Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. c.s.
F19/14/152-160

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 29 juni 2015

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. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde 1

:

de besloten vennootschap Engeldot Industrie en
Handels Groep B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Vestigingsadres:
Buitenvaart 1201
7905 SG Hoogeveen
Correspondentieadres:
Postbus 346
7900 AH Hoogeveen
Alle hierna genoemde vennootschappen zijn – afgezien
van ProLande B.V. en Solar & LED Light Technology
B.V. - gevestigd op hetzelfde vestigingsadres en hebben
hetzelfde correspondentieadres.
KvK-nr: 04065968

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/2
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/152
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het verrichten dan wel via haar deelnemingen en/of
groepsmaatschappijen
doen
verrichten
van
bedrijfsmatige werkzaamheden op het gebied van het
adviseren, onderhouden en/of beheren van elektrisch
roterende machines, transformatoren, generatoren,
spoelen, alsmede mechanisch en elektrisch geregelde
aandrijvingen. Import en verkoop van technische
handelsgoederen zoals pompen, fittingen, slangen en
dergelijke voor de industrie, landbouw, installatie en
bouwtechniek, alsmede de communicatie/begeleiding in
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Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Gegevens gefailleerde 2

:

projecten van gemeenten waar bovengenoemde
producten benodigd zijn.
2013: n.v.t.
2012: n.v.t.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 1.
de besloten vennootschap ProLande B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Vestigingsadres:
Vuile Riete 9
7925 PL Linde
Correspondentieadres:
Postbus 26
7920 AA Zuidwolde Dr
KvK-nr: 01146563

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/3
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/152
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
de verkoop via internet en webshops, aan particulieren
en aan bedrijven, in zowel binnenland als buitenland, van
pomp- en leidingsystemen, alsook water c.q.
afvalwatertransport systemen, alsook industriële aandrijfen besturingssystemen, alsook aanverwante zaken en
artikelen, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede
holdingactiviteiten.
2013: € 3.823,2012: € 0,Bron: jaarrekeningen
Geen personeel
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Gegevens gefailleerde 3

:

de besloten vennootschap Engeldot Onroerend Goed
B.V. (hierna: “de vennootschap”)
KvK-nr: 04088169

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/4
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/154
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
verwerving, vervreemding, huur, verhuur en verdere
exploitatie van onroerende zaken en onroerende
goederen; alsmede holdingactiviteiten.
2013: € 235.200,2012: € 247.200,Bron: jaarrekeningen.
Geen personeel

Gegevens gefailleerde 4

:

de besloten vennootschap Engeldot Technische
Groothandel B.V. (hierna: “de vennootschap”)
KvK-nr: 04072124

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/5
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/155
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
de aankoop en verkoop van en de handel in roerende
goederen, alsmede holdingactiviteiten.
2013: € 5.732.487,2012: € 6.117.088,Bron: jaarrekeningen
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 29.
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Gegevens gefailleerde 5

:

de besloten vennootschap IPeLT B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
KvK-nr: 08134787

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/6
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/156
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het begeleiden, engineren en uitvoeren van technische
projecten ten behoeve van civiele, infrastructurele,
water/afvalwatertransport systemen en industriële
aandrijf- en besturingssystemen. Alsmede groothandel in
pomp- en leidingsystemen, water/afvaltransportsystemen
en industriële aandrijf- en besturingssystemen.
2013: € 266.295,2012: € 1.102.445,Bron: jaarrekeningen
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 1.

Gegevens gefailleerde 6

:

de besloten vennootschap Engeldot Technische
Groothandel Friesland B.V. (hierna: “de vennootschap”)
KvK-nr: 50410849

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/7
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/157
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
(groot)handelsactiviteiten alsmede de in- en verkoop van
pomp- en leidingsystemen, onderdelen daarvan/daarvoor
en verdere aanverwante artikelen.
2013: n.v.t.
2012: n.v.t.
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Personeel gemiddeld aantal

:

Geen personeel

Gegevens gefailleerde 7

:

de besloten vennootschap Engeldot Materieel B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
KvK-nr: 50481401

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/8
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/158
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het verkrijgen, vervreemden, beheren, onderhouden,
leasen en verleasen, huur en verhuur van: roerende en
onroerende zaken.
2013: n.v.t.
2012: n.v.t.
Geen personeel

Gegevens gefailleerde 8

:

de besloten vennootschap Solar & LED Light
Technology B.V. (hierna: “de vennootschap”)
KvK-nr: 50481118

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/9
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/159
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
de inkoop en verkoop, alsook de import en export, van
Led-verlichting, Solar-panelen en zonnepanelen, en de
daarmee verband houdende verdere materialen als
bijvoorbeeld installatiematerialen en onderdelen en alles
wat daar verder verband mee houdt of daartoe dienstig
kan zijn; het (doen) plaatsen alsook het (doen)
onderhouden van de hierboven bedoelde producten en
materialen; advisering op het gebied van led-verlichting
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Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Gegevens gefailleerde 9

:

en op het gebied van opwekken en/of gebruiken van
zonne-energie.
2013: € 281.142,2012: € 0,Bron: jaarrekeningen
Geen personeel
de besloten vennootschap EKU Eems
Industrietechniek B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Vestigingsadres:
Sikkel 35
9932 BD Delfzijl
Correspondentieadres:
Postbus 346
7900 AH Hoogeveen
KvK-nr: 50534033

