handelsnaam, het klantenbestand, de w ebsite, de telefoon- en
faxnummer, de goodw ill etc.

09-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De geïnteresseerde partij met w ie thans onderhandelingen plaatsvinden heeft
een bieding gedaan die ook ziet op de immateriële activa. De verw achting is
dat zow el de materiële als immateriële activa aan deze gegadigde w ordt
verkocht.

09-07-2020
1

De immateriële activa zijn tezamen met de materiële activa verkocht.

15-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.730.181,58
totaal

€ 1.730.181,58

Toelichting debiteuren
De ontvangen debiteurenlijst geeft een openstaand saldo aan van €
1.730.181,58. Dit saldo is grotendeels gebaseerd op vooruit gefactureerde
bedragen terw ijl de onderliggende projecten nog opgestart dienen te w orden.
De verw achting is dan ook dat een groot gedeelte van de facturen onbetaald
zal blijven.

09-07-2020
1

De failliete vennootschap maakte gebruik van factoring. De
debiteurenvorderingen zijn derhalve, voor zover de curator heeft kunnen
nagaan, allemaal overgedragen aan een derde. Deze derde heeft de
debiteuren zelf rechtstreeks aangeschreven.
De curator heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de
factormaatschappij over de afhandeling van de al dan niet aan de
factormaatschappij overgedragen vorderingen.
Na datum faillissement hebben enkele debiteuren nog betalingen verricht op
de ING bankrekening van de failliete vennootschap. Deze betalingen zijn
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

15-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren van debiteurenvorderingen.

09-07-2020
1

Gebleken is dat het merendeel van de openstaande facturen vooruit
gefactureerd is en derhalve niet incasseerbaar is. Van enkele vorderingen is
dat niet het geval maar deze facturen w orden (al langer) betw ist door de
debiteuren, zoals niet afgesproken meerw erk en claims w egens aangebrachte
schade. Bovendien zijn de vorderingen verpand aan een financier. De curator
zal dan ook geen verdere w erkzaamheden in dit kader verrichten en heeft de
bevindingen omtrent de debiteuren teruggekoppeld aan de pandhouder.

14-01-2021
3

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

09-07-2020
1

De failliete vennootschap hield meerdere rekeningen aan bij ING. Het
uiteindelijk (credit)saldo van de failliete vennootschap op datum faillissement
bedraagt na verrekening van alle saldi € 7.698,33. In dit kader is verder
relevant dat er een claim is uit hoofde van een bankgarantie, en dat de failliete
vennootschap beschikte over een creditcard. Na verrekening van de claim op
de bankgarantie en de creditcard bedraagt het uiteindelijke saldo op de
gezamenlijke bankrekeningen op datum faillissement € 2.823,33.
Na datum faillissement hebben verschillende creditmutaties plaatsgevonden op
de bankrekening(en) van de failliete vennootschap bij ING. De ING is verzocht
de ontvangen bedragen over te maken naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

15-10-2020
2

Gebleken is dat er nog een ING bankrekening met een minimaal saldo van €
2,00 aanw ezig is. Het totale creditsaldo op datum faillissement komt daarmee
op € 2.825,33. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

20-04-2021
4

Een betaling ad. € 72,00 van de Belastingdienst aan de failliete vennootschap
is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement w aren er negen voertuigen bij failliete vennootschap
aanw ezig w aarvoor leasecontracten w aren afgesloten. Deze voertuigen zijn
getaxeerd. Gebleken is dat de vordering(en) van de leasemaatschappijen
hoger is dan de te realiseren opbrengt voor deze voertuigen. Thans vindt
overleg plaats met de leasemaatschappij over teruggave van de voertuigen.

09-07-2020
1

In de afgelopen periode zijn alle voertuigen door de leasemaatschappij(en)
opgehaald. Één voertuig heeft bij de verkoop een surplus voor de boedel
opgeleverd. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. Enkele
leasemaatschappijen hebben na uitw inning van de voertuigen een vordering
ingediend. De verw achting is dat in de komende periode alle
leasemaatschappijen hun vordering hebben ingediend.

15-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Één partij heeft zich gemeld met een pandrecht. Het pandrecht ziet op alle
huidige en toekomstige (im)materiële activa en vorderingen
In het kader van de verkoop van de activa bestanddelen vindt thans overleg
plaats met de pandhouder omtrent een boedelbijdrage.

09-07-2020
1

Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de
opbrengst van de verkoop van de (verpande) activa en de activa zijn verkocht.

15-10-2020
2

5.4 Separatistenpositie
zie 5.3

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Na inventarisatie is gebleken dat alle door de leveranciers geleverde goederen
niet meer aanw ezig zijn bij de failliete vennootschap en reeds zijn verw erkt in
de projecten, althans er kan niet w orden vastgesteld door w elke leverancier
de zonnepanelen zijn geleverd.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Een van de eerder genoemde voertuigen staat thans geparkeerd bij een
garage. Echter is nog niet gebleken van een beroep op het retentierecht.

