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Algemene gegevens
Naam onderneming
Black Suits B.V.

24-10-2018
2

Gegevens onderneming
Black Suits B.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende aan De W aal 31 te 5684 PH Best
h.o.d.n. Balckbelts Direct Sales en MKB Deal
KvK 69930554
De vennootschap is opgericht op 26 oktober 2017 en exploiteerde feitelijk
sinds 1
november 2017 activiteiten.

24-10-2018
2

Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Zakelijke dienstverlening. Het "door to door" verkopen van energiecontracten
aan het
MKB door middel van koude acquisitie.
Omzetgegevens

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -214.996,08

€ 674.810,30

Toelichting financiële gegevens

24-10-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
Voor zover de curator uit de tussentijdse cijfers van 1 november 2017 tot en
met datum
faillissement (6 maart 2018) kan afleiden, bedroeg de totale omzet in die
periode
€ 365.423,53.

24-10-2018
2

Voor zover de curator uit de tussentijdse cijfers van 1 november 2017 tot en
met datum
faillissement (6 maart 2018) kan afleiden, heeft de vennootschap in die periode
een
verlies geleden van € 214.996,08.
Voor zover de curator uit de tussentijdse cijfers van 1 november 2017 tot en
met datum
faillissement (6 maart 2018) kan afleiden, kende de vennootschap in die
periode een
balanstotaal van € 674.810,30.

Gemiddeld aantal personeelsleden
56

24-10-2018
2

Boedelsaldo
€ 94.488,74

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1: € 0,00
€ 73.923,72

30-04-2019
3

€ 68.216,41

29-04-2020
5

€ 68.285,78

30-10-2020
6

€ 68.350,40

29-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-4-2018

24-10-2018
2

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

30-04-2019
3

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

29-10-2019
4

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

29-04-2020
5

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

30-10-2020
6

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

29-04-2021
7

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

98 uur 30 min

3

14 uur 0 min

4

7 uur 18 min

5

4 uur 30 min

6

16 uur 0 min

7

13 uur 54 min

totaal

154 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 1:
6 maart 2018 t/m 2 april 2018 37,3 uur

24-10-2018
2

Verslag 2: 61,2 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Statutair bestuurder van Black Suits B.V. is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Mantella Holding B.V., van w elke de heer M.H.G.
van Honk op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder w as.

24-10-2018
2

Aandeelhouders van Black Suits B.V. zijn de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Erw ostrijk B.V. met een aandelenbelang van 90 %,
en Mantella Holding B.V., met een aandelenbelang van 10%.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend geen.

24-10-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:

24-10-2018
2

De failliete vennootschap w as via een tussenpersoon bij VCN verzekerd. De
vennootschap had de volgende polissen: inventaris- en goederenverzekering,
computer/electronicaverzekering, bedrijfsaansprakelijksheid, rechtsbijstand
voor ondernemers, ziekteverzuim en bestuurdersaansprakelijkheid.
Verslag 2:
Voor zover nodig, zijn de lopende verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur
Verslag 1:
De failliete vennootschap huurde het pand aan de W aal 31 te Best van
aandeelhouder Erw ostrijk B.V. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd
met inachtneming van art. 39 Fw en zal indien mogelijk eerder w orden
beëindigd met w ederzijds goedvinden tussen curator en de verhuurder.
Verslag 2:
De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De failliete vennootschap kent een zeer kort bestaan, nu zij pas eind oktober
2017 is
opgericht en feitelijk vanaf 1 november 2017 activiteiten exploiteerde. De
bestuurder
heeft omtrent de oorzaak van het faillissement - kort samengevat - het
volgende jegens
de curator verklaard.
De activiteiten van de vennootschap bestonden uit het "door to door"
verkopen van
energiecontracten aan het MKB. Black Suits deed dit in opdracht van
energieleveranciers. Met die leveranciers w erden contracten gesloten over
onder meer
de vergoeding daarvoor voor Black Suits. Daarbij is de vergoeding voor 5 jaars
contracten groter dan voor 3 jaars contracten. Onderdeel van de afspraken
met de
leveranciers is daarnaast, dat als energiecontracten binnen een bepaalde
periode w eer
w erden geannuleerd, er een zgn. claw back volgde op de inkomsten van Black
Suits.
Medio december 2017 en medio januari 2018 bleek dat daarvan sprake w as
voor de
inkomsten over de maanden november 2017 respectievelijk januari 2018 en
dat als
gevolg daarvan een substantieel bedrag moest w orden terugbetaald aan een
energieleverancier. Daarnaast w erd in februari 2018 duidelijk, dat de
vergoeding voor
een 5 jaars contract ca. de helft lager w as dan eerder door de betreffende
energieleverancier aangegeven. Dit zorgde aldus voor financiele problemen bij
Black
Suits.
Daarnaast heeft de bestuurder jegens de curator verklaard, dat zij
voornemens w aren
om als onafhankelijk adviseur de energieaanbiedingen te doen. Als gevolg van
problemen bij de beoogd samenw erkingspartner daarvoor, heeft het echter te
lang
geduurd alvorens dat gerealiseerd kon w orden. Dat heeft de inkomsten
beinvloed, nu
verkoop als onafhankelijk adviseur makkelijker is c.q. tot betere inkomsten
leidt.
Ten derde heeft de bestuurder verklaard, dat het lastig w as om de juiste sales
personen
te recruiteren, w aardoor in november en december 2017 te w einig adviseurs
aan het
w erk w aren.