Surseancenummer
Datum surseance:

:
:

S19/14/10
26 juni 2014

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/160
3 juli 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het inkopen en verkopen van, de plaatsing en installatie
van, alsmede het onderhouden en repareren van:
elektromotoren, generatoren, pompen en pompsystemen,
alsmede
industrie-,
technieken
scheepvaartbenodigdheden.
2013: € 418.034,2012: € 979.826,Bron: jaarrekeningen
Geen personeel

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

01 maart 2015 t/m 10 juni 2015
46,50 uren (01 maart 2015 t/m 10 juni 2015)
869,00 uren (26 juni 2014 t/m 10 juni 2015)
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verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De juridische structuur van de groep vennootschappen blijkt uit het hieronder weergegeven
organogram:

Dhr. J.G. van Engelenhoven

Stichting Administratiekantoor
Engeldot Groep B.V.
Engeldot Industrie en Handels
Groep B.V.
Engeldot Technische
Groothandel B.V.

ProLande B.V.

Engeldot Onroerend Goed
B.V.

IPeLT B.V.

Engeldot Technische
Groothandel Friesland B.V.

EKU Eems Industrietechniek
B.V.

Engeldot Materieel B.V.

Solar & LED Light Technology
B.V.

Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting

a. De vennootschap Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. is opgericht op 31 augustus 2002
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 5 september 2002. De aandelen van de
vennootschap worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Engeldot Groep B.V. Het
bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer J.G. van Engelenhoven.
b. De vennootschap ProLande B.V. is opgericht op 31 maart 2009 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 1 april 2009. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens
gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de heer de heer J.G. van
Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
c.

De vennootschap Engeldot Technische Groothandel B.V. is opgericht op 22 december 2003
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 24 december 2003. De aandelen van de
vennootschap worden gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur
van de vennootschap wordt gevormd door de heer J.G. van Engelenhoven.

d. De vennootschap Engeldot Onroerend Goed B.V. is opgericht op 10 december 2007 en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 11 december 2007. De aandelen van de vennootschap
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worden gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de
vennootschap wordt tevens gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de
heer de heer J.G. van Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
e. De vennootschap IPeLT B.V. is opgericht op 28 april 2005 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 2 mei 2005. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens
gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de heer de heer J.G. van
Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
f.

De vennootschap Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V. is opgericht op 15 juli
2010 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 16 juli 2010. De aandelen van de
vennootschap worden gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur
van de vennootschap wordt tevens gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V
en de heer de heer J.G. van Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).

g. De vennootschap Engeldot Materieel B.V. is opgericht op 27 juli 2010 en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 28 juli 2010. De aandelen van de vennootschap worden
gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de vennootschap
wordt tevens gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de heer de heer J.G.
van Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
h. De vennootschap Solar & LED Light Technology B.V. is opgericht op 27 juli 2010 en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 28 juli 2010. De aandelen van de vennootschap worden
gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de vennootschap
wordt tevens gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de heer de heer J.G.
van Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
i.

1.2

De vennootschap EKU Eems Industrietechniek B.V. is opgericht op 4 augustus 2010 en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 5 augustus 2010. De aandelen van de vennootschap
worden gehouden door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. Het bestuur van de
vennootschap wordt tevens gevormd door Engeldot Industrie en Handels Groep B.V en de
heer de heer J.G. van Engelenhoven (gevolmachtigd directeur).
Winst en verlies

verslag 1

2012

2013

Engeldot Materieel B.V.

€ 8.881,- verlies

€ 11.783,- verlies

Engeldot Onroerend Goed B.V.

€ 15.987,-

€ 18.787,-

Engeldot Technische Groothandel B.V.

€ 241.696,-

€ 167.558,- verlies

Engeldot Technische Groothandel
Friesland B.V.
EKU Eems Industrietechniek B.V.

€ 29.639,- verlies
€ 89.288,- verlies

€ 22.946,- verlies
€ 291.260,- verlies

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

€ 181.169,-

€ 631.961,- verlies

IPeLT B.V.

€ 50.418,-

€ 8.859,-

ProLande B.V.

€ 1.864,- verlies

€ 31.230,- verlies

Solar & LED Light Technology B.V.

€ 8.686,- verlies

€ 132.708,- verlies

(geconsolideerd)

€ 631.963,- verlies

Bron: jaarrekeningen.
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1.3

Balanstotaal

verslag 1

2012

2013

Engeldot Materieel B.V.

€ 121.692,-

€ 505.378,-

Engeldot Onroerend Goed B.V.

€ 2.698.165,-

€ 2.535.308,-

Engeldot Technische Groothandel B.V.

€ 3.675.749,-

€ 3.152.470,-

Engeldot Technische Groothandel
Friesland B.V.
EKU Eems Industrietechniek B.V.

€ 267.044,-

€ 0,-

€ 668.693,-

€ 258.513,-

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

€ 3.358.873,-

€ 3.713.127,-

IPeLT B.V.

€ 162.070,-

€ 153.199,-

ProLande B.V.

€ 71.681,-

€ 61.942,-

Solar & LED Light Technology B.V.

