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Algemene gegevens
Naam onderneming
Soak B.V.

24-04-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd en kantoorhoudende te (7391 AK) Tw ello
aan de Koppelstraat 9,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08123990.

24-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Verkoop van sanitaire artikelen via internet.

24-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens (jaarcijfers) zijn nog niet ontvangen.

24-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

Boedelsaldo

24-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 184.609,10

24-04-2020
1

€ 327.235,06

30-07-2020
2

€ 326.848,05

30-10-2020
3

€ 305.087,22

01-02-2021
4

€ 304.941,11

11-05-2021
5

€ 304.941,11

05-07-2021
6

Verslagperiode
van
10-3-2020

24-04-2020
1

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

30-07-2020
2

t/m
25-7-2020
van
26-7-2020

30-10-2020
3

t/m
24-10-2020
van
25-10-2020

01-02-2021
4

t/m
25-1-2021
van
11-5-2021

11-05-2021
5

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021
t/m
5-7-2021

05-07-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 36 min

2

51 uur 48 min

3

7 uur 42 min

4

5 uur 30 min

5

5 uur 12 min

6

5 uur 24 min

totaal

113 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Soak B.V. (hierna: 'Soak') is de vennootschap naar
Engels recht Luxury for Less Limited. Bestuurder van Soak is de heer B.J. ten
Kate.

24-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

24-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen w orden
geïnventariseerd en w aar nodig beeindigd.

24-04-2020
1

1.4 Huur
Soak huurt een bedrijfshal met kantoorruimte aan het adres Koppelstraat 9 te
Tw ello. Verhuurder is de vennootschap naar Engels recht W olseley Overseas
Limited. De huurovereenkomst is opgezegd op de voet van artikel 39 Fw .

24-04-2020
1

Verslag 2:
De bedrijfshal is per 1 juli 2020 opgeleverd aan de verhuurder.

30-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. De activiteiten van Soak bestonden uit de import en verkoop van sanitair
aan consumenten via internet.
b. Tot 2016 w as Soak onderdeel van de Nederlandse vennootschap W asco
Holding.
c. In mei 2016 heeft W asco Holding de aandelen verkocht aan de Engelse
vennootschap W olseley Overseas Limited. Die laatste vennootschap heeft
de aandelen vervolgens in januari 2019 w eer verkocht aan Luxury for Less
Limited, gevestigd in W arw ickshire, Verenigd Koninkrijk (hierna: 'LfL').
d. Kort na de overname van de aandelen is LfL, onder meer als gevolg van
de Brexit, in grote financiële problemen gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat
LfL op 19 maart 2020, na een voorafgaande pre-packfase, in staat van
faillissement is verklaard, met benoeming van mrs. A. Poxon en S. W illiams
tot administrators.
e. Als gevolg van de insolventie van LfL zijn ook de activiteiten van Soak
volledig stil komen te liggen. De reden daarvan is dat de gehele
IT-infrastructuur (de w ebsite, het w arehouse-managementsysteem, de
administratie) draaide op systemen van LfL en als gevolg van het
faillissement van die vennootschap uit de lucht is gegaan.
f. Soak w erd bovendien via LfL bevoorraad en gefinancierd.
g. In de gegeven omstandigheden restte Soak geen andere mogelijkheid dan
het indienen van een faillissementsaangifte.

24-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

24-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

24-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-3-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De aanspraken van de w erknemers onder de loongarantieregeling w orden
afgew ikkeld door het UW V.

24-04-2020
1

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 28.467,67

totaal

€ 28.467,67

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

24-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Soak bestaan uit de kantoorinrichting en inventaris
van het bedrijfspand te Tw ello.

