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

R-C
Curator

4
29-04-2021
F.18/20/103
NL:TZ:0000143400:F001
02-06-2020

mr. R.Tj. Terpstra
mr R.G.A. Luinstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Abeling Beheer B.V.

Gegevens onderneming

30-06-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Abeling Beheer B.V. (hierna: “de vennootschap”)

30-06-2020
1

Statutair adres:
Ter Apel
Vestigingsadres:
Hoofdstraat 10, 9561 JA Ter Apel
Correspondentieadres:
Hoofdstraat 10, 9561 JA Ter Apel
KvK-nr: 34211971
Gefailleerde 2:

06-10-2020
2

De besloten vennootschap Abeling Merge B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
Ter Apel
Vestigingsadres:
Hoofdstraat 10,9561 JA Ter Apel
Correspondentieadres:
Hoofdstraat 10,9561 JA Ter Apel
KvK-nr: 66692253
Bovenstaande faillissementen w orden met instemming van de RechterCommissaris geconsolideerd afgew ikkeld.

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met deelneming- en beheeractiviteiten.

30-06-2020
1

Abeling Merge B.V. drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met Technisch speur- en ontw ikkelingsw erk. De
ontw ikkeling, fabricage, assemblage en exploitatie van systemen voor het
opw ekken van elektriciteit alsmede het aangaan van licentie overeenkomsten
betreffende deze systemen en/of delen daarvan.

06-10-2020
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.982,00

€ 51.053,00

€ 300.867,00

2018

€ 0,00

€ -16.684,00

€ 304.813,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-06-2020
1

Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 0.

Boedelsaldo
€ 0,00

30-06-2020
1

€ 17.589,24

06-10-2020
2

€ 17.489,24

19-01-2021
3

Verslagperiode
van
2-6-2020

30-06-2020
1

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

06-10-2020
2

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020

19-01-2021
3

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021

29-04-2021
4

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 12 min

2

30 uur 0 min

3

12 uur 42 min

4

7 uur 18 min

totaal

80 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

30-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Abeling Beheer B.V. is op 16 november 2004 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 30 november 2004. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door dhr. J.J. Abeling. Laatst genoemde bezit
60% van de aandelen. De overige aandelen w orden gehouden door P. Abeling
(20%) en C. Abeling (20%).

30-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.

30-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

30-06-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Industriew eg 4, 9561 MB Ter
Apel. De huurovereenkomst is opgezegd reeds voor faillissementsdatum. De
curator heeft overeenstemming met de verhuurder kunnen bereiken over het
voortgezet gebruik ten behoeve van de verkoop van de aanw ezige activa.

30-06-2020
1

Abeling Merge huurde een bedrijfsruimte aan de Ambachtsw eg 6B, 9563 TV te
Ter Apelkanaal. Begin maart is de sleutel ingeleverd bij de verhuurder w elke
vervolgens enkel de maand april 2020 nog aan de vennootschap heeft
doorbelast. De huur is per 1 mei 2020 geëindigd.

06-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Reeds in 2009 heeft Abeling plannen ontw ikkeld voor een gravitatie molen. Dit
betreft een mechanische uitvinding w aarbij Massa w ordt rondgedraaid in een
molen en daarbij komt energie vrij. Indien dit concept op juiste w ijze zou
w erken ontstaat er een perpetuum mobile. In de afgelopen jaren heeft de
vennootschap op diverse w ijzen aan fondsw erving gedaan om dit concept
verder uit te w erken. Er zijn inmiddels tw ee prototype's ontw ikkeld, een derde
is in de maak. Vanw ege tegenvallende technische resultaten is er nog geen
perfect w erkend type. Vanw ege een discussie met een geldverstrekker die zijn
lening heeft opgeëist, althans zijn inleg, zag de bestuurder, vanw ege een
tekort aan liquiditeiten geen andere oplossing dan het aanvragen van het
faillissement.

30-06-2020
1

De afgelopen maanden zijn er
liquiditeitsproblemen ontstaan, vooral veroorzaakt door onvoldoende funding
in combinatie met doorlopende (vaste) kosten. Om deze reden is er gezocht
naar investeerders/participanten, die naast de inbreng van nieuw kapitaal
ook extra omzet zou kunnen brengen. Deze partij is evenw el niet gevonden.
Andere mogelijkheden qua (her) financiering dan w el participatie zijn going
concern niet aanw ezig. Gezien het feit dat Abeling Beheer B.V. niet meer in
staat w as om haar verplichtingen te voldoen rest geen andere oplossing dan
de aanvraag van het faillissement. Abeling Merge is pas actief sedert begin
2018. Op aangeven van de Belastingdienst diende de activiteiten feitelijk te
w orden uitgevoerd door Abeling Merge i.p.v. Abeling Beheer. Vanw ege het
feit dat de scheiding nog niet volledig w as voltooid betekend het faillissement
van Abeling Beheer tevens het faillissement van Abeling Merge.