09-07-2020
1

De leasemaatschappij heeft de curator verzocht in te stemmen met het
voorstel van de garagehouder om de gemaakte kosten van de garagehouder
te vereffen met de overname van het voertuig. De curator heeft ingestemd met
voormelde.

15-10-2020
2

5.7 Reclamerechten
Een crediteur heeft zich gemeld met een beroep op het recht van reclame. De
geleverde goederen bestaat uit drie pallets met zonnepanelen en zijn op
datum faillissement in de loods aangetroffen. Onlangs heeft deze leverancier
de zonnepanelen zonder medew eten en instemming van de curator
opgehaald.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatiew erkzaamheden. Verder contacten met de leasemaatschappijen
en de banken.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gebleken is dat het niet opportuun is om de w erkzaamheden voort te zetten.

6.2 Financiële verslaglegging

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Activiteiten zijn niet voortgezet door de curator.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Activiteiten zijn niet voortgezet door de curator.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

09-07-2020
1

Voor zover de curator nu kan beoordelen is de administratie tot aan datum
faillissement bijgehouden.

09-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn niet tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2019 is
door de accountant opgemaakt maar nog niet gedeponeerd.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-07-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

09-08-2021
5

Het onderzoek is nog gaande. In de afgelopen periode heeft de
Belastingdienst een onderzoek gedaan naar de aangifte omzetbelasting over
de periode 2016 tot en met 2020. De uitkomsten van dat onderzoek zijn
gedeeld met de curator. Uit de administratie van de failliete vennootschap is
gebleken dat over voormelde perioden te w einig omzetbelasting is
aangegeven en afgedragen. De Belastingdienst heeft over deze perioden
naheffingsaanslagen opgelegd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

09-07-2020
1

Het onderzoek is nog gaande. De curator heeft al w el enkele voorlopige
bevindingen gedeeld met de adviseur van de bestuurder. Naar aanleiding
daarvan w ordt met de adviseur van de bestuurder gecorrespondeerd over een
eventuele minnelijke regeling.

09-11-2021
6

In de afgelopen periode is met de (adviseur van de) bestuurder
gecorrespondeerd om tot een minnelijke regeling te komen. Inmiddels is
overeenstemming onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris overeenstemming bereikt met de bestuurder. Het verzoek om
toestemming is voorgelegd aan de rechter-commissaris.

09-02-2022
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de
rechter-commissaris getracht te komen tot een minnelijke regeling. Voordat de
minnelijke regeling kon w orden geformaliseerd is het faillissement van de
bestuurder op 3 mei 2022 uitgesproken. De curator zal de vordering indienen
in het faillissement van de bestuurder.

17-05-2022
8

De voortgang van het faillissement van de bestuurder w ordt gemonitord.

03-09-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie w erkzaamheden.

09-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 82.342,60

14-01-2021
3

Toelichting
Premie- en loonvordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 609.170,03

15-10-2020
2

€ 753.642,03

14-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 49.296,28

14-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.777,50

09-07-2020
1

Toelichting
Vordering van een oud w erknemer.

€ 15.492,25

20-04-2021
4

Toelichting
€ 13.777,50 Vordering van een oud w erknemers;
€ 1.714,75 Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
55

09-07-2020
1

80

15-10-2020
2

87

14-01-2021
3

105

20-04-2021
4

106

09-02-2022
7

107

17-05-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 890.176,17

09-07-2020
1

€ 1.523.148,72

15-10-2020
2

€ 1.775.853,90

14-01-2021
3

€ 4.292.965,99

20-04-2021
4

€ 4.330.949,18

09-08-2021
5

€ 4.331.449,18

09-02-2022
7

€ 4.331.740,16

17-05-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatiew erkzaamheden.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bij de curator bekend w aren er ten tijde van de uitspraak van het
faillissement geen lopende procedures.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop activa;
incasso debiteurenvorderingen;
inventarisatie crediteuren;
afhandeling eigendomsvoorbehoud;
onderzoek boekhouding;
rechtmatigheidsonderzoek;
afw ikkelen faillissement.

incasso debiteurenvorderingen;
inventarisatie crediteuren;
afhandeling eigendomsvoorbehoud;
onderzoek boekhouding;
rechtmatigheidsonderzoek;
afw ikkelen faillissement.

inventarisatie crediteuren;
onderzoek boekhouding;
rechtmatigheidsonderzoek;
afw ikkelen faillissement.

09-07-2020
1

15-10-2020
2

14-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2022

03-09-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

09-07-2020
1