24-04-2020
1

Verslag 2:
Van een deel van de op de faillissementsdatum aanw ezige bedrijfsmiddelen
(met een liquidatiew aarde van € 50.600,--) is gebleken dat zij eigendom zijn
van derden, onder w ie de verhuurder van de bedrijfshal. De resterende
bedrijfsmiddelen en voorraden met een getaxeerde liquidatiew aarde van €
127.320,-- zijn verkocht door middel van een internetveiling voor een bedrag
van € 135.606,-- (exclusief btw , inclusief opbrengst verkopen bij inschrijving).
De opbrengst inclusief btw na aftrek van de verkoopkosten is overgemaakt op
de faillissementsrekening.

30-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

24-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden verkocht middels een internetveiling.

24-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 114.259,09

totaal

€ 114.259,09

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte te Tw ello bevindt zich voorraad sanitaire artikelen.

24-04-2020
1

Verslag 2:
Zie onder 3.3.

30-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden zullen w orden verkocht door middel van een internetveiling.

24-04-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is geen sprake.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre-faillissementsdebiteuren

€ 61.534,32

€ 18.813,50

totaal

€ 61.534,32

€ 18.813,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de opgave die is gevoegd bij de faillissementsaangifte is sprake van
vorderingen op debiteuren tot een bedrag van € 61.534,32.

24-04-2020
1

Verslag 2:
De openstaande debiteurenportefeuille bestaat uit vorderingen op partijen als
PayPal, Bol.com, Adyen en Afterpay. Het saldo per partij w ordt nader
onderzocht.

30-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen op debiteuren zullen, w aar nodig gecorrigeerd w orden door
ontvangen betalingen na de faillissementsdatum, w orden geïnd.

24-04-2020
1

Verslag 3:
Naar het zich thans laat aanzien zijn de openstaande bedragen gebaseerd
betalingen van klanten vooraf, terw ijl de goederen niet meer zijn uitgeleverd.
Nader onderzoek vindt nog plaats.

30-10-2020
3

Verslag 4:
In de verslagperiode is een bedrag ontvangen van € 18.813,50. De inning van
de vorderingen op debiteuren is hiermee afgerond.

01-02-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een operational leaseovereenkomst met betrekking tot de
bedrijfsauto van de bestuurder. De auto is ingeleverd.

24-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

24-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ingeroepen eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld.

24-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

24-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

24-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming leunden volledig op de IT-infrastructuur
van de gefailleerde Engelse moedervennootschap en zijn voor de
faillissementsdatum al stil komen te vallen. Om die reden is er geen sprake van
mogelijkheden om de onderneming door te starten of voort te zetten.

24-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1.

24-04-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ook de administratie van Soak draaide volledig op de IT-infrastructuur van de
gefailleerde Engelse moedervennootschap. In verband met het faillissement
van de moedervennootschap is het boekhoudsysteem niet langer te
raadplegen. Informatie is opgevraagd bij de administrators van de Engels
moedervennootschap.

24-04-2020
1

Verslag 2:
De administrators van de moedervennootschap hebben laten w eten pogingen
in het w erk te stellen het boekhoudsysteem w eer operationeel te maken. Voor
zover bekend hebben die pogingen tot op heden nog geen resultaat gehad.
De ontw ikkelingen op dit punt w orden door de curator gevolgd.

30-07-2020
2

Verslag 3:
Het boekhoudsysteem is in de achterliggende verslagperiode niet ter

30-10-2020

beschikking gekomen. W el hebben de administrators van de
moedervennootschap een vordering ingediend tot een bedrag van £ 842.755,-. De administrators zijn uitgenodigd die vordering nader toe te lichten en te
voorzien van een onderbouw ing.

3

Verslag 4:
Ook in de achterliggende verslagperiode is de boekhouding niet ter
beschikking gekomen. De administrators van de moedervennootschap hebben
de ingediende vordering van een onderbouw ing voorzien, die in het kader van
de afw ikkeling van het faillissement nader zal w orden beoordeeld.

01-02-2021
4

Op basis van de door de administrators aangeleverde informatie kan de
vordering van de moedervennootschap niet als voldoende onderbouw d
w orden aangemerkt. Gelet op het feit dat het faillissement naar verw achting
vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld (zie hierna) w ordt aan de discussie
daarover vooralsnog geen vervolg gegeven.

