Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
------------------------------------------------------------------------------------------------Nummer
Datum

:
:

2
20 mei 2014

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:

De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van den Nagel Groen BV,
gevestigd (8081 RK) te Elburg,
Oostendorperstraatweg 4a.
C/05/14/74F
21 januari 2014
mr. F.R.H. Kuiper
mr. J.S.W. Lucassen

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
In dit verslag worden de werkzaamheden 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 mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven

Algemeen
Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Verslag periode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

:
:
:
:
:

Landschapsverzorging, teelt van overige
meerjarige gewassen, groenvoorziening,
kwekerij, loonbedrijf en cultuurtechnische
werken.
in verband met ontbreken van cijfers onbekend
onbekend
20 februari 2014 t/m 20 mei 2014
10 uur en 30 minuten
30 uur en 10 minuten

Saldo einde verslagperiode

:

€ 1.213,09
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1.

Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie
1.2. Winst en verlies
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator nog geen enkel inzicht verkregen in de
cijfers.
De curator heeft nog geen afdoende boekhouding, derhalve ontbreekt alle informatie. Curator
heeft inmiddels de volledige boekhouding opgevraagd bij de heer M.F. Mertens. De
jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeerd op 27-12-2012. De jaarrekening 2012, of
tussentijdse cijfers 2013 zijn de curator vooralsnog onbekend.

1.3. Balanstotaal
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator nog geen enkel inzicht verkregen in de
cijfers.
Niet bekend i.v.m. het ontbreken van de boekhouding.
1.4. Lopende procedures
1.5. Verzekeringen
1.6. Huur
Oorzaak Faillissement
Het faillissement is op 3 december 2013 door middel van een verzoekschrift aangevraagd door
de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw c.s.. Inmiddels is duidelijk dat er
aanzienlijk meer schulden waren.
De curator heeft kort gesproken met de heer Van den Nagel, bestuurder tot 1 december 2013.
Hij gaf aan dat door het wegvallen van activiteiten er geen gelden meer binnen kwamen bij
Curanda.
De heer Mertens heeft de curator telefonisch te kennen gegeven geen activiteiten meer te
hebben verricht in curanda sinds de overname door hem in persoon.
Omdat een deugdelijke administratie tot op heden ontbreekt, heeft curator nog geen enkel zicht
op de daadwerkelijke oorzaak/oorzaken van het faillissement.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Onbekend.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
34

2.3

Datum ontslagaanzegging
Er hebben zich inmiddels een drietal oud-werknemers gemeld bij curator. Voor een
tweetal is, met toestemming van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomst
opgezegd.
Beiden hebben inmiddels een gesprek met het UWV gevoerd en er is een uitkering
aangevraagd. De derde oud-werknemer heeft binnenkort een gesprek met het UWV.
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2.4

Werkzaamheden
Nadat de oud-werknemers telefonisch contact hebben opgenomen met curator is er
een verzoek verzonden aan de rechter-commissaris om beiden te mogen ontslaan.
Na toestemming zijn de ontslagbrieven verzonden en is er kort schriftelijk overleg
gevoerd met het UWV.

3.

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Tot op heden is er nog geen bericht van de RDW ontvangen. Overige
bedrijfsmiddelen zijn niet meer aangetroffen op naam van curanda.
In onderzoek. Inmiddels is de RDW verzocht een overzicht van voertuigen die mogelijk op
naam van curanda zijn geregistreerd te verstrekken.

3.7
3.8
3.9

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Werkzaamheden
Verzoek aan RDW.

3.11

Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing.

3.12

Verkoop opbrengst
In onderzoek.

3.13
3.14

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

3.15
3.16
3.17

Andere activa
Beschrijving
Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
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4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
In de ontvangen boekhouding zijn een tweetal debiteuren aangetroffen welke
inmiddels zijn aangeschreven met het verzoek te betalen. Het totaal bedrag bedraagt
€ 2.252,13. Geen der debiteuren heeft betaald of inhoudelijk gereageerd.

4.2

Opbrengst
Er is (nog) geen betaling ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden
Betalingsverzoek aan debiteuren.

