FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer
Datum

:6
: 8 januari 2016

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

: Cenes Scheepsbetimmering BV
: F 17/14/216
: 2 oktober 2014
: mr. P.S. van Zandbergen
: mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming
:
Het exploiteren van een onderneming op het gebied van scheepsbetimmering en alles wat daarmee
samenhangt, zoals het vervaardigen van scheepsmeubels en het monteren daarvan.
Omzetgegevens
:
Blijkens het jaarrapport 2013 bedraagt de netto-omzet over 2013 een bedrag van € 1.541.000,00.
Het resultaat na belastingen vertoont een verlies van € 9.000,00 tegenover een winst van € 36.000 in
2012.
Personeel gemiddeld aantal
:9
Saldo einde verslagperiode
: zie financieel verslag
Verslagperiode
Bestede uren in
verslagperiode
Bestede uren Totaal

: 26 september 2015 tot 9 januari 2016
: 2 uur en 12 minuten
: 22 uur en 27 minuten

1. Inventarisatie
1.1

1.2

1.3

1.4

Directie en organisatie
:
Enig aandeelhouder en bestuurder is Cenes Holding BV, die op haar beurt wordt bestuurd
door EMD Holding BV, waarvan bestuurder en enig aandeelhouder is de heer E. Moorlag.
Cenes Holding BV is tevens bestuurder van Cenes Interieur- en Standbouw BV, Cenes Assen
BV en Cenes Kollum BV.
Winst en verlies
:
Blijkens het jaarrapport 2013 bedroeg het verlies over 2013 € 9.000,00 tegenover
€ 36.000,00 in 2012 een teruggang van € 45.000,00.
Balanstotaal
:
Volgens het jaarrapport 2013 bedroeg het balanstotaal op 31 december 2013 1.017.130,00
en € 1.242.093,00 op 31 december 2012.
Lopende procedures
: Voor zover bekend lopen er geen procedures.

Verslag 2

Er zijn geen procedures bekend.

Verslag 3

Geen procedures.
1.5

Verzekeringen

: Nog onbekend

Er was een ziekteverzuimpolis en een kredietverzekering ter zake van de debiteuren. Beide
verzekeringen zijn beëindigd.

Verslag 2

1.6

1.7

Huur
:
Voor zover bekend is er geen overeenkomst anders dan dat huurpenningen werden betaald
aan Cenes Holding BV, die eigenaar is van de onroerende zaak te Drachten.
Oorzaak faillissement
:
De oorzaak van het faillissement moet gezocht worden in een achterblijvende omzet
gecombineerde met het realiseren van lagere marges op de projecten. Hierdoor is een tekort
aan liquiditeit ontstaan. Uit een uitgevoerde financiële quick scan van eind september 2014
vloeide verder voort dat het onderhanden werk, de voorraden en de debiteuren- en
crediteurenposities afweken van de werkelijke situatie met als gevolg dat de financier de
kredietrelatie eind september 2014 heeft opgezegd. De teruglopende omzetten
gecombineerd met de financieringslasten hebben tot gevolg gehad een tekort aan liquiditeit
zodat de opeisbare vorderingen niet meer voldaan konden worden. De onderneming wordt
bovendien gekenmerkt door een beperkte orderportefeuille doordat opdrachten vaak ad hoc
en op korte termijn worden verstrekt.

Uren werkzaamheden inventarisatie

: 0:00

2. Personeel
2.1
2.2
2.3

Aantal ten tijde van faill.
:9
Aantal in jaar voor faill.
:9
Datum ontslagaanzegging
: 14 oktober 2014.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten met
het personeel bij brief van 14 oktober 2014 opgezegd.