11-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is op 26 maart 2019 gedeponeerd.

24-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt vervolgd en zo
mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.
Nee

24-04-2020
1

30-07-2020
2

30-10-2020
3

01-02-2021
4

Toelichting
Verslag 4:
Het ontbreken van een administratie kan, gelet op de onder 7.1 geschetste
situatie, niet aan de bestuurder van de vennootschap w orden toegerekend.
Ook overigens zijn er geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-04-2020
1

Nee

30-07-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Van paulianeuze transacties is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

24-04-2020
1

Verslag 2:
Zie onder 7.1 en 7.5.

30-07-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

€ 52.455,66

30-10-2020
3

€ 122.786,91

01-02-2021
4

€ 132.209,68

05-07-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

€ 384.549,51

30-07-2020
2

€ 399.915,51

01-02-2021
4

€ 214.515,51

11-05-2021
5

€ 186.944,51

05-07-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 30.870,91

24-04-2020
1

01-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 32.451,46

24-04-2020
1

30-10-2020
3

Toelichting
De bestuurder heeft een preferente vordering ingediend in verband met
achterstallig loon.
€ 21.154,45

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-07-2021
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Op basis van de beschikbare administratie zijn de crediteuren van de
vennootschap uitgenodigd hun vorderingen in te dienen.

24-04-2020
1

45

30-07-2020
2

53

30-10-2020
3

56

01-02-2021
4

58

11-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 220.624,66

30-07-2020
2

€ 238.451,16

30-10-2020
3

Toelichting
De vordering van de Engelse moedervennootschap (zie onder 7.1) is nog niet
in dit bedrag opgenomen.
€ 248.323,33

01-02-2021
4

€ 249.198,66

11-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 5:
Met het oog op de afw ikkeling van het faillissement is de belastingdienst
gevraagd haar definitieve vordering (die na gemaakt bezw aar voor w at betreft
de omzetbelasting beneden is bijgesteld) in te dienen. Aan één van de
boedelcrediteuren is gevraagd om een nadere onderbouw ing van de
vordering.

11-05-2021
5

Eindverslag:
De Belastingdienst heeft haar definitieve vordering ingediend. Ook is van de
in het vorige verslag bedoelde boedelcrediteur een nadere onderbouw ing
ontvangen.

05-07-2021
6

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- In de komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen en voorraden van
Soak w orden verkocht door middel van een internetveiling.
- De debiteuren zullen w orden geïnd.
- Daarnaast zal onderzoek w orden gedaan naar de administratie, eventueel
onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen.

24-04-2020
1

Verslag 2:
- De inning van de vorderingen op debiteuren w ordt vervolgd.
- Daarnaast zal, afhankelijk van het resultaat van de inspanningen van de
administrators van de Engelse vennootschap, onderzoek w orden gedaan naar
de administratie en w ordt het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur
vervolgd.

30-07-2020
2

Verslag 3:
- De inning van de vorderingen op debiteuren w ordt vervolgd en zo mogelijk in
de komende verslagperiode afgerond.
- Het onderzoek naar de boekhouding en onbehoorlijk bestuur w ordt vervolgd
en zo mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

30-10-2020
3

Verslag 4:
In de komende verslagperiode zal de afw ikkeling van het faillissement w orden
voorbereid. In dat kader zal ook aandacht w orden besteed aan (de
onderbouw ing van) de vordering van de Engelse moedervennootschap.

01-02-2021
4

Verslag 5:
Na ontvangst van de vordering van de Belastingdienst en de nadere
onderbouw ing van de onder 8.8 bedoelde boedelcrediteur zal het faillissement
w orden voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

11-05-2021
5

Eindverslag:
Het faillissement w ordt voorgedragen voor een vereenvoudigde afw ikkeling.

05-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

30-07-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