06-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
30-06-2020
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er geen
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
30-06-2020
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w as er één personeelslid in dienst bij de
vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

30-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

30-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

30-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Verkoop roerende zaken en octrooirechten

€ 17.500,00

€ 0,00

totaal

€ 17.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de door de vennootschap gehuurde bedrijfsruimte een
tw eetal prototype's aangetroffen en materialen voor een derde prototype.
Voorts w at klein handgereedschap.

30-06-2020
1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht voor een bedrag ad €17.500,-

06-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken
overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.

30-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden. De curator zal de
komende verslagperiode benutten om de aangetroffen bedrijfsmiddelen ten
gelde te brengen.

30-06-2020
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse partijen benaderd
omtrent een koop c.q. verkoop van de activa. Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen. Nadat de curator onderhandelingen
heeft gevoerd is er een koopovereenkomst opgesteld en de RechterCommissaris verzocht voor toestemming onderhandse verkoop.

06-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk is gegeven de aard van de bedrijvigheid niet aangetroffen.

30-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van
met het realiseren van de verkoop verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden.

30-06-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van het immaterieel actief en een
participatie in de besloten vennootschap Abeling Merge B.V. geen andere
activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De vennootschap heeft geen debiteuren.

30-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke w erkzaamheden verricht.

30-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Bank heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

30-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande
leaseovereenkomsten aangetroffen. W el heeft de curator begrepe dat er een
snijbank van ABN AMRO is geleased, w elke vervolgens w egens
betalingsachterstanden is opgehaald. Ten tijde van het opstellen van dit
verslag is er daarover geen nadere informatie beschikbaar

30-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn geen hypotheekrechten
of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van de vennootschap
gevestigd.

30-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

30-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de
verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.

30-06-2020
1

Een leverancier heeft het eigendomsvoorbehoud geclaimd van een cv-ketel.
Vooralsnog is het eigendomsvoorbehoud niet op afdoende w ijze aangetoond.

06-10-2020
2

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

30-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

30-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

30-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

30-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

30-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

30-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

30-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap nog geen ordentelijke administratie aangetroffen
die aan de daaraan te stellen eisen voldoet vanw ege de vakantie van de
boekhouder. Toegezegd is dat de curator de administratie op korte termijn zal
ontvangen.

30-06-2020
1

De curator heeft contact gehad met de boekhouder en de administratie
ontvangen. In de navolgende verslagperiode zal de curator hier onderzoek
naar verrichten.

06-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschap is tot en met 2017
gedeponeerd.

30-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

30-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

30-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen.

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen gevonden voor onbehoorlijk
bestuur. Evenw el heeft een schuldeiser w elke een lening aan de vennootschap
heeft verstrekt, de bestuurder in rechte betrokken stellende dat er sprake is
van een onrechtmatige daad / onbehoorlijk bestuur nu gelden van de
vennootschap zijn aangew end voor privé zaken. In de navolgende
verslagperiode zal de curator hier aandacht aan schenken bij de bestudering
van de administratie.

30-06-2020
1

06-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

30-06-2020
1

Er zijn contacten onderhouden met de advocaat van de schuldeiser.

06-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

30-06-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.036,00

30-06-2020
1

Toelichting
Tot dusverre heeft de Belastingdienst een vordering ingediend tot een
totaalbedrag ad € 1.036,00.
€ 2.061,00

06-10-2020
2

Toelichting
Tot dusverre heeft de Belastingdienst 2 vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad €2.061,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

30-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

30-06-2020
1

Toelichting
Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend tot een
totaalbedrag ad € 3.381,18.
8

06-10-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben acht concurrente crediteur een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 21.850,02.
10

19-01-2021
3

Toelichting
Tot dusverre hebben tien concurrente crediteur een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 157.158,11.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.381,18

30-06-2020
1

Toelichting
Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend tot een
totaalbedrag ad € 3.381,18.
€ 21.850,02

06-10-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben acht concurrente crediteur een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 21.850,02.
€ 157.158,11

19-01-2021
3

Toelichting
Tot dusverre hebben tien concurrente crediteur een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 157.158,11.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

30-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

30-06-2020
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
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

30-06-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

06-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- afronden van het onderzoek naar de administratie;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

29-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

30-06-2020
1

De curator verw acht het faillissement te kunnen afw ikkelen begin 2021.

06-10-2020
2

De curator verw acht het faillissement de komende verslag periode af te
w ikkelen.

29-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verscheidenen malen contact
gehad met de advocaat van één der schuldeiser w elke een afschrift w enst te
ontvangen van de administratie. De curator heeft contacten onderhouden met
de boekhouder van de vennootschap teneinde diverse kasstromen te
analyseren

Bijlagen
Bijlagen

19-01-2021
3

