
 

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

Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 2 september 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Climax International B.V., t.h.o.d.n. Crop 

handling Technology, gevestigd aan het Beneden 

Dwarsdiep 25, 9645 LA Veendam. 

Faillissementsnummer: F12/346 

Datum uitspraak: 4 december 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Vervaardiging van machines en werktuigen voor 

de landbouw. 

Omzetgegevens: Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg de netto-

omzet in 2011 € 2.763.613,-. In 2010 bedroeg de 

omzet € 2.975.077,- 

Personeel gemiddeld aantal: 13 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 3 mei t/m 2 september 2013 

Bestede uren in verslag periode:  11:24 

Bestede uren totaal: 100:30 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Climax International B.V. is opgericht bij akte van 7 april 

2008. 80% van de aandelen zijn in eigendom van El Ninjo 

B.V. De overige 20% van de aandelen zijn in handen van K.J. 

de Vries Beheer B.V. die tevens bestuurder is van de 

vennootschap.  

 

1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg het resultaat na 

belastingen in 2011 € 156.493 negatief. In 2010 bedroeg het 

resultaat € 937.665,- negatief. 

 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg van 31 december 2011 € 1.266.210,-

. Per 31 december 2010 bedroeg het balanstotaal € 1.483.480,- 

 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering, verzuim-

verzekering, transportverzekering, heftruckverzekering, 

WEGAM-verzekering en doorlopende reisverzekering. 
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1.6 Huur : Gefailleerde huurt een bedrijfspand een het Beneden 

Dwarsdiep 25 te Veendam. De huur bedraagt € 8.466,66 per 

maand. De huurtermijnen zijn nog tot 1 maart 2013 gedekt 

door middel van een door Climax bij aanvang van de 

overeenkomst betaalde borgstelling. De huur is opgezegd per 

20 maart 2013. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de directie moet de hoofdoorzaak van het 

faillissement worden gezocht in het feit dat een opdrachtgever 

uit Kazachstan zijn afnameverplichting niet is nagekomen. 

Het betrof een grote order die wel reeds geproduceerd was 

maar waarvan de afname en betaling uitbleef. Dit debacle, 

gecombineerd met verslechterde marktomstandigheden, heeft 

de onderneming in liquiditeitsproblemen gebracht. De 

meerderheidsaandeelhouder was niet bereid extra financiering 

te verstrekken en de vanwege de aanhoudende verlieslatende 

exploitatie heeft ABN AMRO Bank het krediet opgezegd. De 

aandeelhouders hebben daarop besloten het eigen 

faillissement van Climax International B.V. aan te vragen. 

 

 Werkzaamheden : 13:18 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 13 (incl. directeur) 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 13 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 4 december 2012 

 Werkzaamheden : 3:30 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving :  Diverse machines en werkbanken met toebehoren  

 Kantoorinventaris  

3.6 Verkoopopbrengst : € 25.500,- 

3.7 Boedelbijdrage : Zie §3.11 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : ja 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving :  Voorraad complete machines (hallenvullers, 

transporteurs, verlegbanden, ontvangstbunkers e.d.) 

 Voorraad onderdelen en spare parts 

 Onderhanden werk (2 hallenvullers) 

 

3.10 Verkoopopbrengst : € 966.000,- (rechtstreeks naar pandhouder) 

3.11 Boedelbijdrage : € 29.500,- 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Verpande intellectuele eigendomsrechten 

3.13 Verkoopopbrengst : € 10.000,- (rechtstreeks naar pandhouder) 

 Werkzaamheden : 7:36 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens de administratie van gefailleerde bedraagt het 

debiteurensaldo € 4.474,72. De pandhouder zal zelf 

zorgdragen voor incasso daarvan. 

4.2 Opbrengst : (pandhouder incasseert zelf) 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:36 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Geen; althans er is nog geen vordering ingediend bij de 

curator. 

Pandhouder El Ninjo B.V. heeft de schuld van Climax 

International B.V. kort voor faillissement aan ABN 

Amorbank voldaan, teneinde uitwinning van verpande zaken 
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door de bank te voorkomen.  

5.2 Leasecontracten : Gefailleerde had leaseovereenkomsten voor een auto en een 

kopieermachine. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Heeft El Ninjo B.V. heeft pandrecht op de bedrijfsactiva, 

aanvankelijk 2
e
 in rang na ABN Amrobank. Door inlossing 

van de schuld van Climax bij de bank is El Ninjo 

gesubrogeerd in de rechten van de bank en is zij 1
e
 rang 

pandrecht verkregen. De zekerheden zijn reeds uitgewonnen 

door El Ninjo 

5.4 Separatistenpositie : El Ninjo B.V. is pandhouder. Haar vordering bedroeg per 

datum faillissement € 1.866.945 te vermeerderen met rente. 

Deze vordering is inmiddels door oneigenlijke lossing als 

vermeld in §3 verlaagd tot € 900.945,-. El Ninjo heeft haar 

vordering wel aangemeld, maar nog niet ter verificatie 

ingediend in het faillissement 

5.5 Boedelbijdragen : Zie §3.11 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal crediteuren heeft rechtsgeldig beroep op 

eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze crediteuren hebben hun 

goederen, voor die zover nog in de boedel aanwezig waren, 

kunnen afhalen. Overigens is met de koper van de 

bedrijfsactiva overeengekomen dat deze eventuele 

eigendomsrechten van derden zal respecteren. 

Een tweetal leveranciers heeft nadien nog een beroep gedaan 

op eigendomsvoorbehoud; de curator heeft de afwikkeling 

daarvan overdragen aan de koper van de bedrijfsactiva. Dat 

is inmiddels afgewikkeld.  

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : Een aantal goederen bevindt zich nog bij opdrachtnemers 

van Climax. Naar verwachting zullen zij een beroep doen op 

retentierecht. De afwikkeling daarvan wordt overgelaten aan 

de koper van de totale bedrijfsactiva. 

 Werkzaamheden : 4:18 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 
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VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is helaas niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 0:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Aan de boekhoudplicht is voldaan. De administratie was 

bijgewerkt tot aan datum faillissement. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In opdracht van de curator heeft een accountant de 

administratie van gefailleerde doorgelicht. Daarbij zijn geen 

bijzonderheden of malversaties naar voren gekomen. 

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is 

geweest van paulianeus handelen. 

 Werkzaamheden : 0:00 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft een boedelvordering van € 83.009,47 

aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 57.955,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 75.608,60 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 



 
Gegevens onderneming: Climax International B.V., t.h.o.d.n. Crop handling 

Technology, gevestigd aan het Beneden Dwarsdiep 25, 9645 

LA Veendam. 
Faillissementsnummer: F12/346 

 

 

PAG. 6 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 78 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 385.628,64 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing wegens gebrek aan baten 

 Werkzaamheden : 46:06 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 6 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  inventarisatie bezittingen en schulden; 

 Verkoop bedrijfsactiva; 

 Afwikkeling pandrechten; 

 Afwikkeling eigendomsvoorbehouden; 

 

Er zijn geen verdere baten aangetroffen, noch zijn in dit 

faillissement baten van enige omvang te verwachten. Zoals 

blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief 

niet toereikend om de boedelschulden geheel te kunnen 

voldoen. De curator stelt voor het faillissement op te heffen 

wegens de toestand van de boedel.  

Gezien de hoogte van de vordering van de belastingdienst 

en het UWV zal geen uitkering kunnen worden gedaan aan 

de pandhouder terzake van de verkoopopbrengst verpande 

bodemzaken. 

 

10.3 Indiening volgend verslag : Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : 25:06 

 

 

 

S. van Gessel, 
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Curator 


