Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

11-10-2017

Insolventienummer:

F.10/16/482

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008000:F001

Datum uitspraak:

13-09-2016

Curator:

mr. P. Beerens

R-C:

mr. J Spengen

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innovative Input B.V., gevestigd te
(2983 GS) Ridderkerk aan de Ringdijk 396.
Activiteiten onderneming
De uitoefening van een technisch adviesbureau, het totaal verwerken van tekeningen en
berekeningen alsmede de fysieke levering van de ontwerpen, de exploitatie van een
handelsonderneming, de ontwikkeling en exploitatie van intellectuele eigendom en het
verkrijgen, vervreemden en exploiteren van vermogenswaarden, het oprichten en verwerven
van, het deelnemen in, het samenwerken met het voeren van de directie over, alsmede het
doen financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook, en het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Omzetgegevens
Omzet 2013: EUR 1.956.660
Omzet 2014: EUR 3.273.673
Omzet 2015: EUR 1.668.087

Personeel gemiddeld aantal
5
Saldo einde verslagperiode
24.532,41
36.256,48
48.699,11.
29.158,73.
29.161,21.
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Verslagperiode
13 september 2016 - 11 oktober 2016.
11 oktober 2016 - 11 januari 2017.
11 januari 2017 - 11 april 2017.
11 april 2017 - 11 juli 2017.
11 juli 2017 - 11 oktober 2017.
Bestede uren in verslagperiode
58,6
22,8
8,90
1,7
0,8
Bestede uren totaal
58,6
81,4
90,3
92,0
92,8
Toelichting
Geen.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-10-2017

Innovative Input B.V., hierna te noemen: "Curanda", is opgericht op 7 september 2001. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Curanda is Kalkman Regie B.V. Bestuurder van Kalkman
Regie B.V. is de heer P. Kalkman.
1.2

Winst en verlies
Resultaat na belastingen ultimo 2013: EUR 410.099 negatief
Resultaat na belastingen ultimo 2014: EUR 484.507 negatief
Resultaat na belastingen ultimo 2015: EUR 308.121 negatief

1.3

Balanstotaal
Balanstotaal ultimo 2013: EUR 974.299
Balanstotaal ultimo 2014: EUR 197.571
Balanstotaal ultimo 2015: EUR 261.176

1.4

Lopende procedures
Per datum faillissement was Curanda volgens de bestuurder niet betrokken bij een
gerechtelijke procedure.

1.5

Verzekeringen
Volgens de bestuurder is er een verzekeringspakket bij de ABN AMRO Bank N.V. Uit de
administratie van Curanda blijkt dat er mogelijk ook een verzekering is afgesloten bij De
Goudse Verzekeringen. De ABN AMRO Bank N.V. en De Goudse Verzekeringen zijn op de
hoogte gesteld van het faillissement.
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJGHQHHQSUHPLHUHVWLWXWLHDG(85LVRSGH
boedelrekening ontvangen.

1.6

Huur
Curanda huurt een bedrijfspand aan de Ringdijk 396 te (2983 GS) Ridderkerk voor een bedrag
ad EUR 1.596,83 per maand. De huur is ex artikel 39 Fw opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek aan de curator aangegeven dat het faillissement
van Curanda zou zijn veroorzaakt door aanhoudende slechte marktomstandigheden in de
scheepvaart, waaronder een faillissement van een opdrachtgever in 2009 en een daling van
de olieprijs in de offshore. Volgens de bestuurder van Curanda zijn er veel offertes uitgebracht
maar liepen de opdrachten terug waarna de bank het krediet heeft terug gebracht. Een en
ander zal worden onderzocht.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

