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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Electronics Holding B.V.

05-06-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Electronics
Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5233 NG) 'sHertogenbosch aan het adres Tw eede Morgen 12.

05-06-2018
3

Activiteiten onderneming
De vennootschap fungeerde als financiële holdingsmaatschappij en had verder
geen activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 541.773,00

€ 193.252,00

€ 1.459.249,00

2014

€ 455.572,00

€ 192.860,00

€ 163.747,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-06-2018
3

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
Bovengenoemde omzetgegevens zijn conform boekhouding.

05-06-2018
3

Onderstaande omzetgegevens zijn conform de geconsolideerde jaarrekening
Dutch Electronics B.V.:
2014: € 4.900.520,00
2015: € 6.960.360,00

W inst en verlies: conform jaarrekening

Balanstotaal:
Bovengenoemde balanstotalen zijn conform boekhouding.
Onderstaande balanstotalen zijn conform de geconsolideerde jaarrekening
Dutch Electronics B.V.:
2014: € 1.799.645,00
2015: € 2.111.624,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-06-2018
3

Toelichting
Aantal in jaar voor faillissement: 1, blijkens register Kamer van Koophandel.

Boedelsaldo
€ 0,00

05-06-2018
3

€ 0,00

07-12-2018
4

€ 0,00

05-06-2020
7

€ 0,00

04-06-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-11-2017

05-06-2018
3

t/m
11-4-2018
van
12-4-2018

07-12-2018
4

t/m
19-11-2018
van
20-11-2018

07-06-2019
5

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

06-12-2019
6

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

05-06-2020
7

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

04-12-2020
8

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020
t/m
25-5-2021

Bestede uren

04-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

2 uur 36 min

4

3 uur 18 min

5

2 uur 24 min

6

2 uur 18 min

7

2 uur 30 min

8

2 uur 54 min

9

2 uur 0 min

totaal

18 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 34,80 uur

05-06-2018
3

Bestede uren totaal: 38,10 uur

07-12-2018
4

Bestede uren totaal: 40,50 uur

07-06-2019
5

Bestede uren totaal: 42,8 uur

06-12-2019
6

Bestede uren totaal: 45:18 uur

05-06-2020
7

Bestede uren totaal: 48:12 uur

04-12-2020
8

Bestede uren totaal: 50:12 uur

04-06-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de heer W . van der
W al.

07-12-2018
4

1.2 Lopende procedures
De curator is niet gestuit op lopende procedures.

07-12-2018
4

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

1.4 Huur
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van de vennootschap is het directe gevolg van het
faillissement van haar dochtermaatschappij Dutch Electronics B.V.

07-12-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-12-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-12-2018
4

Toelichting
Blijkens register Kamer van Koophandel w as er 1 w erknemer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

07-12-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

07-12-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

07-12-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt niet over bedrijfsmiddelen. Er is geen actief
aangetroffen. Al het actief behoort in eigendom toe aan de
dochtermaatschappij Dutch Electronics B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

07-12-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

07-12-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

07-12-2018
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

07-12-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

07-12-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 708.239,30

07-12-2018
4

5.2 Leasecontracten
W erkzaamheden zijn afgerond. De curator verw ijst naar 5.2 van het verslag
van 5 december 2017.

07-12-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van voorraden, vorderingen op derden en inventaris.

07-12-2018
4

5.4 Separatistenpositie
Zie beschrijving zekerheden.

07-12-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

07-12-2018
4

5.6 Retentierechten
Er is geen retentierecht ingeroepen.

07-12-2018
4

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op het recht van reclame gedaan.

07-12-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

07-12-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-12-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

07-12-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het onderzoek naar het voldoen aan de boekhoudplicht
afgerond. De curator zal de rechter-commissaris berichten over de uitkomst
van dit onderzoek en bepalen w elke verdere stappen er mogelijk dienen te
w orden genomen.

05-06-2018
3

De curator heeft de rechter-commissaris inmiddels bericht over de uitkomst van
het onderzoek naar de boekhoudplicht. De curator beraadt zich over het
nemen van verdere (rechts)maatregelen. Het onderzoek hangt samen met de
onderzoeken binnen dochtermaatschappij Dutch Electronics B.V.

07-12-2018
4

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen. Er heeft een interview plaatsgevonden
met de bestuurder. De curator heeft daarnaast aan de feitelijk bestuurder
schriftelijk vragen gesteld. Tot op heden heeft de curator nog geen antw oord
op deze vragen ontvangen. Naar aanleiding van de reactie van de feitelijk
bestuurder op de aan hem gestelde vragen zal de curator zijn onderzoek
afronden en zich verstaan met de rechter-commissaris over het nemen van
eventuele (rechts)maatregelen.

07-06-2019
5

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog. De curator onderzoekt de
mogelijkheden tot het nemen van verdere (rechts)maatregelen. Er zijn ten
opzichte van het vorige verslag geen verdere ontw ikkelingen te vermelden.

06-12-2019
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. De curator beraadt zich over de
nader te nemen stappen. Er zijn ten opzichte van het vorige verslag nog geen
ontw ikkelingen te vermelden.

05-06-2020
7

Zie hetgeen onder punt 7.8. beschreven.

04-06-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over het jaar 2015, 2014 en 2013 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2012 is te laat gedeponeerd. Zie 7.2 van het
verslag van 28 juni 2017.