24-10-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
56

24-10-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
N.v.t., gelet op de korte bestaansduur van de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-3-2018

56

totaal

56

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Afw achten indiening vordering UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.

24-10-2018
2

De vordering van het UW V uit hoofde van de loongarantieregeling is inmiddels
ingediend.

29-10-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Verslag 1: Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-10-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gebruikelijke kantoorinventaris etc.

€ 19.107,11

€ 0,00

totaal

€ 19.107,11

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De failliete vennootschap beschikte over de gebruikelijke kantoorinventaris
voor het
kantoorpersoneel, een hoeveelheid iPads en iPhones, een aantal laptops,
kopieerapparaat en andere (kleine) kantoorbenodigdheden.

24-10-2018
2

Verslag 2:
De aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn inmiddels door middel van een openbare
internetveiling door HNVI verkocht. Na faillissement zijn een aantal
bedrijfsmiddelen ontvreemd. De curator heeft onderzoek gedaan naar een
mogelijke dader. Ter zake heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Dit
heeft er echter niet geleid dat de verdw enen bedrijfsmiddelen zijn
geretourneerd.
Verslag 3:
Na het faillissementsverhoor heeft de curator nog getracht om te achterhalen
of er camerabeelden zijn gemaakt. Ook dit heeft er echter niet toe geleid dat
de verdw enen bedrijfsmiddelen zijn geretourneerd.

30-04-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Het bodemvoorrecht van de fiscus zal w orden gerespecteerd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-10-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator is voornemens om de bedrijfsmiddelen te verkopen middels een
openbare
internetveiling door HNVI. Er w ordt echter door een derde een beroep gedaan
op het
eigendom van een deel van de aangetroffen bedrijfsmiddelen. De curator is
hierover
momenteel in overleg met de betreffende derde.

24-10-2018
2

Verslag 2:
De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond. De eigendommen van de failliete
vennootschap zijn verkocht, zoals hiervoor vermeld. Met de betreffende derde
zijn - met toestemming van de rechter-commissaris - afspraken gemaakt over
w elke bedrijfsmiddelen aan de boedel toebehoren en w elke aan deze derde.
Ten aanzien van de verdw enen c.q. ontvreemde zaken w ordt overw ogen om
aangifte te doen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onverschuldigde betalingen

€ 60.000,00

totaal

€ 60.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Nog niet bekend c.q. van toepassing.

24-10-2018
2

Onderzoek naar kasboek. Onderzoek naar een tw eetal, mogelijk
onverschuldigde,
betalingen voor faillissement.
Verslag 2:
Uit de administratie is gebleken, dat er geen substantieel bedrag aan kas geld
aanw ezig w as.
De curator heeft de betreffende derde aangesproken op de tw ee
onverschuldigde betalingen voor faillissement. Dit heeft er, na uitvoerige
correspondentie, toe geleid dat een bedrag van in totaal € 60.000,- is
terugbetaald aan de boedel.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Onderzoek naar kasboek. Onderzoek naar een tw eetal, mogelijk
onverschuldigde,
betalingen voor faillissement.

24-10-2018
2

Verslag 2:
De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre faillissementsdebiteuren

€ 31.680,22

€ 22.871,47

totaal

€ 31.680,22

€ 22.871,47

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Ten tijde van het faillissement stond voor een bedrag van € 31.680,22 open
aan debiteuren. Daarnaast w ordt thans geïnventariseerd of er nog bedragen
gefactureerd kunnen w orden, die nog niet op de debiteurenlijst stonden.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Er is inmiddels een bedrag van € 18.848,17 geïncasseerd. Daarnaast is een
debiteur, die nog een schuld van € 12.100,- had aan de failliete vennootschap,
inmiddels zelf ook failliet. De vordering is bij de betreffende curator ingediend.
Er staat dan nog een bedrag van € 732,05 open, die w ordt betw ist door de
betreffende debiteur.
Bovendien zijn er nog een aantal debiteuren na datum faillissement
gefactureerd. Uit dien hoofde staat een bedrag van € 1.905,75 nog open en is
een bedrag van € 4.014,18 inmiddels betaald op de rekening bij de ABN Amro
Bank. De curator heeft de ABN Amro Bank verzocht het creditsaldo op die
rekening over te maken aan de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
De curator zal overgaan tot het incasseren van de openstaande debiteuren.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Incasso nog openstaande bedragen van € 732,05 en € 1.905,75.
Bew aken of het creditsaldo bij ABN Amro Bank aan de boedel w ordt
overgemaakt.
Het creditsaldo bij ABN Amro Bank ad in totaal € 4.010,56 is op de
boedelrekening ontvangen.