€ 10.472,-

€ 40.850,-

(geconsolideerd)

€ 6.546.330,-

Bron: jaarrekeningen
1.4.
verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Lopende procedures

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de navolgende
verzekeringen gesloten:
-

een verzekering tegen verliezen door insolventie
een zakelijke reisverzekering
een schadeverzekering verkeersdeelnemers
een levensverzekering
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
een ‘Bedrijven Compact’ polis bij Interpolis
een ‘Construction All Risk’ verzekering bij HDI Gerling t.b.v. IPeLT B.V.
een verzekering voor een heftruck

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd en daar waar
mogelijk aanspraak op premierestitutie gemaakt.
1.6
verslag 1

Huur

De vennootschap Engeldot Technische Groothandel B.V. huurt een pand aan de Wieder 7 en 7a te
De Goorn van de heer R. Vlaar en E.R.W. Siebling Vastgoed voor een bedrag van € 2.800,- ex.
B.T.W. per maand.
Dezelfde vennootschap huurt ook een pand aan de Broekstraat te Aalten van de heer J.A. van
Huenen en mevrouw E.A.B. van Huenen-Klein Holkenborg voor een bedrag van € 3.000,- ex. B.T.W.
per maand.
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Dezelfde vennootschap huurt tevens een pand aan de Zandstraat 7 te Gemert van H.L.G.A. Bevers
v.o.f voor een bedrag van € 1.822,50 ex. B.T.W. per maand.
Dezelfde vennootschap huurt tenslotte nog een pand aan de Wolkammersstraat 2 A te Sneek van
Stichting E. Groen Vastgoed voor een bedrag van € 2.500,- ex. B.T.W. per maand.
De betreffende huurovereenkomsten zijn op 11 juli 2014 met toestemming van de rechtercommissaris door de curator opgezegd conform artikel 39 Fw.
Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. huurt een bedrijfspand aan de Bornholmstraat 16 te
Groningen van de heer. K.J. de Poel voor een bedrag van € 1.624,50 ex. B.T.W. per maand. Het pand
wordt onderverhuurd aan JP Zonnewering. Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. heeft de huur
op 26 november 2013 per 1 mei 2015 opgezegd aan de heer. K.J. de Poel. De curator heeft op 31 juli
2014 met toestemming van de rechter-commissaris de (onder)huurovereenkomst met JP
Zonnewering opgezegd conform artikel 39 Fw, op grond waarvan deze uiterlijk per 1 november 2014
zal eindigen. De curator heeft aan verhuurder/onderhuurder het voorstel gedaan aan hun verzoek de
(onder)huurovereenkomst eerder te beëindigen gehoor te geven, indien een boedelbijdrage ad
€ 1.500,- aan de boedel wordt voldaan.
De vennootschap Engeldot Onroerend Goed B.V. verhuurt een gedeelte van de haar in eigendom
toebehorende bedrijfsruimte gelegen aan de Sikkel 25 te Delfzijl aan Peters Elektromotoren B.V. voor
een bedrag ad € 2.750,- ex. B.T.W per maand.
verslag 2

De diverse locaties zijn inmiddels aan de verschillende verhuurders opgeleverd
De heer de Poel heeft het voorstel van de curator aanvaard en het afkoopbedrag aan de boedel
voldaan.
Met Peters Elektromotoren B.V. is ten slotte, met toestemming van de Rechter-commissaris, een
schikking getroffen inhoudende beëindiging van de huurovereenkomst en ontruimde oplevering per
uiterlijk 15 februari 2015 tegen betaling van een afkoopbedrag ad € 15.000,- excl. B.T.W. tegen finale
kwijting. Het afkoopbedrag moet nog aan de boedel worden voldaan.

verslag 3

De verhuur van het pand Sikkel 25 te Delfzijl is per 15 februari 2015 geëindigd en de huurder heeft het
afkoopbedrag inmiddels aan de boedel voldaan.
1.7

verslag 1

Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die de
faillissementen tot gevolg hebben gehad.
Het oorspronkelijke bedrijf was redelijk succesvol maar in de loop der tijd is een lappendeken aan
vennootschappen en vestigingen ontstaan welke uit kosten- en doelmatigheidsoverwegingen noopte
tot stroomlijning en herstructurering. Hiertoe zijn vanaf 2012 wel stappen gezet waarbij uiteindelijk ook
naar mogelijkheden tot samengaan met of overname door een andere partij is gekeken, doch deze
maatregelen zijn niet tijdig en/of voldoende adequaat gebleken.
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Met name door het wegvallen van een substantieel deel van de omzet uit de levering van apparatuur
voor speciale evenementen alsmede het wegvallen van omzet uit beregeningsapparatuur ontstonden
vervolgens liquiditeitsproblemen welke in het voorjaar van 2014 steeds nijpender zijn geworden.
De oplopende verliezen en overige schulden, het ontbreken van mogelijkheden om tijdig binnen de
groep het tij structureel te keren en het afhaken van eventuele overname kandidaten hebben de
bestuurder uiteindelijk genoopt voorlopige surseance van betaling voor de groep aan te vragen welke
kort na verlening op verzoek van de bewindvoerder/curator en de directie is omgezet in een
faillissement.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog vervolgen.
verslag 2

Het onderzoek ten deze dient nog vervolgd te worden.

verslag 3

Vervolgonderzoek heeft vooralsnog geen nadere gezichtspunten opgeleverd.

verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er 29 werknemers in dienst bij Engeldot
Technische Groothandel B.V. Bij IPeLT B.V. was 1 werknemer in dienst. Bij Engeldot Industrie en
Handels Groep B.V. was 1 werknemer in dienst. Bij de overige vennootschappen was geen personeel
in dienst.
2.2.

verslag 1

In het jaar voor de faillissementen was bij de betreffende vennootschappen hetzelfde aantal personen
in dienst.
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten
opgezegd bij brief d.d. 3 juli 2014.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, de bestuurder, de werknemers
en het UWV.
Op 4 juli 2014 heeft er een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden waarbij het
ontslag eveneens mondeling is aangezegd en de gevolgen van het faillissement voor het personeel
uiteen zijn gezet, bij welke bijeenkomst ook een medewerker van het UWV aanwezig was om tekst en
uitleg over de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

Beschrijving

Engeldot Onroerend Goed B.V. heeft de navolgende onroerende zaken in eigendom:
1.
Een bedrijfspand met ondergrond, staande en gelegen te Hoogeveen, Buitenvaart 1201
kadastraal bekend Hoogeveen D5807, 5808, 5851, 5852, 5920 en 5921.
Circa 7.500 m2 van de grond gelegen achter dit pand was op datum faillissement reeds verkocht maar
nog niet geleverd, welk transport in de komende verslagperiode alsnog is voorzien.
Het (nog niet verkochte) object is in opdracht van de hypotheekhouder getaxeerd.
2.
Een bedrijfspand met ondergrond, staande en gelegen te Delfzijl, Sikkel 35 kadastraal bekend
Appingedam G4555, G4557 en Delfzijl N1331, N1333.
Ook dit object is in opdracht van de hypotheekhouder getaxeerd.
3.2

verslag 1

Verkoopopbrengst

Het perceel grond van ca. 7.500 m2 gelegen achter het bedrijfspand is reeds in het voorjaar van 2014
met instemming van de hypotheekhouder verkocht voor een prijs van € 42,50 per m2 ex B.T.W. zodat
de verkoopopbrengst ca. € 318.000,- ex B.T.W. zal bedragen. Kadastrale uitmeting en overdracht
dienen nog plaats te vinden. De curator zal hiertoe toestemming aan de rechter-commissaris vragen.
Het bedrijfspand te Hoogeveen is door de curator aan diverse gegadigden te koop aangeboden en
uiteindelijk met instemming van de hypotheekhouder en met toestemming van de rechter-commissaris
aan de hoogste bieder onderhands verkocht voor € 560.000 k.k. vrij van BTW waarbij het transport zal
plaatsvinden op 1 december 2014.
Het bedrijfspand te Delfzijl is door de hypotheekhouder ter verkoop bij een makelaar ondergebracht.
De verkoopopbrengst is thans nog niet bekend.

verslag 2

Het perceel grond bleek na uitmeting 7.388 m2 te beslaan en heeft een verkoopopbrengst van
€ 311.865,- B.T.W. verlegd opgeleverd welke aan de hypotheekhouder ten goede is gekomen.
Het transport van het bedrijfspand te Hoogeveen heeft inmiddels plaatsgevonden. De opbrengst is
aan de hypotheekhouder ten goede gekomen.
Het pand te Delfzijl is inmiddels, met toestemming van de Rechter-commissaris, verkocht voor een
bedrag ad € 305.000,- vrij van B.T.W. waarbij het transport in maart 2015 zal plaatsvinden.

verslag 3

Het transport van het bedrijfspand te Delfzijl heeft inmiddels plaatsgevonden. De opbrengst is aan de
hypotheekhouder ten goede gekomen.
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3.3
verslag 1

Op beide bedrijfspanden rusten hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van de Coöperatieve
Rabobank Stad en Midden Groningen tot een hoogte als omschreven onder sub 5.3, welke van dien
aard zijn dat de gehele verkoopopbrengst ten goede aan de hypotheekhouder zal komen.
3.4

verslag 1

Hoogte hypotheek

Boedelbijdrage

Met de hypotheekhouder is overeengekomen dat bij onderhandse verkoop door de curator van het
bedrijfspand te Hoogeveen een boedelbijdrage zal worden voldaan conform de separatistenregeling
bij materiële inspanning.
Ten aanzien van de boedelbijdrage bij onderhandse verkoop van het pand te Delfzijl en het naast het
pand te Hoogeveen gelegen perceel grond moeten nog afspraken met de hypotheekhouder worden
gemaakt.

verslag 2

In alle gevallen is met de hypotheekhouder een boedelbijdrage conform de separatistenregeling bij
materiële inspanning overeengekomen. Uit dien hoofde heeft de boedel inmiddels bedragen ad
€ 9.696,69 en € 6.943,85 ontvangen.

verslag 3

De boedel heeft als boedelbijdrage voor de verkoop van het pand in Delfzijl een boedelbijdrage ad
€ 6.875,- ontvangen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben inventariserende alsmede tal van met het voorbereiden en realiseren van de verkoop
verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2-3

De betreffende werkzaamheden zijn gecontinueerd waarbij schriftelijke en mondelinge contacten zijn
onderhouden met diverse betrokkenen zoals de huurder, de makelaar en de hypotheekhouder..
Bedrijfsmiddelen/Voorraden
3.5