5.
5.1

Bank / zekerheden
Vordering van bank(en)
Overboeking van betreffende positieve saldo’s heeft geen plaats kunnen vinden
gezien het feit dat de desbetreffende mutaties voor faillissementsdatum
plaatsvonden. Na afwikkeling van de G-rekening zal tot opheffing van de rekeningen
worden overgegaan. De Belastingdienst is verzocht toestemming te verlenen het
saldo van de G-rekening over te boeken.
In verband met het ontbreken van de boekhouding is er tot op heden slechts één “bekende”
bank aangeschreven die geen vordering bleek te hebben op curanda. Het verzoek het
positieve saldo op deze zakelijke rekening over te boeken naar de boedelrekening is
verzonden.

5.2.

Leasecontracten
Er zijn de curator gen leasecontracten bekend.
In onderzoek.

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten

5.9

Werkzaamheden
Correspondentie met Rabobank en Belastingdienst.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

6.1
6.2
6.3
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6.3
6.4
6.6
6.7
6.8

7.
7.1

Doorstart
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt met zekerheid niet te zijn voldaan.
De heer M.F. Mertens heeft op meermaals gedaan verzoek van de curator inmiddels
meermaals toegezegd de volledige boekhouding aan te leveren. Tot op heden is daar
summeer gehoor aan gegeven. De curator beschikt nu over een map met bankafschriften tot
en met november 2013, een map met twee debiteurenfacturen en een map met inkomende
facturen.
Uit de postblokkade blijkt dat veel vorderingen die de curator inmiddels al voorlopig erkend
heeft, niet in de map met inkomende facturen te vinden zijn.
Verder ontbreekt een overzicht van werknemers, overzicht van belastingaangiften,
grootboekrekeningen en al wat dies meer zij. Uit de nu aan de curator overhandigde stukken
kan geen goed inzicht in de baten en lasten van de onderneming worden verkregen, zodat op
dit moment (verre van) aan de boekhoudplicht is voldaan.
De curator heeft een afspraak met de heer Mertens op vrijdag 21 februari 2014.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeerd op 27-12-2012

7.3
7.4

Goedkeuringsverklaring Accountant
Stortingsverplichting Aandelen
Curanda is opgericht in 1979, zodat een mogelijke vordering te zake reeds verjaard is.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De belastingdienst heeft een invorderingsonderzoek verricht en is tot de conclusie
gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De verhaalsmogelijkheden lijken
zowel op de voormalig bestuurder als op de heer Mertens beperkt.
De curator zal aangifte doen en verder (verhaals)onderzoek verrichten.
Gelet op het ontbreken van een afdoende boekhouding, de gang van zaken rondom de
overdracht van de aandelen in curanda aan de heer Mertens en het feit dat nog geen twee
maanden nadien het faillissement van curanda is uitgesproken, heeft de curator zijn twijfels. In
het komende verslag zal curator hier verder op ingaan.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
Overleg met de heer Mertens en met de Belastingdienst
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8.
8.1

Crediteuren
Boedelvordering
Salaris curator p.m.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend ter hoogte van € 244.077,00.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Tot op heden is er 1 andere preferente crediteur welke een vordering heeft ingediend ter
hoogte van € 1.781,36 zijnde faillissementskosten.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben er 24 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt op dit moment
€ 172.038,92 waarvan een bedrag ad € 172.038,92 is erkend. De bij curator bekende
crediteuren zijn inmiddels allen aangeschreven.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de wijze van afwikkeling valt op dit moment nog niets te zeggen.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren. Beoordelen en bevestigen ingediende vorderingen en
bijwerken lijst met schuldeisers.

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Procedures
Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afwikkeling valt op dit moment niets te zeggen.
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10.2

Plan van aanpak
- Aangifte doen tegen (oud) bestuurders
- Onderzoek verhaalsmogelijkheden

- Gesprek met de heer M.F. Mertens op 21 februari
- Nader onderzoek boekhouding
- Nader onderzoek overdracht aandelen
- Nader onderzoek (on)roerende zaken en bedrijfsmiddelen
- Nader onderzoek naar werknemers
- Nader onderzoek mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid

10.3

Indiening volgend verslag
Over 3 maanden, uiterlijk 20 augustus 2014.

10.4

Werkzaamheden

……………………………………..
F.R.H. Kuiper,
curator

Bijlagen:
1. Lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren
2. Lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren
3. Uitdraai online banking
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