07-12-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft het onderzoek naar het voldoen aan de stortingsverplichting
afgerond. De aandelen zijn bij oprichting van de vennootschap volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. De curator
zal de rechter-commissaris berichten over de uitkomst van dit onderzoek en
bepalen w elke verdere stappen er mogelijk dienen te w orden genomen.

Toelichting
De curator heeft de rechter-commissaris inmiddels bericht over de uitkomst van
het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich over het
nemen van verdere (rechts)maatregelen. Het onderzoek hangt samen met de
onderzoeken binnen dochtermaatschappij Dutch Electronics B.V.

Toelichting
Zie hetgeen onder punt 7.1. beschreven.

05-06-2018
3

07-12-2018
4

05-06-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft de administratie van de vennootschap onderzocht op
paulianeus handelen. De curator zal de rechter-commissaris berichten over de
uitkomst van dit onderzoek en bepalen w elke verdere stappen er mogelijk
dienen te w orden genomen.

Toelichting
De curator heeft de rechter-commissaris inmiddels bericht over de uitkomst van
het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. De curator beraadt zich
over het nemen van verdere (rechts)maatregelen. Het onderzoek hangt samen
met de onderzoeken binnen dochtermaatschappij Dutch Electronics B.V.

Toelichting
Zie hetgeen onder punt 7.1. beschreven.

05-06-2018
3

07-12-2018
4

06-12-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Thans vindt een
nader vooronderzoek plaats w aarvoor aan de curator een garantstelling is
verleend. De curator zal in het kader van dit onderzoek in ieder geval de
bestuurder en/of feitelijk beleidsbepaler van de vennootschap uitnodigen voor
een bespreking. Afhankelijk van de verdere uitkomst van het nadere
vooronderzoek zal de curator zich beraden op het nemen van verdere
rechtsmaatregelen jegens de bestuurder en/of feitelijk beleidsbepaler van de
vennootschap.

07-12-2018
4

Zie hetgeen onder punt 7.1 beschreven.

07-06-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Informeren rechter-commissaris over uitkomst (rechtmatigheids)onderzoeken
en bepalen verder te nemen (rechts)maatregelen.

05-06-2018
3

Afw achten reactie feitelijk bestuurder gestelde vragen naar aanleiding van
bevindingen (rechtmatigheids)onderzoeken en het eventueel nemen van
verdere (rechts)maatregelen.

07-06-2019
5

De curator beraadt zich op de nader te nemen stappen / rechtsmaatregelen.

05-06-2020
7

De curator heeft een verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor teneinde aanvullend bew ijs te vergaren voor de eventueel
hierop volgende bodemprocedure. De rechter heeft de w ederpartijen de
gelegenheid gegeven om te reageren op het verzoekschrift. Partijen zijn thans
in afw achting van een reactie van de rechtbank voor een zittingsdatum.

04-12-2020
8

De zitting inzake het verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor heeft op 2 maart 2021 plaatsgevonden. Bij beschikking van
13 april 2021 heeft de rechtbank het houden van een voorlopig
getuigenverhoor bevolen. De rechtbank heeft de zitting inzake het te houden
voorlopig getuigenverhoor bepaald op 15 juni a.s. De curator zal tijdens deze
zitting een drietal getuigen horen. Afhankelijk van de uitkomst van het te
houden getuigenverhoor zal de curator zich beraden over het nemen van
verdere (rechts)maatregelen.

04-06-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

Toelichting
Salaris curator p.m.

05-06-2018
3
05-06-2020
7

De boedel betreft thans nihil. Er zijn geen andere boedelcrediteuren.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.939,00

05-06-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

05-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

05-06-2018
3

4

05-06-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 881.100,69

05-06-2018
3

€ 883.809,00

05-06-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Bij de huidige stand van de boedel zal het faillissement hoogstw aarschijnlijk bij
gebrek aan baten w orden afgew ikkeld.

05-06-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen bijzonderheden.

07-06-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-12-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

07-12-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Informeren rechter-commissaris over uitkomst (rechtmatigheids)onderzoeken
en bepalen verder te nemen (rechts)maatregelen.

05-06-2018
3

De curator beraadt zich op het nemen van (rechts)maatregelen jegens de
bestuurder van de vennootschap.

07-12-2018
4

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot het nemen van verdere
(rechts)maatregelen. Er zijn ten opzichte van het vorige verslag geen verdere
ontw ikkelingen te vermelden.

06-12-2019
6

De curator beraadt zich over de nader te nemen stappen / rechtsmaatregelen.
Er zijn ten opzichte van het vorige verslag geen ontw ikkelingen te vermelden.

05-06-2020
7

Afw achting van een reactie van de rechtbank voor een zittingsdatum inzake
het voorlopig getuigenverhoor.

04-12-2020
8

Op 15 juni a.s. zal het voorlopig getuigenverhoor w orden gehouden. De
curator zal tijdens dit getuigenverhoor een drietal getuigen horen. Afhankelijk
van de uitkomst van dit getuigenverhoor zal de curator zich beraden over het
nemen van verdere (rechts)maatregelen.

04-06-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator bew aakt de voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Een
termijn is evenw el nog niet te geven.

05-06-2018
3

De curator bew aakt de voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Een
termijn hiervoor kan evenw el niet w orden gegeven en hangt samen met de
eventueel verder te nemen rechtsmaatregelen in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid en/of onbehoorlijk bestuur inzake het
onderhavige faillissement alsmede het faillissement van dochtermaatschappij
Dutch Electronics B.V.

07-06-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

04-06-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

05-06-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