Beschrijving

verslag 1

De curator heeft in overeenstemming met de administratie op alle vestigingen kantoor- en
bedrijfsinventaris en overige bedrijfsmiddelen alsmede voorraden aangetroffen welke onmiddellijk na
het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling in opdracht van de bewindvoerder/curator
en in overleg met de bank/pandhouder door Van Beusekom Taxateurs zijn geïnventariseerd en
getaxeerd.

verslag 2

De curator heeft na de eerste inventarisatie nog enkele losse zaken als aanhangwagens e.d.
aangetroffen welke met toestemming van de Rechter-commissaris verkocht zijn of nog verkocht
moeten worden.
3.6

verslag 1

Verkoopopbrengst

De

inventaris en voorraad van de vestiging Aalten is uiteindelijk in het kader van een mini doorstart
(zie ook sub 6) met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 20.150,vrij van B.T.W. De afrekening van deze transactie dient nog plaats te vinden.
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Alle overige inventarissen, voorraden (afgezien van die betreffende de vestiging Aalten) en het rollend
materieel (afgezien van leasevoertuigen) zijn uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht voor een bedrag ad € 363.000,- vrij van B.T.W.
verslag 2

De afrekening van de verkoop “Aalten” heeft inmiddels ook plaatsgevonden.
3.7

Boedelbijdrage

verslag 1

Met de pandhouder zijn boedelbijdragen conform het separatistentarief overeengekomen voor dat
deel van de verkoopopbrengst dat daarvoor in aanmerking komt. Een substantieel deel van de
opbrengst van de verkoop van de bedrijfsmiddelen zal als opbrengst bodemzaken hoe dan ook via de
boedel lopen gegeven de relevante fiscale schuld. Aldus zal de boedel een substantieel bedrag
ontvangen.

verslag 2

De boedel heeft inmiddels uit hoofde van de boedelbijdrage twee bedragen ad € 17.495,51 en
€ 1.515,- ontvangen.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1

Er is sprake van een relevante en substantiële fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21
IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.

verslag 2

De boedel heeft inmiddels uit dien hoofde bedragen ad € 93.838,29 en € 5.000,- ontvangen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben inventariserende en tal van met het voorbereiden en realiseren van de onderhandse
verkoop verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij o.a. een verkoopmemorandum is
opgesteld en schriftelijke en mondelinge contacten zijn onderhouden met de kandidaat-kopers, de
pandhouder en overige betrokkenen.

verslag 2

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Zie hiervoor sub 3.5.
3.10

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie hiervoor sub. 3.6
Boedelbijdrage

verslag 1

Zie hiervoor sub. 3.6
Werkzaamheden

verslag 1

Zie hiervoor sub. 3.6
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Andere activa
3.11

Beschrijving

verslag 1

De curator heeft naast de materiële activa als andere activa aangetroffen een handelsnaam, een
domeinnaam, een klantenbestand, telefoonaansluitingen, know-how, een website, een webshop
alsmede een merkrecht t.z.v. led-verlichting.

verslag 2

De curator heeft nog een in opdracht van de gefailleerde in China geproduceerde en deels
vooruitbetaalde maar nog niet verscheepte partij LED-verlichting aangetroffen welke partij met
toestemming van de Rechter-commissaris tegen betaling aan een derde is “doorgeschoven”.
3.12

Verkoopopbrengst

verslag 1

Een deel van het immaterieel actief is met toestemming van de rechter-commissaris als good-will aan
de koper van de activa van de vestiging Aalten verkocht voor € 1.500,-. De overige “andere activa”
zullen nog, voor zover mogelijk, te gelde worden gemaakt.

verslag 2

De opbrengst voor de boedel van het “doorschuiven” van de partij LED-verlichting bedraagt per saldo
€ 12.000,-.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden alsmede tal van met het realiseren van
de verkoop verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

verslag 1

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per 1 juli 2014 het totaal van de openstaande
debiteurenvorderingen € 755.436,43 bedraagt.
Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) afgesproken dat de curator zich
daarmee zal belasten.
4.2

Opbrengst

verslag 1

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso (ontvangen op zowel de
boedelrekening als de zakelijke rekening van gefailleerde) bedraagt € 219.321,33 in welk bedrag niet
zijn meegenomen de betalingen gedaan door middel van verrekening ad totaal € 4.831,13 en de
afboekingen ad totaal € 2.273,46.

verslag 2

De tot 18 december 2014 gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 509.521,65.

verslag 3-4

De tot 1 maart 2015 gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 526.257,20.
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4.3

Boedelbijdrage

verslag 1

Met de pandhouder is voor de incasso van de debiteuren portefeuille een boedelbijdrage
overeengekomen conform het separatistentarief.

verslag 2-3

De boedel heeft uit dien hoofde inmiddels een bedrag ad € 49.609,04 ontvangen. De eindafrekening
met de pandhouder dient nog plaats te vinden.

verslag 4

De eindafrekening met de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij de boedel uiteindelijk
een bedrag ad € 52.623,92 als boedelbijdrage heeft ontvangen.
Ten aanzien van de incasso van de restant portefeuille heeft de curator nadere afspraken met de
pandhouder gemaakt inhoudende dat van de opbrengst 75% aan de boedel toekomt en 25% aan de
pandhouder.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren is nog niet bekend.
verslag 2

