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R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
mr R. Arnoldus

Algemene gegevens
Naam onderneming
Avogadrium Productions B.V.

14-02-2020
1

Gegevens onderneming
kvk nummer: 67292976

14-02-2020
1

Activiteiten onderneming
conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
Het verrichten van ontw ikkeling, productie en herstelw erkzaamheden aan
electronica-gerelateerde apparatuur voor industrie, zakelijke en
consumentenmarkt;

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ 30.105,00

€ 35,00

2018

€ 84.221,00

€ -491.348,00

€ 35.245,00

2017

€ 302.946,00

€ -31.440,00

€ 531.490,00

Toelichting financiële gegevens

14-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn afkomstig uit de jaarstukken. Ten aanzien van de
jaarstukken 2019 geldt in ieder geval dat deze ten onrechte op basis van
continuïteit is opgesteld.

14-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde had zelf geen personeel in dienst. Personeel w erd ingehuurd.

14-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 14.381,16

14-02-2020
1

Verslagperiode
van
14-1-2020

14-02-2020
1

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

30-07-2020
2

t/m
30-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 30 min

2

23 uur 25 min

totaal

39 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van bestuurder is Avogadrium Holding B.V.
Enig bestuurder van Avogadrium Holding B.V. is mevrouw F.C. Korst.

14-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as er geen sprake van een nog lopende procedure.
W el kon ten aanzien van een verstek-zaak w aarin vonnis w as gew ezen het
verstek vermoedelijk nog gezuiverd w orden. Hiertoe is evenw el niet
overgegaan.

14-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zou geen sprake zijn van lopende verzekeringen.

14-02-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur.

14-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Een project voor een externe opdrachtgever w erd niet succesvol voltooid. In
een door deze opdrachtgever gestarte procedure w erd gefailleerde bij verstek
veroordeeld tot (terug)betaling van een bedrag van circa € 200.000,-.
Gefailleerde zou niet (meer) over deze liquiditeiten beschikken omdat de door
deze opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen w erden besteed aan de
aanschaf van (specifiek voor deze opdrachtgever bestelde/vervaardigde)
materialen. Deze materialen konden niet meer liquide w orden gemaakt. De
klantspecifieke printplaatjes en componenten, die in het faillissement niet
w erden aangetroffen, zouden aan derden onverkoopbaar zijn gew eest.

14-02-2020
1

De curator zal de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

30-07-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Gefailleerde had zelf geen personeel in dienst. Personeel w erd ingehuurd,
w aaronder van de (eveneens gefailleerde) vennootschap Elementech B.V. De
bestuurder van die venootschap (de heer Krikke) betreft de echtgenoot van
mevrouw Korst, de indirect bestuurder van gefailleerde.

14-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w erkzaamheden

14-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad aluminium profielen

Verkoopopbrengst
€ 6.180,00

Ledlampjes
totaal

Boedelbijdrage

€ 258,94
€ 6.438,94

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het faillissement w erd enkel een voorraad aluminium profielen aangetroffen.

14-02-2020
1

Daarnaast bleek nog een kleine voorraad zich bij een externe partij te
vinden.
In 2018 lijkt de gehele in 2017 ingekochte voorraad (€ 237.486,43)
administratief te zijn verdw enen c.q. als incourant te zijn afgeboekt. De
curator onderzoekt dit nader (zie rechtmatigheid)

30-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraad.

14-02-2020
1

Voltooid.

30-07-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Banksaldo

€ 14.381,16

totaal

€ 14.381,16

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden geen debiteuren zijn, behoudens een bij de bank aangehouden
positief banksaldo (w elk saldo aldaar w egens een conservatoir beslag al enige
tijd w erd aangehouden).

14-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voltooid

14-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen sprake van bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w erden reeds gestaakt. Behoudens de mislukte
opdracht van een externe opdrachtgever w erd door gefailleerde voornamelijk
gew erkt voor en met andere vennootschappen van mevrouw Korst en/of de
heer Krikke zoals Octrium B.V. en Opencontroller B.V.. Aangezien partijen in
onmin zijn geraakt, behoorde doorw erken of doorstarten niet tot de
mogelijkheden.

14-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en
van alles betreffende de w erkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen
die voortvloeien uit deze w erkzaamheden, op zodanige w ijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige w ijze te bew aren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden gekend.

14-02-2020
1

De curator zal nog nader onderzoeken of daaraan in dit geval is voldaan.
Dit onderzoek w ordt voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

30-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de jaarrekening uiterlijk 12 maanden
na afloop van het boekjaar openbaar zijn gemaakt. Indien het bestuur niet
tijdig aan de deponeringsplicht heeft voldaan staat op grond van artikel 2:248
lid 2 BW vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en w ordt vermoed
dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is faillissement. Een
onbelangrijk verzuim w ordt niet in aanmerking genomen.
De jaarrekening
De jaarrekening
De jaarrekening
(tijdig);
De jaarrekening
gedeponeerd;

14-02-2020
1

2016 is op 30 mei 2018 vastgesteld en gedeponeerd (te laat);
2017 is op 26 juni 2018 vastgesteld en gedeponeerd (tijdig);
2018 is op 10 januari 2019 vastgesteld en gedeponeerd
2019 is op 13 januari 2019 vastgesteld en (nog) niet

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is geen goedkeuring vereist.

14-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Daar is aan voldaan (€1,-).

14-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken.

14-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-02-2020
1

Toelichting
Op basis van de eerste bevindingen w as een faillissement eind 2018/begin
2019 te voorzien. De curator zal vooral nader onderzoek verrichten naar de
nadien verrichte transacties.

Toelichting
De curator heeft ook enkele transacties van daarvoor inmiddels in onderzoek.

30-07-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetten onderzoek naar boekhoudplicht, aanvangen onderzoek naar
pauliana en bestuurdersansprakelijkheid.

14-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens salaris curator zijn er geen boedelvorderingen.

14-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.172,00

30-07-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

14-02-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 202.467,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Completeren administratie;
Onderzoek naar daarin opgenomen transacties;
Onderzoek naar status onverkoopbare componenten;
Verkoop aluminium
Rechtmatigheidsonderzoek

Onderzoek naar transacties in administratie;
Onderzoek naar machines die door gefailleerde zouden zijn gekocht, maar
niet in het faillissement of in de administratie zijn aangetroffen
Onderzoek naar status onverkoopbare componenten;
Rechtmatigheidsonderzoek

14-02-2020
1

30-07-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

14-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-1-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
2