Uren werkzaamheden personeel

: 0:00

3. Activa
Onroerende zaken
Geen.
Bedrijfsmiddelen
Er zijn diverse bedrijfsmiddelen,
transportmiddelen.
Verslag 2

bestaande

uit

machines,

handgereedschappen

en

De vennootschap is per 1 januari 2013 toegetreden tot de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting van Cenes Holding BV. De bedrijfsmiddelen zijn aanwezig in het pand dat
eigendom van Cenes Holding BV is. Op deze locatie werd tevens Cenes Interieur- en Standbouw BV
geëxploiteerd. De aangetroffen bedrijfsmiddelen kunnen niet dan wel moeilijk tot een specifiek
behorende bij één van de failliete vennootschappen worden herleid. Doordat er sprake is van een
fiscale eenheid is daarom gekozen om de bedrijfsmiddelen administratief onder te brengen bij Cenes
Holding BV. De bedrijfsmiddelen zijn overigens bezwaard met een recht van pand ten behoeve van
de Rabobank.
Voorraden/onderhanden werk
Er is in ieder geval één grote opdracht. Daarover vindt overleg plaats met de curator.
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Verslag 2

Gedurende de opzegperiode hebben een aantal personeelsleden aan de lopende opdracht
voortgewerkt. Met de opdrachtgever is inmiddels afgerekend.

Verslag 3

De werkzaamheden zijn beëindigd door de opdrachtgever is betaald.
Andere Activa
Nog onbekend.
Uren werkzaamheden activa

: 0:00

4. Debiteuren
Er zijn debiteurenposten, die zijn verpand aan de Rabobank. Met de bank vindt overleg plaats over
de incassering van de debiteuren.
Verslag 2

De debiteuren zijn aangeschreven. De grootste debiteurenpost wordt betwist. Er is geen betaling
ontvangen.

Verslag 3

De debiteurenposten worden inhoudelijk betwist. De gegrondheid van de betwistingen zijn in
onderzoek.

Verslag 4

Tijdens de verslagperiode zijn er de nodige debiteuren geïncasseerd. Er is c.q. zal op korte termijn
met de Rabobank als pandhoudster worden afgerekend. De gegrondheid van het aantal overige
debiteuren is onverminderd in onderzoek.

Verslag 5

De debiteurenportefeuille blijft actueel.

Verslag 6

Ter zake van één post wordt gecorrespondeerd. Een post blijft onbetaald en ter zake zal verder
worden aangemaand.
Uren werkzaamheden debiteuren

: 1:48

5. Bank/Zekerheden
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

Verslag 2

Vordering van bank(en)
:
De Rabobank heeft inmiddels een vordering groot € 1.431.368,00 ter verificatie bij de boedel
aangemeld en wel in alle faillissementen van de vennootschappen gelieerd aan de failliet.
Leasecontracten
:
Nog onduidelijk.
Beschrijving zekerheden
:
De door de Rabobank verstrekte kredieten zijn gesecureerd middels verpanding van
inventaris, voorraden, vorderingen op derden en intellectueel eigendom.
Separatistenpositie
:
De bank is met betrekking tot de verstrekte zekerheden separatist.
Boedelbijdragen
:
Daarover vindt overleg plaats met de bank.
Eigendomsvoorbehoud
:
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Het beroep van de diverse leveranciers op een eigendomsvoorbehoud is afzonderlijk
onderwerp van onderzoek geweest. Geconstateerd is dat de geleverde materialen ofwel niet
meer aanwezig zijn, ofwel zijn ver-/gebruikt en niet meer te identificeren zij, met als gevolg
dat de eigendomsvoorbehouden door vermenging teniet zijn gegaan.
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Zie hiervoor, afgerond.

Verslag 3

5.7

Reclamerechten
:
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op reclamerechten.

Verslag 2

Zie 5.6.

Verslag 3

zie hiervoor, afgerond.
5.8

Retentierechten
Nog onbekend.

:

Verslag 2

Er is geen sprake van een retentierecht.

Verslag 3

idem
Uren werkzaamheden bank/zekerh.

