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Algemene gegevens
Naam onderneming
Venema Installations B.V.

07-10-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Venema Installations B.V. (hierna: 'de
vennootschap'), statutair gevestigd aan de Kaakstraat 12 te (9981 BG)
Uithuizen, ingeschreven in het handelsregister van de de Kamer van
Koophandel onder nummer 73794945.

07-10-2021
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft ingevolge het handelsregister van de Kamer van
Koophandel een onderneming die zich bezighoudt met de ontw ikkeling,
engineering, productie en reparatie van hydraulische producten, componenten, en -systemen, alsmede de groothandel in voornoemde
producten, industriële bedrijfstoebehoren, machines, gereedschappen en
olieproducten.
De vennootschap ontw ikkelde met name machines w aarmee het suiker-,
natrium- en calciumgehalte van suikerbieten gemeten kan w orden en voerde
dan ook veelal opdrachten uit in de suikerbietenindustrie in zow el Nederland
als het buitenland.

Financiële gegevens

07-10-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 427.153,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 34.047,00

€ 425.425,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-10-2021
1

Toelichting
De vennootschap had ten tijde van de uitspraak van het faillissement één (1)
w erknemer in dienst op basis van een vast dienstverband. De bestuurder had
zelf geen arbeidsrechtelijke verhouding met de vennootschap. De
arbeidsovereenkomst is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.

Boedelsaldo
€ 43,87

07-10-2021
1

€ 65.573,12

07-01-2022
2

Verslagperiode
van
7-9-2021

07-10-2021
1

t/m
7-10-2021
van
4-10-2021

07-01-2022
2

t/m
6-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

122 uur 48 min

2

269 uur 54 min

totaal

392 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 24 januari 2019. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door Eemsmond Holding B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door Carnero Management B.V., w aarvan de
heer A. Goslinga is bestuurder is.

07-10-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap niet betrokken in een
lopende procedure.

07-10-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn alle verzekering reeds geroyeerd. De curator heeft
dit nog in onderzoek.

07-10-2021
1

In onderzoek. De curator heeft (nog) geen administratie ontvangen.

07-01-2022
2

1.4 Huur
De vennootschap huurt een kantoorruimte gelegen aan de Kaakstraat 12 te
(9981 BG) Uithuizen. De vennootschap huurt daarnaast een tw eetal loodsen
gelegen aan het Industriepark 6B te (9936 AR) Farmsum. De
huurovereenkomsten zijn gelet op de verkoop van de activa nog niet
opgezegd. Beide verhuurders w ensen een beëindiging van de
huurovereenkomst met w ederzijdse instemming op de kortst mogelijke termijn.

07-10-2021
1

Beide huurovereenkomsten zijn inmiddels met w ederzijdse instemming
beëindigd. De gehuurde ruimtes zijn bezemschoon opgeleverd aan de
verhuurders.

07-01-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder w as in eerste instantie het niet verkrijgen
van de benodigde financiering een oorzaak van het faillissement. Daarnaast
had de vennootschap volgens de bestuurder een opdracht gekregen voor een
project in Egypte, dat door de vennootschap zelf voorgefinancierd moest
w orden. De vennootschap heeft het project vanw ege deze voorfinanciering
later dan overeengekomen afgerond. Hierdoor zou de opdrachtgever
gew eigerd hebben om de volledige overeengekomen vergoeding te betalen,
w aardoor de vennootschap volgens de bestuurder in acute
liquiditeitsproblemen is gekomen.
Daarnaast speelde nog het volgende. De vennootschap is in januari 2019
opgericht en is als het w are de doorstarter vanuit een vennootschap met
dezelfde naam, die op 30 oktober 2018 failliet is gegaan. Er is een conflict
ontstaan met de curator uit het eerdere faillissement. De curator heeft na het
verkrijgen van een executoriale titel de machines van de vennootschap begin
2021 op een executieveiling verkocht. Zonder machines kon de vennootschap
geen nieuw e orders meer aannemen en uitvoeren. Dit feit gecombineerd met
de acute liquiditeitsproblemen, zorgden er volgens de bestuurder voor dat een
faillissement onvermijdelijk w as.