11-10-2017

5.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen toestemming rechter-commissaris is de medewerkers op 16 september 2016
ontslag aangezegd.
De curator is in contact getreden met het UWV zodat de medewerkers in de gelegenheid
worden gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.
De intake heeft door het UWV op 27 september 2016 op het kantoor van Curanda
plaatsgevonden.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van Curanda bestaan uit een geringe bedrijfsinventaris, waaronder enige
kleding ten behoeve van beurzen. De curator streeft ernaar de bedrijfsinventaris in de
komende verslagperiode te verkopen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
De curator heeft diverse partijen benaderd om de bedrijfsmiddelen te verkopen. De
bedrijfsmiddelen zijn met toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag ad EUR
25,00 exclusief btw verkocht. Een bedrag ad EUR 30,25 inclusief btw is op de boedelrekening
ontvangen.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Gelet op het feit dat de Belastingdienst vorderingen heeft ingediend uit hoofde van
verschuldigde loonbelasting, heeft de fiscus op grond van art. 22 lid 3 IW 1990 een voorrecht
op de opbrengst van de verkochte bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3
Fw het voorrecht van de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zodoende
de opbrengst daarvan reserveren.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Verkoop bedrijfsmiddelen.
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Per datum faillissement is er een geringe voorraad aanwezig, waaronder enkele lagers.
De aanwezige voorraad is door de ABN AMRO Bank N.V. opgehaald om te worden verkocht.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog onbekend.
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De ABN AMRO Bank N.V. heeft voor de medewerking van de curator voor het gereed zetten
van de voorraad een boedelbijdrage voldaan ad EUR 181,50 inclusief btw.
3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Overleg ABN AMRO Bank N.V. (pandhouder) inzake verkoop voorraad.
De ABN AMRO Bank N.V. heeft besloten de voorraad zelf te verkopen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Nog onbekend.
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Onderzoek eventueel overige activa.
Geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de bestuurder van Curanda zijn er per datum faillissement 2 debiteuren aanwezig,
ZDDUELMppQGHELWHXUHHQEHURHSRSYHUUHNHQLQJKHHIWJHGDDQ(HQHQDQGHU]DOLQRYHUOHJ
met de pandhouder - worden onderzocht.
In overleg met de pandhouder is de curator overgegaan tot inning van de debiteuren tegen
een 10% boedelbijdrage. Diverse debiteuren hebben een beroep gedaan op verrekening. Een
en ander zal aan de pandhouder worden voorgelegd.
2YHUOHJYLQGWSODDWVWXVVHQGHFXUDWRUHQGHSDQGKRXGHURPWUHQWGHLQQLQJYDQppQ
resterende debiteur.
Overleg tussen de curator en de pandhouder heeft erin geresulteerd dat de pandhouder
opdracht heeft verstrekt aan een door haar ingeschakeld incassobureau ter inning van de
resterende debiteuren.
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Opbrengst
Nog onbekend.
7RWDDOLVDDQGHELWHXUHQJHwQFDVVHHUG(85

4.3

Boedelbijdrage
Nog onbekend.
Tussen de curator en de pandhouder is afgesproken dat de curator tegen een 10%
boedelbijdrage zal overgaan tot inning van de debiteuren.
Tussen de curator en pandhouder vindt overleg plaats omtrent de boedelbijdrage voor de
inning van de resterende debiteur.
EUR 2.172,17. Dit bedrag is reeds op de boedelrekening ontvangen.

4.4

Werkzaamheden
Overleg met de pandhouder inzake openstaande debiteuren.
Inning debiteuren en overleg met de pandhouder.
Overleg curator met pandhouder omtrent inning debiteur.
Geen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. en de Rabobank Gouwestreek. Per datum
faillissement bedroeg het saldo bij de ABN AMRO Bank N.V. EUR 532.421,63 debet. De ABN
AMRO Bank N.V. heeft haar vordering ingediend.
Het saldo bij de Rabobank Gouwestreek bedroeg per datum faillissement ad EUR 24.532,41
credit. Het bedrag van de Rabobouw Gouwestreek is op de boedelrekening ontvangen.

5.2

Leasecontracten
Nog onbekend.
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'HFXUDWRUKHHIWppQOHDVHRYHUHHQNRPVWDDQJHWURIIHQDDQJDDQGHHHQSULQWHU'HSULQWHULV
onder voldoening van een boedelbijdrage ad EUR 181,50 inclusief btw door de crediteur
opgehaald.
5.3

Beschrijving zekerheden
Uit de door de ABN AMRO Bank N.V. verstrekte stukken blijkt dat aan de ABN AMRO Bank
N.V. door Curanda de volgende zekerheden zijn verstrekt:
- pandrecht op voorraden;
- pandrecht op bedrijfsinventaris;
- pandrecht op vorderingen;
- pandrecht op vorderingen en rechten uit gesloten overeenkomsten van aanneming van werk;
- pandrecht op goederen zoals omschreven in art. 24 Algemene Bankvoorwaarden.

5.4

Separatistenpositie
Nog onbekend.
Het pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V. is door de curator onderzocht en voorlopig als
rechtsgeldig erkend.

5.5

Boedelbijdragen
Nog onbekend.
De ABN AMRO Bank N.V. heeft voor het ophalen van de voorraad een boedelbijdrage voldaan
ad EUR 181,50 inclusief btw. De curator is tegen een boedelbijdrage van 10% overgegaan tot
inning van de debiteuren/RC-vorderingen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

5.7

Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Er heeft zich tot op heden geen crediteur gemeld met een beroep op een recht op reclame.