30-04-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

24-10-2018
2

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Er w as sprake van een lease c.q. huurcontract ten aanzien van w aterkoelers.
Dit
contract zal w orden afgew ikkeld.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Tot op heden niet van toepassing.

24-10-2018
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Tot op heden niet van toepassing.

24-10-2018
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Tot op heden niet van toepassing.

24-10-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-10-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Afw ikkeling leasecontract.
Verslag 2:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten.

24-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

6.5 Verantwoording
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek.
Verslag 3:
De curator is aangevangen met het onderzoek naar de administratie van de
failliete vennootschap. Dat onderzoek zal vermoedelijk in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

30-04-2019
3

De curator zal naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie nog
enkele vragen voorleggen aan de bestuurder, w aarna (na beantw oording
daarvan) het onderzoek kan w orden afgerond.

29-10-2019
4

Op dit moment heeft de curator geen aanleiding om te veronderstellen dat er
niet zou zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

29-04-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Niet van toepassing, nu de vennootschap pas op 26 oktober 2017 w as
opgericht.

24-10-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-10-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 2:
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator is met het gebruikelijke onderzoek aangevangen. Dat onderzoek zal
vermoedelijk in de komende verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting
Zie punt 7.1: de curator zal nog enkele vragen aan de bestuurder voorleggen,
w aarna (na beantw oording daarvan) het onderzoek kan w orden afgerond.
Nee

24-10-2018
2

30-04-2019
3

29-10-2019
4

29-04-2020
5

Toelichting
De curator heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat er sprake
zou zijn gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

30-04-2019
3

29-04-2020
5

Toelichting
De curator heeft ten aanzien van een aantal betalingen aan een derde een
aantal vragen gesteld aan de bestuurder.
Nee

30-10-2020
6

Toelichting
De antw oorden op de gestelde vragen hebben ertoe geleid, dat de curator
vooralsnog geen paulianeus handelen heeft geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Inmiddels heeft de Belastingdienst aangekondigd dat zij een boekenonderzoek
w illen starten bij de failliete vennootschap. Daartoe heeft inmiddels overleg
plaatsgevonden met de curator.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-10-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.

24-10-2018
2

Het voorleggen van enkele vragen aan de bestuurder naar aanleiding van het
onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap.

29-10-2019
4

Afw achten reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over
betalingen aan een derde voor faillissement.

29-04-2020
5

Overleg met de Belastingdienst over het boekenonderzoek.

30-10-2020
6

De curator heeft diverse vragen van de Belastingdienst beantw oord en
begeleidende stukken aangeleverd in verband met het boekenonderzoek.

29-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 161.998,82

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Salaris curator en huur over de opzegtermijn.
Verslag 2:
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 161.998,82.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 375.617,00

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1: € 152.427,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 156.614,24

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.

24-10-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1: 15
23

30-04-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 260.012,55

24-10-2018
2

Toelichting
Verslag 1: € 246.877,47
€ 260.915,48

30-04-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

24-10-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Verder inventariseren crediteuren, afw ikkeling eigendommen crediteuren.

24-10-2018
2

Verder inventariseren crediteuren, voor zover van toepassing.

29-10-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

24-10-2018
2

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

24-10-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
Nog niet bekend.

24-10-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 2:
Nog niet bekend.

24-10-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

29-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, w aaronder
organisatie
veiling, beoordelen en eventueel uitleveren van zaken van derden,
inventariseren van
crediteuren, incasseren van debiteuren, afw ikkeling ontslag personeel,
verrichten van
de gebruikelijke onderzoeken, etc.

24-10-2018
2

Verslag 2:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, het verder
inventariseren van
crediteuren, incasseren van resterende debiteuren, verrichten van de
gebruikelijke onderzoeken, etc.
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, verrichten van
de gebruikelijke onderzoeken.

30-04-2019
3

Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten reactie
bestuur naar aanleiding van gestelde vragen.

29-04-2020
5

Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, boekenonderzoek
belastingdienst.

30-10-2020
6

Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, medew erking
boekenonderzoek belastingdienst.

29-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