07-10-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-10-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-10-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-9-2021

1

Met machtiging van de rechter-commissaris is het dienstverband
met de w erknemer opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeelsbestand en de (loon)administratie
geïnventariseerd, contact gezocht met het UW V en na verkregen machtiging
van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd. Gelet op het beperkte
personeelsbestand is er geen personeelsbijeenkomst georganiseerd.

07-10-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Van de aanw ezigheid van onroerende zaken is tot op heden niet gebleken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-10-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie: opvragen uittreksel Kadaster.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 8.772,50

totaal

€ 8.772,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is door verschillende partijen benaderd die interesse hebben in een
doorstart/overname van de activa. De geïnteresseerde partijen hebben de
activa op locatie bezichtigd en er zijn diverse biedingen uitgebracht. De
verkoopopbrengst is nog onbekend.

07-10-2021
1

De curator heeft overeenstemming bereikt met de Boedelist voor een bedrag
ad € 8.900,-- (excl. btw ). Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.
Van de totale opbrengst is € 7.250,-- (excl. btw ) betaald voor de inventaris
en € 1.650,-- (excl. btw ) voor de voorraad.

07-01-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

07-10-2021
1

De curator heeft de opbrengst van de bodemzaken ingevolge art. 57 lid 3 Fw
gereserveerd voor de fiscus.

07-01-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg veilingpartij, opstellen verkoopmemorandum,
corresponderen en overleggen met geïnteresseerden.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 1.996,50

totaal

€ 1.996,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad en (gedateerde) orderportefeuille zijn geïnventariseerd.

07-10-2021
1

De voorraad is verkocht voor € 1.650,-- (excl. btw ), zie punt 3.3. De
gedateerde orderportefeuille is onverkoopbaar gebleken.

07-01-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg veilingpartij, opstellen verkoopmemorandum,
corresponderen met geïnteresseerden.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 54.450,00

totaal

€ 54.450,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa van Venema Installations bestaan onder andere uit de
handelsnamen 'Venema Installations' en 'Conw ad', klantenbestand, know how
en (digitale) tekeningen/modellen/ontw erpen van installaties.

07-10-2021
1

Er hebben zich tw ee partijen bij de curator gemeld met interesse in de
immateriële activa van de vennootschap. Tijdens het biedingsproces bleken
deze tw ee bieders geïnteresseerd te zijn in de afzonderlijke onderdelen van
de immateriële activa van de vennootschap.

07-01-2022
2

J.C. Invest B.V. heeft een bod uitgebracht op de handelsnaam 'Venema
Installations' en bijbehorende tekeningen en klantenbestand. Bakker
Hydraulic Products B.V. gaf aan interesse te hebben in de handelsnaam
'Conw ad' en bijbehorende tekeningen en klantenbestand. De activiteiten
onder de handelsnamen 'Venema Installations' en 'Conw ad' vonden beide
plaats in de vennootschap Venema Installations B.V., maar de
w erkzaamheden w aren zow el intern als extern genoegzaam gescheiden.
Onder de handelsnaam 'Venema Installations' w erden machines en
producten voor de suikerbietenindustrie gemaakt, terw ijl onder de
handelsnaam 'Conw ad' machines voor de transportsector w erden gemaakt.
De curator heeft voor de verkoop van de handelsnaam 'Venema
Installations', bijbehorende tekeningen en klantenbestand overeenstemming
bereikt met J.C. Invest B.V. voor een bedrag ad € 20.000,-- excl. btw , aldus €
24.200,-- incl. btw . Deze gelden zijn bijgeschreven op de boedelrekening en
de levering is voltooid.
Voor de verkoop van de handelsnaam 'Conw ad', bijbehorende tekeningen en
klantenbestand, heeft de curator overeenstemming bereikt met Bakker
Hydraulic Products B.V. voor een bedrag ad € 21.500,-- excl. btw , aldus €
26.015,-- incl. btw . Deze gelden zijn bijgeschreven op de boedelrekening en
de levering is voltooid.
Bakker Hydraulic Products B.V. heeft zich nadien tot de curator gew end met
de mededeling ook nog interesse te hebben in de rechten uit het (eventuele)
voorgebruik van het teken 'Conw ad' als merk en de vorderingsrechten die
voortvloeien uit een schending van de rechten uit het teken 'Conw ad' als
handelsnaam en merk. De curator heeft deze rechten verkocht en geleverd
aan Bakker Hydraulic Products B.V. voor een bedrag ad 3.500,-- excl. btw ,
aldus € 4.235,-- incl. btw . De gelden zijn bijgeschreven op de boedelrekening.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, documenten van de server afhalen, opstellen
verkoopmemorandum, corresponderen met geïnteresseerden.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 125.982,23

