OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.)1
nummer

:8
d.d. 8 april 2019

in het faillissement van

: Wageco Benelux B.V.
gevestigd aan de Hoogeveensche Vaart 16 te (7912 TA)
Nieuweroord
KvK-nr. 4034567

aanvrager

: eigen aangifte

datum uitspraak

: 6 juni 2017

rechtbank

: Noord-Nederland, locatie Assen

faillissementsnummer

: C/18/17/125F

curator

: mr R.A.A. Geene

Telefoon

: 0513-433 433

dossiernummer

: 170530

rechter-commissaris

: mr A.L. Goederee

faillissementsrekening

: NL22 RABO 0319.775.194
: saldo € 3.995,28

activiteiten v.d. onderneming

: Produceren en leveren van montage/ophangsystemen
ten behoeve van gevelbeplating

omzetgegevens

:

personeel gemiddeld aantal

:1

verslagperiode

: 6 januari t/m 5 april 2019

F/18/17/0125

2014: € 226.000,
2015: € 151.000,
2016: € 105.000 (voorlopig)

uren verslagperiode
: 10,7
______________________________________________________________________
Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.
INDEX
Zie eerste verslag

1

De faillissementsverslagen worden gepubliceerd op de website: www.dommerholt.nl.

BIJLAGEN
Eerste verslag
 Geen
Tweede verslag
 Geen
Derde verslag
 Lijst van voorlopig erkende vorderingen
Vierde verslag
 Geen
Vijfde verslag
 Lijst van voorlopig erkende vorderingen
Zesde verslag
 Geen
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Algemeen

1.

Inventarisatie

1.1.

Directie en organisatie
De heer H. Zwiers is bestuurder en tevens enig aandeelhouder van curanda.

1.2.

Winst en verlies
2014: -/- € 11.600
2015: +/+ € 11.000
2016: +/+ € 4.791 (voorlopig)

1.3.

Balanstotaal
2014: € 163.425
2015: € 179.978
2016: n.n.b.

1.4.

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5.

Verzekeringen
Deze worden geïnventariseerd en opgezegd voor zover gerelateerd aan de
exploitatie van de onderneming.

1.6.

Huur
Curanda
huurt
een
deel
van
de
onroerende
zaak
van
haar
bestuurder/aandeelhouder ten behoeve van de exploitatie van de onderneming
voor € 1.040,-- per maand.

1.7.

Oorzaak faillissement
De markt van gevelbeplating is gerelateerd aan de bouw. De algehele neergang in
de bouw van afgelopen jaren heeft er toe geleid dat het aantal opdrachten terugliep
en dat de verstrekte opdrachten veel arbeidsintensiever werden in zowel de
voorfase alsook na de levering. Hierdoor stonden de marges verder onder druk.
Alhoewel er recentelijk voldoende offertes uitgebracht werden door curanda,
kwamen er onvoldoende definitieve opdrachten waardoor de liquiditeit onder druk
kwam te staan. Bestuurder heeft getracht de neergang van de liquiditeitspositie te
beperken door zichzelf geruime tijd niet of minder te belonen. Ook is een
ontslagvergunning aangevraagd voor de enige werknemer. Toen vervolgens de
aflossingsverplichting naar de bank niet kon worden nagekomen en de financiering
door de bank werd opgezegd, heeft de bestuurder enig aandeelhouder aanleiding
gezien het faillissement aan te vragen.

2.

Personeel

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement:
1

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement:
1
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2.3.

Datum ontslagaanzegging
Er was een ontslagvergunning aangevraagd bij de UWV. Naar het voorlopige
oordeel van de curator was de arbeidsovereenkomst niet beëindigd op datum
faillissement reden waarom op 29 juni 2017 het ontslag per aangetekend schrijven
is aangezegd. Een en ander na verkregen toestemming van de RechterCommissaris.

3.