Tot dusverre zijn door de curator en zijn medewerkers 114,00 uren aan de debiteurenincasso
besteed.

verslag 3

Tot 1 maart 2015 zijn in totaal door de curator en zijn verschillende medewerkers 191,00 uren aan de
debiteurenincasso besteed waarbij zij aangetekend dat het merendeel van de uren is gewerkt door de
faillissementssecretaris en is besteed in de periode dat een bedrag ca € 300.000,- aan debiteuren is
geïncasseerd. In verband met het feit dat verdere incasso pogingen onevenredig veel tijdsinvestering
door de curator en zijn medewerkers zullen vergen hebben de curator en de pandhouder samen
besloten de incasso werkzaamhedendoor de curator tegen een boedelbijdrage te staken. Pandhouder
en curator zijn nog in overleg over de modaliteiten van het vervolgtraject en de eindafrekening.

verslag 4

Zie hiervoor sub 4.3.
4.3.2.

Opbrengst boedel/pandhouder:

Het onder 4.2 vermelde bedrag komt afgezien van de boedelbijdrage aan de pandhouder toe.
Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben inventariserende en tal van met debiteurenincasso verbandhoudende werkzaamheden
plaatsgevonden.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn gecontinueerd. Zie hiervoor ook sub 4.3.1.

verslag 1

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A. heeft uit hoofde van aan de diverse
vennootschappen gezamenlijk verstrekt krediet, waarbij allen hoofdelijk aansprakelijk zijn, per

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. c.s. verslag 4

Pagina 16 van 24

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. c.s.
F19/14/152-160

faillissementsdatum een bedrag te vorderen ad totaal € 3.113.928,67 exclusief (boete)renten, provisie
en kosten. Dit bedrag is gesplitst in verschillende leningen, creditstanden op rekeningen-courant en
een afgegeven bankgarantie.
verslag 2-4

Een eindstand van de vordering van de bank is nog niet bereikt nu de uitwinning der zekerheden nog
gaande is.
5.2

verslag 1

Leasecontracten

Engeldot Technische Groothandel B.V. heeft enkele overeenkomsten van financial lease met
betrekking tot een viertal bedrijfswagens gesloten.
Verder heeft Engeldot Technische Groothandel B.V. een overeenkomst van operational lease
gesloten met betrekking tot een RouteVision-systeem alsmede een kopieermachine.
De operational lease zaken zijn inmiddels teruggenomen terwijl t.a.v. de financial lease zaken de
mogelijkheid van lossing nog wordt onderzocht daar niet uitgesloten moet worden dat deze zaken een
“overwaarde” vertegenwoordigen.

verslag 2

De operational lease voertuigen zijn inmiddels vanwege aanwezige overwaarde met toestemming van
de Rechter-commissaris “gelost” en verkocht hetgeen de boedel per saldo een opbrengst ad
€ 7.693,12 oplevert.

verslag 3

De betreffende transactie is afgerond.
5.3

verslag 1

In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen beschikt de Rabobank over de navolgende
zekerheden:

-

Een 1e hypotheek van € 700.000,- te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op het
bedrijfspand te Delfzijl;
Een 1e hypotheek van € 2.000.000,- te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op het
bedrijfspand te Hoogeveen;
Een 2e hypotheek van € 1.750.000,- te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op het
bedrijfspand te Hoogeveen;
Garantie van de Staat der Nederlanden uit hoofde van de Regeling Borgstelling MKBkredieten met betrekking tot een verstrekte lening ad € 225.875,-;
Verpanding van de inventaris, voorraden en vorderingen op derden;
Verpanding van de vorderingen op Atradius Credit Insurance polisnummer 847374;
Verpanding van de rechten uit polisnummer 023054319 bij Generali Verzekeringsgroep;
Akte erkenning Borgtocht Friesland Bank aan Rabobank
Verpanding van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendommen, auteursrechten,
merkrechten, octrooirechten en softwarerechten;
Borgstelling ad € 100.000,- verleend door de heer J.G. van Engelenhoven.

5.4

Separatistenpositie

-

verslag 1

Beschrijving zekerheden

De curator heeft de zekerheidsrechten van de bank getoetst en akkoord bevonden. Uit hoofde van de
hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.
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5.5
verslag 1

Verwezen wordt naar het genoemde onder respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.
5.6

verslag 1

Boedelbijdragen

Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de
schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te
maken. Van die mogelijkheid hebben ca. 65 schuldeisers gebruik gemaakt waarna de curator heeft
onderzocht in hoeverre er sprake is van een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud en zo ja,
of de zaken nog aanwezig en/of te onderscheiden waren waarna de curator e.e.a. heeft
gecommuniceerd met de betrokken schuldeisers, waarbij melding is gemaakt van het van kracht zijn
van een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw., welke door de rechtbank bij het uitspreken van de
voorlopige surseances en de faillissementen voor de duur van twee maanden is bepaald.
Bij de verkoop van de activa, waaronder de voorraden, is bedongen dat de koper gehouden is om
rechtsgeldig gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren. De curator heeft bovendien een
ophaaldag georganiseerd en de betreffende schuldeisers in contact gebracht met de koper opdat
eventueel tussen hen tot een regeling kon worden gekomen of de zaken konden worden
teruggenomen op de ophaaldag. Aldus zijn (nagenoeg) alle eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn voor het terugnemen van zaken ook nog
boedelbijdragen bedongen. Met een schuldeiser die eigenmachtig zaken uit de vestiging Sneek heeft
teruggenomen loopt nog een dispuut waarvan getracht wordt dat in onderling overleg op te lossen.

