
Algemeen

Gegevens onderneming

Curanda is opgericht op 27 september 2010 door haar enig aandeelhoudster en bestuurder 
R.J.N. Koning Beheer B.V. (opgericht op 23 december 1997 met kvknummer 36051867). De 
aandelen van laatstgenoemde houdstervennootschap worden gehouden door de heer René 
Jacobus Nicolaas Koning, geboren op 12 november 1962 te Edam, die tevens enig bestuurder 
is van de holding. 

Activiteiten onderneming

De onderneming is actief geweest als metsel- en (af)bouwbedrijf. 

Omzetgegevens

Volgens de beschikbare jaarstukken 2014 is er in 2013 een omzet gerealiseerd van € 
1.743.275 en bedroeg dit in 2014 € 797.594. Volgens de kolommenbalans 2015 zou er in dat 
jaar nog een omzet zijn gerealiseerd van € 676.292. 

Personeel gemiddeld aantal

Volgens opgave van de directie is sprake geweest van één personeelslid. Curanda zou in het 
verleden onderaannemers hebben ingehuurd. 

Saldo einde verslagperiode

0

€ 825,90

Verslagperiode

4 oktober tot en met 4 november 2016

5 november 2016 t/m 28 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

505 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008412:F001

04-10-2016

mr. J.J. Dijk

Curator: mr. G.F.H. Velthuizen

Insolventienummer: F.15/16/369
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275 minuten

Bestede uren totaal

505 minuten

780 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie is in handen van R.J.N. Koning Beheer B.V., dat op haar beurt weer in handen is 
van de heer R.J.N. Koning. Feitelijk bepaalde de heer Koning de dagelijkse gang van zaken 
binnen de organisatie. 

1.2 Winst en verlies

Aan de jaarstukken 2014 kunnen de volgende kengetallen worden ontleend:

2013     winst van      €   27.746
2014     verlies van  - € 153.765

De kolommenbalans 2015 maakt melding van een verlies van € 241.799, welk bedrag niet 
geverifieerd kan worden. 

1.3 Balanstotaal

Aan de jaarstukken kunnen de volgende kengetallen worden ontleend:

               Actief             Passief            Eigen Vermogen
2013     521.920           465.723            56.197
2014     869.238           967.244          - 98.006

1.4 Lopende procedures

Op dit moment is niet gebleken dat curanda is betrokken in lopende procedures. Curanda zal 
geen procedures overnemen. 

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen worden niet opgezegd, maar zullen door niet betaling worden geroyeerd. 

1.6 Huur

Curanda staat ingeschreven op het (woon)adres van de heer R.J.N. Koning. Er is geen sprake 
van een huurovereenkomst. Curanda is eerder gevestigd geweest te Volendam aan de 
Parallelweg 19-20 en later aan de Nijverheidsstraat 23a te Edam. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is curanda betrokken geweest bij een langlopend geschil met 
een onder aannemer, waarbij een betalingsverplichting is vastgesteld ten laste van curanda. 
Vervolgens zou er beslag zijn gelegd onder opdrachtgevers, waardoor deze de opdrachten 
hebben beëindigd en er geen geldstroom meer was. 

In het kader van het onderzoek zijn er geen andere oorzaken bekend geworden. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 6 oktober 2016 is het ontslag aangezegd en het UWV geïnformeerd. 

2.4 Werkzaamheden

Geen. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aanwezig. 

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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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave van de directie zijn deze niet meer aanwezig. Ter informatie kan nog gelden 
dat volgens de jaarstukken 2014 de boekwaarde van de machines € 1.788 bedroeg en die van 
de inventaris € 8.202.  

De directie handhaaft dat er per datum van het faillissement geen bedrijfsmiddelen 
meer aanwezig zouden zijn geweest. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet te verwachten. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet te verwachten. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Volgens de directie is dit niet uitgeoefend voor datum van het faillissement. De boedel behoudt 
zich het recht voor om dit uit te oefenen namens de fiscus indien en voor zover mocht blijken 
van bodemzaken. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet aangetroffen. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens de directie is hiervan geen sprake. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Is onderdeel van het onderzoek. Curanda heeft volgens de jaarstukken 2014 nog een 
aanzienlijke vordering op de holding (€ 480.772). De directie is door de boedel verzocht om 
een reactie. 
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De directie heeft zich inmiddels laten bijstaan door een advocaat. Namens de directie 
(de Holding) is de vordering niet correct en zou deze zijn ontstaan door een onjuiste 
verwerking van een bankschuld in de administratie van curanda. Kort gezegd, zou deze 
vordering moeten worden weggestreept tegen een vordering van de bank, waarvoor de 
Holding door de bank is aangesproken. Voorts zou er vanaf juli 2014 geen 
managementfee zijn betaald wegens het ontbreken van de middelen hiertoe, terwijl 
hierop wel aanspraak zou bestaan. Tot slot is aangegeven, dat noch de Holding, noch 
de aandeelhouder van de Holding, de heer R.J.N. Koning in privé, op dit moment enig 
verhaal zou bieden wegens de aanspraken van de bank (waarvoor de heer R.J.N. 
Koning ingevolge een overeenkomst van borgtocht ook privé is aangesproken).  