Activa
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Niet van toepassing

3.2.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving
Er is een zeer beperkte, enigszins gedateerde kantoorinventaris. Deze inventaris is
geheel afgeschreven. De curator is in overleg met de bestuurder om de inventaris
over te dragen. Overleg met de bestuurder voor overname van de inventaris loopt
nog. Er is voorwaardelijke overeenstemming met betrekking tot de verkoop van de
kantoorinventaris (geheel bevindend op woonlocatie van de bestuurder) aan de
bestuurder. Deze overeenstemming dient nog wel op schrift gesteld te worden en
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Bestuurder heeft inmiddels verzocht de aanvankelijk overeengekomen
betalingstermijnen aan te passen. Nadat hier overeenstemming over is bereikt
zullen de definitieve koopafspraken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
rechter-commissaris.
Bestuurder heeft nogmaals verzocht de overeengekomen betalingstermijnen aan
te passen. Nadat hier overeenstemming over is bereikt zullen de definitieve
koopafspraken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.
De kantoorinventaris is na verkregen toestemming verkocht en betaald.

3.6.

Verkoopopbrengst
Niet bekend
€ 726,--

3.7.

Boedelbijdrage
Niet bekend

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een vordering ter zake omzetbelasting en loonbelasting
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Voorraden/onderhanden werk
3.9.

Beschrijving
De
voorraad
bestaat
voornamelijk
uit
aluminium
profielen
en
bevestigingsmaterialen. Deze zijn deels bedoeld voor specifieke projecten of
restanten van gerealiseerde projecten. De curator is in overleg met de bestuurder
om de voorraad en bevestigingsmaterialen over te dragen in afstemming met de
pandhouder en rekening houdend met rechten van derden t.a.v. eigendomsvoorbehoud.
Curator heeft pandhouder verzocht zich uit te laten over de wijze van verkoop van
de resterende voorraden in relatie tot haar pandrecht. De curator acht het
vooralsnog niet opportuun voor de boedel de verkoopinspanningen te verrichten
voor een boedelbijdrage gerelateerd aan de mogelijke opbrengst.
De pandhouder beraadt zich over de waarde van voormelde voorraden en de
mogelijkheid van taxatie en wijze van verkoop.
Curator is in afwachting van afwikkeling door pandhouder. Voor zover nodig zal
curator overgaan tot een termijnstelling.
De pandhouder heeft inmiddels afstand gedaan van haar pandrechten. Curator is
derhalve in overleg getreden met bestuurder over de afwikkeling van de resterende
beperkte voorraad.

3.10.

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.11.

Boedelbijdrage
Nog niet bekend
Andere activa

3.12.

Beschrijving
In afstemming met de curator heeft de bestuurder een offertelijst opgesteld met
betrekking tot werk dat mogelijk in de toekomst verkregen zou kunnen worden. Er
is hierover uitgebreid met een marktpartij gesproken. Dit heeft echter niet tot een
bieding mogen leiden.
In overleg met de bestuurder wordt de mogelijkheid besproken dat de bestuurder
één of enkele offertes vanuit een andere vennootschap gaat overnemen vanuit de
boedel, waarbij tevens een deel van de ingekochte en nog aanwezige voorraad
gebruikt kan worden, in afstemming met de pandhouder en met respect voor
rechten van derden ten aanzien van eigendomsvoorbehoud.
Er is voorwaardelijke overeenstemming met betrekking tot de verkoop van de
immateriële activa aan een vennootschap van de bestuurder. Deze
overeenstemming dient nog wel op schrift gesteld te worden en ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Bestuurder heeft inmiddels verzocht de aanvankelijk overeengekomen
betalingstermijnen aan te passen. Nadat hier overeenstemming over is bereikt
zullen de definitieve koopafspraken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
rechter-commissaris.
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Bestuurder heeft nogmaals verzocht de overeengekomen betalingstermijnen aan
te passen. Nadat hier overeenstemming over is bereikt zullen de definitieve
koopafspraken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.
De immateriële activa is verkocht na verkregen toestemming. De koopsom van €
6.534,-- wordt in twee gelijke termijnen van € 3.267,-- voldaan. De eerste termijn is
bijgeschreven op de boedelrekening. Tweede termijn dient voor 1 mei 2019
betaald te worden.