€ 1.265,96

€ 125.982,23

€ 1.265,96

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vennootschap beschikt volgens opgave van de bestuurder over een
debiteurenportefeuille van ruim € 125.000,-, bestaande uit met name
buitenlandse debiteuren. Vooralsnog lijken de debiteuren niet verpand. De
curator heeft dit in onderzoek.

07-10-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft een aanvang genomen met het aanschrijven van de
buitenlandse debiteuren. De incasso zal de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

07-10-2021
1

De curator heeft inmiddels de eerste reacties van enige debiteuren
ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator deze reacties
beoordelen en zal hij de debiteurenincasso voortzetten.

07-01-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Van een vordering van een bancaire instelling is geen sprake c.q. tot op heden
niet gebleken.

07-10-2021
1

5.2 Leasecontracten
(Nog) niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Capricorn B.V. en De Boer Interim Management & Consultancy hebben
aangegeven dat sprake zou zijn van een pandrecht op roerende zaken en
vorderingen. Er lijkt vooralsnog evenw el geen sprake van een rechtsgeldig
gevestigd pandrecht. Het beroep op het pandrecht is daarom afgew ezen.
Volgens de bestuurder van de vennootschap zou CS Factoring B.V. ook
beschikken over een pandrecht op vorderingen. De curator heeft nadere
stukken opgevraagd bij CS Factoring B.V. en dit pandrecht nog in onderzoek.

07-10-2021
1

Het pandrecht van CS Factoring B.V. is op 3 oktober 2019 geregistreerd bij de
Belastingdienst. Het pandrecht is gevestigd op de vorderingen die op 3
oktober 2019 bestonden en de vorderingen die rechtstreeks w erden
verkregen uit de ten tijde van de registratie bestaande rechtsverhoudingen.
CS Factoring B.V. heeft niet aangegeven op w elke vorderingen c.q.
rechtsverhoudingen haar pandrecht zou zien. Nu de curator alleen beschikt
over een debiteurenlijst van 2020/2021 en de curator voor het overige nog
geen toegang heeft tot de administratie (zie punt 7.1), is onbekend w elke
van de openstaande vorderingen van de vennootschap al dan niet aan CS
Factoring B.V. verpand zouden zijn.

07-01-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Zie onder punt 5.3.

07-10-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee partijen gemeld bij de curator met een
eigendomsvoorbehoud. De eerste partij heeft afstand gedaan van zijn
vermeende eigendomsvoorbehoud. Aan de tw eede partij is gevraagd
aanvullende stukken aan te leveren, w aarna niets is vernomen. Van (andere)
eigendomsvoorbehouden is tot op heden niet gebleken.

07-10-2021
1

De curator van het op 30 oktober 2018 gefailleerde Venema Installations B.V.
(oud) heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud betw ist.
Om verdere discussies en juridische kosten te voorkomen, heeft de curator
de aanspraak afgekocht voor een bedrag ad € 1.250,--.

07-01-2022
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

5.6 Retentierechten
(Nog) niet van toepassing.

07-10-2021
1

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

07-10-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

07-10-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, onderzoek en beoordelen van
pandrechten en eigendomsvoorbehouden.

07-10-2021
1

De curator heeft nog geen administratie ontvangen van de bestuurder, zie
punt 7.1.

07-01-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het faillissement w as geen sprake van een actieve vennootschap
en onderhanden w erk. Van voortzetting van de vennootschap is daarom geen
sprake.