Ondanks verzoeken van de boedel om nadere stukken, is hierop niet (meer) gereageerd. 
De boedel zal zich beraden.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet bekend. 

De boedel zal zich beraden of het zinvol is om ter zake nadere stappen te ondernemen. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van directie zouden er nog twee debiteuren zijn. Curanda heeft haar 
debiteuren verpand aan de ABN AMRO. 

De boedel heeft met de pandhouder een afspraak gemaakt, waarbij de boedel de 
incasso verzorgt tegen een boedelbijdrage van 20%. Inmiddels heeft een van de 
debiteuren betaald.

4.2 Opbrengst

Niet bekend. 

Door één debiteur is het bedrag betaald van € 3.223,36.

4.3 Boedelbijdrage

De boedel is in overleg met de bank.

De boedel heeft een bijdrage bedongen van 20%. 
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4.4 Werkzaamheden

Nog niet bekend en afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met de bank. 

Inmiddels is de tweede (en laatste) debiteur nogmaals aangeschreven. De boedel is in 
afwachting van een reactie. Indien betaling uitblijft zal ter zake een incasso dagvaarding 
uitgaan. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij de ABN AMRO. Ook de Holding bankiert bij de ABN AMRO. De bank 
heeft onder solidair verband een krediet verstrekt aan beide vennootschappen van € 131.325. 

5.2 Leasecontracten

Niet bekend, volgens opgave van de directie is het leasecontract met de bedrijfswagen reeds 
beëindigd voor datum van het faillissement. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Curanda heeft haar activa verpand. Door R.J.N. Koning zou er ook een borgtocht zijn 
verstrekt. 

5.4 Separatistenpositie

De ABN AMRO. 

De bank is pandhouder. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet bekend. 

Ter zake de incasso van de debiteuren is een bijdrage afgesproken van 20%. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is geen sprake. Weliswaar heeft een (enkele) leverancier zich hierop beroepen, maar 
de geleverde goederen zijn of verwerkt, ofwel niet meer aanwezig. 

5.7 Retentierechten

Deze worden niet uitgeoefend. 

5.8 Reclamerechten

Deze worden niet uitgeoefend. 
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5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie van de aangeboden vorderingen en onderliggende stukken.

Het onderzoek is afgerond. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Is niet van toepassing. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing. 

Het is de boedel niet gebleken dat er sprake is van een doorstart in de zin van de Wet, 
althans de boedel heeft ter zake onvoldoende informatie om hiervan te kunnen spreken, 
maar inmiddels is wel gebleken dat de heer R.J.N. Koning nog steeds actief/werkzaam 
is in de bouw(wereld). 

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

Niet van toepassing. 

Aangezien de boedel over onvoldoende aanknopingspunten beschikt, zal ter zake geen 
verder onderzoek worden verricht. 
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Is voorwerp van onderzoek. De directie is verzocht om de onderliggende administratie. 

Inmiddels heeft de boedel de nodige stukken ontvangen. De stukken zijn niet helemaal 
bijgewerkt, maar vooralsnog neemt de boedel aan dat aan de boekhoudplicht is 
voldaan. Het komt de boedel logisch voor dat de stukken niet helemaal zijn bijgewerkt 
door de boekhouder/accountant omdat diens facturen ook onbetaald zijn gebleven. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014 zijn (tijdig) gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Heeft in contanten plaatsgevonden bij de oprichting. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is voorwerp van onderzoek.

Uit het onderzoek van de beschikbare gegevens kan dit niet worden afgeleid, noch 
worden uitgesloten.  

7.6 Paulianeus handelen

Is voorwerp van onderzoek.

Uit het onderzoek van de beschikbare gegevens kan dit niet worden afgeleid, noch 
worden uitgesloten. Het enige dat kan worden gesteld is dat het merkwaardig is dat er 
ten tijde van het faillissement geen enkele bedrijfsmiddel meer aanwezig zou zijn, terwijl 
deze nog geadministreerd staan in de boeken. Weliswaar voor een relatief gering 
bedrag, maar de directie kan ter zake geen sluitend antwoord geven wat met de 
inventaris/gereedschap is gebeurd.

7.7 Werkzaamheden

In de komende periode zal, na ontvangst van de verzochte stukken, een aanvang worden 
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

P.M. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.387,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

27

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 333.253,35

€ 411.681,93

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment valt niet te verwachten dat aan de crediteuren een uitkering kan worden 
gedaan. 

De boedel beschikt slechts over een beperkt actief.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie en overleg met de belanghebbenden. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing. 

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 
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9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de debiteurenincasso en het afrondend 
onderzoek ter zake de aanspraken van curanda op haar moedervennootschap (en 
middellijk bestuurder, de heer R.J.N. Koning).

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode:

- onderzoek actief
- overleg met de pandhouder
- onderzoek zekerheden/voorrechten
- rechtmatigheidsonderzoek
- overleg met belanghebbenden

In de volgende periode zal de boedel een beslissing nemen over de debiteurenincasso, 
aanspraken van curanda en de wijze van afwikkeling van het faillissement. 

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie Plan van Aanpak.
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