3.13.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
€ 6.534,--

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren
€ 5.362,15
Tot op heden zijn er geen betalingen op de debiteuren binnen gekomen.
In overleg met de bestuurder zal worden gekeken naar een hernieuwde
incassopoging. De hernieuwde incassopoging heeft nog niet tot resultaten geleid,
debiteuren hebben klachten en claimen garantie. Gezien de klachten en vragen
lijkt het niet opportuun om nog een nieuwe incassopoging te ondernemen.
Afgewikkeld.

4.2.

Opbrengst
Nog niet bekend

4.3.

Boedelbijdrage
Nog niet bekend

5.

Bank / Zekerheden

5.1.

Vordering van de bank(en)
Ingediend door Lindorff (ABN AMRO): € 78.400,19

5.2.

Leasecontracten
niet van toepassing

5.3.

Beschrijving zekerheden
- verpanding van de bedrijfsinventaris
- verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden
- verpanding van vorderingen
- borgtocht bestuurder

5.4.

Separatistenposities
ABN AMRO

5.5.

Boedelbijdragen
ABN AMRO

5.6.

Eigendomsvoorbehoud
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Er heeft zich 1 partij gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud betrekking
hebbend op een deel van de voorraad. Curator is met deze partij in overleg
aangezien het hier gaat om aluminium profielen voor een specifiek project.
Onderzocht wordt of deze partij alsnog gebruikt kan worden. Deze profielen
hebben anders slechts de waarde van oud ijzer. Inmiddels heeft een derde partij
de profielen overgenomen van de crediteuren en is het eigendomsvoorbehoud
afgewikkeld.
5.7.

Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8.

Retentierechten
Niet van toepassing

6.

Doorstart/voortzetten
Voortzetten

6.1.

Exploitatie/zekerheden
N.v.t.

6.2.

Financiële verslaglegging
N.v.t.

Doorstart
6.3.

Beschrijving
N.v.t.

6.4.

Verantwoording
N.v.t.

6.5.

Opbrengst
N.v.t.

6.6.

Boedelbijdrage
N.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1.

Boekhoudplicht
De administratie geeft een duidelijke weergave van de rechten en verplichtingen
van curanda tot aan datum faillissement.
Depot jaarrekeningen
Er is tot en met jaarrekening 2015 gedeponeerd.

7.2.
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7.3.

Goedkeurende verklaring accountant
N.v.t.

7.4.

Stortingsverplichting aandelen
Curanda is opgericht bij akte van 7 juli 1987. Eventuele vordering uit hoofde van
volstorting is ruimschoots verjaard.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Onderzoek afgerond.

7.6.

Paulianeus handelen
In onderzoek
Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat er
paulianeuze transacties hebben plaatsgevonden. (afgerond)

8.

Crediteuren2

8.1.

Boedelvordering

€ 2.516,88 (UWV)

8.2.

Preferente vordering(en) van de fiscus

€ 17.860,00

8.3.

Preferente vordering(en) van het UWV

€ 3.103,50

8.4.

Andere preferente vorderingen

8.5.

Aantal concurrente crediteuren

9

8.6.

Bedrag concurrente crediteuren

€ 92.626,02

8.7.

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten.

9.

Procedures
N.v.t.

9.1.

Naam wederpartij(en)
N.v.t.

9.2.

Aard procedure
N.v.t.

9.3.

Stand procedure
N.v.t.

10.

Overig

2

De vordering van de bank (met zekerheden) is niet opgenomen in dit overzicht. Zie voor een specificatie van
de vordering van de bank punt 5.1.
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10.1.

Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement bevindt zich nog in een te pril stadium om nu reeds
gespecificeerd aan te kunnen geven welke werkzaamheden nog verricht dienen te
worden en de daarvoor benodigde tijd. De gebruikelijke werkzaamheden zullen
worden verricht.
Is afhankelijk van de resterende openstaande punten, zie 10.2.

10.2.

Plan van aanpak
- verkoop voorraden (3.9)
- monitoren laatste termijnbetaling (3.12)
- gebruikelijke werkzaamheden

10.3.

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal per 6 juli 2019 worden opgemaakt en uiterlijk binnen één
week na de voornoemde datum worden ingediend.

Heerenveen, 8 april 2019

R.A.A. Geene,
curator
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