verslag 2

Het dispuut over de zaken uit de vestiging Sneek is inmiddels in onderling overleg opgelost. Thans
loopt er nog één kwestie over al dan niet nog bij de koper der activa aanwezige zaken in welke
kwestie ook getracht wordt het dispuut in overleg op te lossen.

verslag 3

Ook het laatste dispuut is inmiddels in onderling overleg opgelost.
5.7

verslag 1

Reclamerechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.
5.8

Retentierechten

verslag 1

De curator heeft twee berichten ontvangen inzake een beroep op een recht van retentie namelijk één
m.b.t. een bedrijfsauto en één m.b.t. een aanhangwagen welke zaken vervolgens door de curator
o.g.v. de relevante wettelijke bepalingen onder de retentor zijn opgeëist.

verslag 2

De opgeëiste zaken zijn aan de curator afgegeven en/of door hem verkocht.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is telefonisch,
schriftelijk of in persoon contact onderhouden met de betrokken partijen zoals de bank, leveranciers,
gefailleerde, de koper der activa, de retentor etc.

verslag 2-3

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. c.s. verslag 4

Pagina 18 van 24

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V. c.s.
F19/14/152-160

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
verslag 1

Een daadwerkelijke voortzetting van de ondernemingen heeft niet plaatsgevonden. De punten 6.1 en
6.2 zijn derhalve niet van toepassing.
6.1
6.2

Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging

Doorstart
6.3
verslag 1

De curator heeft een verkoopmemorandum opgesteld en aan alle partijen toegezonden die zich bij
hem als kandidaat koper hebben gemeld. Er zijn diverse biedingen uitgebracht waarna met de beste
bieders verder is onderhandeld over een mogelijke doorstart. Het is uiteindelijk niet mogelijk gebleken
om tot een allesomvattende doorstart te komen zodat het bedrijf in losse onderdelen aan verschillende
partijen is verkocht (zie sub 3). Wel heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen een bod
uitgebracht op de vestiging te Aalten in het kader van een mini doorstart van die vestiging met in
dienstneming van 3 personeelsleden. Zie voor de opbrengst van de verkoop van de losse onderdelen
van de gefailleerde vennootschappen de punten 3.2, 3.6 en 3.10 van dit verslag.
6.4

verslag 1

Opbrengst

Zie voor de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en voorraden van de
gefailleerde vennootschappen de punten 3.2, 3.6 en 3.10 van dit verslag.
6.6

verslag 1

Verantwoording

Er is getracht een integrale doorstart te realiseren hetgeen uiteindelijk niet gelukt is (uitgezonderd de
vestiging Aalten met indienstneming van 3 personeelsleden)
6.5

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Zie hiervoor de punten 3.4, 3.7 en 3.11.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft tal van met de voorbereiding van een eventuele doorstart verbandhoudende
werkzaamheden verricht waarbij schriftelijke en mondelinge contacten zijn onderhouden met diverse
gegadigden, de pandhouder, de bestuurder en overige betrokkenen.

verslag 2

De werkzaamheden zijn voor zover nodig gecontinueerd.
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verslag 1

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Er is een ordentelijke administratie aangetroffen die aan de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.
7.2

verslag 1

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschappen telkens tijdig
gedeponeerd.
7.3

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Controleverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschappen is dit punt niet van toepassing.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2-4

Het onderzoek is nog niet afgerond.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2-4

Het onderzoek is nog niet afgerond.
7.6

verslag 1

Paulianeus handelen

Vooralsnog is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1

De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit het salaris en de verschotten van de curator, de huur
vanaf de datum van de faillissementen en de vordering van het UWV ter zake van overgenomen
loonverplichtingen vanaf datum faillissement.

verslag 2

Het UWV heeft in het faillissement Engeldot Technische Groothandel B.V. een boedelvordering van
€ 168.076,52 ingediend.
Het UWV heeft tot dusverre in de overige faillissementen geen boedelvordering ingediend.
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verslag 3-4

Het UWV heeft in het faillissement Engeldot Technische Groothandel B.V. een boedelvordering van
€ 168.076,52 ingediend en in het faillissement van Ipelt B.V. een boedelvordering van € 2.434,73
ingediend.
Het UWV heeft tot dusverre in de overige faillissementen geen boedelvordering ingediend.
8.2

verslag 1

verslag 2

verslag 3-4

Preferente vorderingen van de fiscus

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Engeldot Materieel B.V.

€

361,-

Engeldot Onroerend Goed B.V.

€

13.451,-

Engeldot Technische Groothandel B.V.

€

324.943,-

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

€

361,-

EKU Eems Industrietechniek B.V.

€

32.227,-

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

€

7.199,-

IPeLT B.V.

€

24.111,-

ProLande B.V.

€

811,-

Solar & LED Light Technology B.V.

€

13.966,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Engeldot Materieel B.V.