5.9

Werkzaamheden
Overleg ABN AMRO Bank N.V. inzake inning debiteuren en verkoop voorraad.
Voorzetting inning debiteuren in opdracht van de ABN AMRO Bank N.V.
Overleg met de ABN AMRO Bank N.V. inzake inning resterende debiteur.
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Geen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
'HH[SORLWDWLHYDQGHRQGHUQHPLQJLVEHsLQGLJG

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft diverse stukken van de bestuurder van Curanda in ontvangst genomen,
ZDDURQGHUGHILQDQFLsOHYHUVODJHQYDQ2013, 2014 en 2015 en een grootboekoverzicht over
2016. Naar aanleiding van deze stukken zijn aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder.
De administratie wordt nader bestudeerd.
Op basis van de afgegeven administratie lijkt er in beginsel te zijn voldaan aan de
boekhoudplicht.
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Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2013 is op 6 februari 2015 gedeponeerd en is derhalve in beginsel
enkele dagen te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn wel tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Dit is ex art. 2:396 lid 1 BW niet door de accountant afgegeven.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Hiernaar zal als gebruikelijk onderzoek worden verricht.

7.6

Paulianeus handelen
Uit de administratie van Curanda blijkt dat er diverse rekening-courant verhoudingen met
gelieerde ondernemingen zijn, alsmede dat er voor datum faillissement intellectuele
eigendomsrechten zijn overgedragen naar een gelieerde onderneming.
Door de curator zijn diverse vragen gesteld aan de bestuurder van Curanda omtrent de
overdracht van IE-rechten.
Na bestudering van de administratie blijkt dat Curanda onverschuldigd facturen voor Kalkman
IP B.V. heeft voldaan voor een bedrag ad EUR 3.775,36. De curator heeft aanspraak gemaakt
op voornoemd bedrag. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.
De curator is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder omtrent de
overdracht van de IE-rechten en zal erop toezien dat de bestuurder nadere informatie
verstrekt.

7.7

Werkzaamheden
Dit zal in de komende periode als te doen gebruikelijk worden onderzocht.
De curator zal erop toezien dat de bestuurder nadere informatie verstrekt omtrent de
overdracht van IE-rechten.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Vooralsnog geen.
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Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 22.111,73.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 22.139,49.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend voor een totaalbedrag van
EUR 277,00.
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend voor een totaalbedrag van
EUR 4.017,00.
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend voor een totaalbedrag van
EUR 146.698,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.
Tot op heden heeft de UWV een vordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR
34.810,21.
Tot op heden heeft de UWV een vordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR
34.962,91.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Volgens de administratie van Curanda bedroeg het aantal concurrente crediteuren 34
met vorderingen van in totaal EUR 639.990,41. De crediteuren zijn aangeschreven.
Tot op heden hebben 2 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.
Tot op heden hebben 17 crediteuren vorderingen ingediend.
Tot op heden hebben 21 crediteuren vorderingen ingediend.
22.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 533.285,09.
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EUR 617.760,24.
EUR 647.201,05. Een bedrag ad EUR 447,46 is opgenomen als voorlopig betwiste
concurrente vordering.
EUR 659.500,70.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
Inventariseren crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Per datum faillissement is Curanda volgens opgave van haar bestuurder niet betrokken bij een
procedure.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
a. Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
b. Verkoop bedrijfsinventaris;
c. Inventariseren passief;
d. Inventariseren eventueel overig aanwezig actief;
e. Onderzoek administratie;
f. Onderzoek rechtmatigheid.
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
a. Inventariseren passief;
b. Inventariseren eventueel overig aanwezig actief;
c. Onderzoek administratie;
d. Onderzoek rechtmatigheid.
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
a. Inventariseren passief;
b. Afronden onderzoek IE-rechten;
c. Onderzoek rechtmatigheid.
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
a. Inventariseren passief;
b. afronden onderzoek overdracht IE-rechten;
c. afronden onderzoek rechtmatigheid.
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
a. Inventariseren passief;
b. Erop toezien dat de bestuurder nadere informatie verstrekt omtrent de overdracht van
IE-rechten;
c. afronden onderzoek rechtmatigheid.

10.3

Indiening volgend verslag
11 januari 2017.
11 april 2017.
11 juli 2017.
11 oktober 2017.
11 januari 2018.

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak.

Pagina 13 van
13