: 0:00

6. Doorstart/voortzetten
Er vindt overleg plaats met meerdere belangstellenden. Op dit moment is nog onduidelijk of een
doorstart of voortzetting gerealiseerd kan worden. Hangende het overleg met de belangstellenden
wordt er gedurende de opzegtermijn door een beperkt aantal personeelsleden doorgewerkt.
Verslag 2

Er zijn onderhandelingen geweest met een aantal gegadigden. Uiteindelijk is er een activa-transactie
tot stand gekomen met betrekking tot de bedrijfsmiddelen, voorraden en immateriële activa
(behoudens vijf onverkochte kavels). Buiten die transactie is gebleven de aan de bank verpande
debiteurenportefeuille. De koopsom van € 97.000,00, exclusief btw, is inmiddels voldaan aan Cenes
Holding BV.

Verslag 3

Activa-transactie is afgerond.
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00
7. Rechtmatigheid
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Boekhoudplicht
Depot Jaarrekeningen
Goedk. Verkl. Accountant
Stortingsverpl. Aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

: De jaarrekening over 2013 is op 15 juli 2014 opgemaakt.
: De jaarrekening 2012 is op 10 februari 2014 gedeponeerd.
: n.v.t.
: Heeft plaatsgevonden.
: In onderzoek.
: In onderzoek.

Verslag 5

Eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zijn in onderzoek. Het onderzoek
wordt gelijktijdig in de andere faillissementen van de vennootschappen behorende tot de
Cenesgroep uitgevoerd.

Verslag 6

idem.
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00
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8. Crediteuren
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Boedelvorderingen
: PM
Pref. vord. van de fiscus
: zie crediteurenlijst
Pref. vord. van het UWV
: zie crediteurenlijst
Andere pref. crediteuren
: zie crediteurenlijst
Aantal conc. crediteuren
: zie crediteurenlijst
bedrag conc. crediteuren
: zie crediteurenlijst
Verwachte wijze afwik.
:
Voor zover de curator thans kan beoordelen zal eigenlijke opheffing van het faillissement
volgen. Er is weliswaar activa, maar dit is volledig gesecureerd middels
hypothecaire/verpanding aan de bank.
Vooralsnog gaat de curator er vanuit dat de hoogte van de boedelschulden het te
verwachten actief aanzienlijk zal overtreffen. Definitief kan de curator evenwel nog geen
uitsluitsel geven.

Uren werkzaamheden crediteuren

: 0:12

9. Procedures
Voor zover bekend geen.
Verslag 2

Er zijn geen procedures bekend.
Uren werkzaamheden procedures

: 0:00

10. Overig
10.1

10.2

Termijn afwikkeling faill.
:
Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum. De afwikkeling is mede afhankelijk
van de afwikkeling van de overige faillissementen van de vennootschappen gelieerd aan de
failliet en afhankelijk van de verkoop van de activa.
Plan van aanpak
:
Er zal met meerdere gegadigden nader worden gesproken over eventuele verkoop/koop van
de activa. De curator sluit niet uit dat er uiteindelijk nog een internetveiling geïnitieerd zal
moeten worden.

Verslag 2

In de komende periode zal worden voortgegaan met het incasseren van de
debiteurenportefeuille en zal de onroerende zaak (eigendom van Cenes Holding) verkocht
moeten worden. Tot slot zal onderzoek worden gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en eventuele onrechtmatigheden.

Verslag 3

De inning van de debiteurenportefeuille zal worden voortgezet. Eventueel paulianeus
handelen of eventuele onrechtmatigheden zijn in onderzoek.

Verslag 4

De inning van de debiteurenportefeuille zal onverminderd worden voortgezet. Eventueel
paulianeus handelen of eventuele onrechtmatigheden zijn tijdens de eerstvolgende
verslagperiode nader onderwerp van onderzoek.

Verslag 5

Idem.

Verslag 6

Wat betreft de debiteurenposten zal verder worden aangemaand.
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10.3

Indiening volgend verslag

Uren werkzaamheden overig

: omstreeks 8 april 2016
: 0:12

Drachten, 8 januari 2016

P.S. van Zandbergen
curator
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