€

361,-

Engeldot Onroerend Goed B.V.

€

27.932,-

Engeldot Technische Groothandel B.V.

€

336.376,-

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

€

361,-

EKU Eems Industrietechniek B.V.

€

10.422,-

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

€

3.422,-

IPeLT B.V.

€

17.398,-

ProLande B.V.

€

1.822,-

Solar & LED Light Technology B.V.

€

13.966,-

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag

Engeldot Materieel B.V.

€

361,-

Engeldot Onroerend Goed B.V.

€

13.451,-

Engeldot Technische Groothandel B.V.

€

498.696.-

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

€

361,-.

EKU Eems Industrietechniek B.V.

€

10.422,-
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Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

€

3.422,-

IPeLT B.V.

€

17.859,-

ProLande B.V.

€

811,-

Solar & LED Light Technology B.V.

€

13.966,-

8.3

Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre in geen van de faillissementen een vordering ingediend.

verslag 2

Het UWV heeft in het faillissement van Engeldot Technische Groothandel B.V. preferente vorderingen
ingediend in tot een totaalbedrag ad € 115.359,60.
Het UWV heeft tot dusverre in de overige faillissementen geen preferente vordering ingediend.

verslag 3-4

Het UWV heeft in het faillissement van Engeldot Technische Groothandel B.V. preferente vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag ad € 115.359,60 en in het faillissement van Ipelt B.V. een preferente
vorderingen tot een totaalbedrag ad € 3.474,36.
8.4

Andere preferente crediteuren

verslag 1-2

Tot dusverre hebben zich in geen van de faillissementen andere preferente crediteuren gemeld.

verslag 3-4

Tot dusverre heeft zich in het faillissement van Engeldot Onroerend Goed B.V. één andere preferente
crediteur zich gemeld met een totaalvordering ad € 348,75.
Tot dusverre hebben zich in de andere faillissementen geen andere preferente crediteuren gemeld.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben nog niet alle concurrente crediteuren vorderingen ingediend. Uitsluitend in het
faillissement van Engeldot Technische Groothandel B.V. hebben concurrente crediteuren vorderingen
ingediend. Het totaalbedrag van die vorderingen bedraagt € 1.210.748,43.

verslag 2

Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap

Aantal

Totaalbedrag

Engeldot Materieel B.V.

-

€

0,00

Engeldot Onroerend Goed B.V.

-

€

0,00

160

€

1.243,769.62

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

-

€

0,00

EKU Eems Industrietechniek B.V.

-

€

0,00

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

-

€

0,00

IPeLT B.V.

4

€

2.109,56

ProLande B.V.

-

€

0,00

Solar & LED Light Technology B.V.

-

€

0,00

164

€

1.245.879,18

Engeldot Technische Groothandel B.V.

Totaal
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verslag 3

Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap
Engeldot Materieel B.V.

Totaalbedrag

-

€

0,00

-

€

0,00

184

€

1.358.012,52

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

-

€

0,00

EKU Eems Industrietechniek B.V.

2

€

825,98

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

-

€

0,00

IPeLT B.V.

4

€

2.109,56

ProLande B.V.

-

€

0,00

Solar & LED Light Technology B.V.

-

€

0,00

190

€

1.360.948,06

Engeldot Onroerend Goed B.V.
Engeldot Technische Groothandel B.V.

Totaal
verslag 4

Aantal

Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap

Aantal

Totaalbedrag

Engeldot Materieel B.V.

-

€

0,00

Engeldot Onroerend Goed B.V.

-

€

0,00

189

€

1.360.076,18

Engeldot Technische Groothandel Friesland B.V.

-

€

0,00

EKU Eems Industrietechniek B.V.

2

€

825,98

Engeldot Industrie en Handels Groep B.V.

-

€

0,00

IPeLT B.V.

4

€

2.109,56

ProLande B.V.

-

€

0,00

Solar & LED Light Technology B.V.

-

€

0,00

194

€

1.363.011,72

Engeldot Technische Groothandel B.V.

Totaal
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

Zie punt 8.5. Blijkens de administratie is er sprake van een totale concurrente crediteurenpositie van
ca. € 1.211.265,42.

verslag 2-4

Zie punt 8.5.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

Naar verwachting zullen de faillissementen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing
wegens de toestand van de boedel gegeven de (verwachte) omvang van de boedelvorderingen en
van het te realiseren boedelactief.

verslag 2-4

De verwachting wordt gehandhaafd.
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Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
telefonisch met de crediteuren gecorrespondeerd.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

9.
verslag 1

Procedures

De boedel is op dit moment niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag
zijn derhalve niet aan de orde.
9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1

Naar verwachting zullen de faillissementen binnen een jaar geheel afgewikkeld kunnen zijn.

verslag 2-3

De verwachting wordt gehandhaafd.

verslag 4

De faillissementen zullen naar verwachting voor einde 2015 afgewikkeld kunne zijn.
10.2

verslag 1

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de navolgende
werkzaamheden:
- inventariseren schuldvorderingen
- afwikkelen verkoop onroerende en roerende zaken
- incasso debiteuren
- onderzoek als bedoeld sub 7

verslag 2-4

De werkzaamheden worden gecontinueerd.
10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal medio september 2015 worden ingediend.

Assen, 29 juni 2015

J.S. van Burg
curator
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