07-10-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-10-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-10-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

07-10-2021
1

De materiële en immateriële activa van de vennootschap zijn verkocht.

07-01-2022
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

07-10-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.

07-10-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.

07-10-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie activa, debiteuren, onderhanden w erk, opdrachtenportefeuille
en klantenbestand van de vennootschap.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de onderneming zijn
afgerond.

07-01-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhoudplicht is nog in onderzoek.

07-10-2021
1

De bestuurder van de vennootschap verw ijst voor de administratie naar het
boekhoudprogramma Exact. De bestuurder heeft Exact verzocht de
administratie vrij te geven aan de curator. Ook de curator is in overleg
getreden met Exact om inzage te krijgen in de online administratie en heeft
de daartoe benodigde gegevens en stukken aangeleverd.

07-01-2022
2

Exact heeft de bestuurder en de curator bericht dat de curator van de failliete
zustervennootschap Conw ad B.V. de toegang tot de online administratie
moet verzoeken en daartoe een aantal gegevens behoort aan te leveren. De
licentie voor het programma Exact staat namelijk op naam van Conw ad B.V.,
niet op naam van Venema Installations B.V. De curator is in afw achting van
de medew erking van de curator van Conw ad B.V.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 15 april 2020 en
daarmee tijdig. Vanw ege de korte bestaansduur van de vennootschap zijn
overige jaarrekeningen niet opgemaakt.

07-10-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de vermoedelijke omvang van de vennootschap (klein regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant (w aarschijnlijk) niet vereist.

07-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek.

07-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over eventueel
onbehoorlijk bestuur.

07-10-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-10-2021
1

Toelichting
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal op een later tijdstip w orden aangevangen.

07-10-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste check administratie, onderzoek deponeringsdatum jaarrekening(en).

07-10-2021
1

Nu de administratie (vooralsnog) ontbreekt, kan de curator (nog) niet
aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek. In de komende
verslagperiode verw acht de curator over (enige) administratie te kunnen
beschikken.

07-01-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 13.032,74

07-10-2021
1

07-01-2022
2

Toelichting
De vordering van het UW V is inmiddels door de curator ontvangen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.063,00

07-10-2021
1

Toelichting
Geen.
€ 155.369,00

07-01-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-10-2021
1

Toelichting
De curator is in afw achting van de vordering van het UW V.
€ 14.180,52

07-01-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

07-10-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

07-10-2021
1

Toelichting
Ondanks diverse verzoeken is vooralsnog geen crediteurenlijst ontvangen van
de bestuurder, w aardoor de crediteuren nog niet zijn aangeschreven.
14

07-01-2022
2

Toelichting
De curator heeft een crediteurenlijst ontvangen met namen, maar zonder
naw -gegevens. Ondanks diverse verzoeken tot het aanleveren van de naw gegevens van deze crediteuren, heeft de bestuurder hier niet aan voldaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 115.047,99

07-10-2021
1

Toelichting
Geen.
€ 168.520,51

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-01-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

07-10-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, opvragen crediteurenlijst, beoordelen van
eigendomsvoorbehouden en ingediende vorderingen.

07-10-2021
1

Verzamelen naw -gegevens crediteuren, aanschrijven crediteuren,
beoordeling ingediende vorderingen.

07-01-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden is niet gebleken van (een) lopende procedure(s).

07-10-2021
1

9.2 Aard procedures
(Nog) niet van toepassing.

07-10-2021
1

9.3 Stand procedures
(Nog) niet van toepassing.

07-10-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

07-10-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- het (trachten te) realiseren van een doorstart/verkoop activa;
- inventarisatie administratie;
- w erkzaamheden m.b.t. crediteuren;
- beoordelen pandrecht/afw ikkeling debiteurenportefeuille;
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- voorkomende w erkzaamheden.

07-10-2021
1

- inventarisatie administratie;
- w erkzaamheden m.b.t. crediteuren;
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- voorkomende w erkzaamheden.

07-01-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

07-10-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022

07-01-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

07-10-2021
1

