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4
13-09-2022
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12-10-2021

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr C.H. Strijkert

Algemene gegevens
Naam onderneming
Prosigno Beheer B.V.

29-11-2021
1

Gegevens onderneming
Prosigno Beheer B.V. (tevens h.o.d.n. "Boor en Co") is statutair gevestigd te
Diemen en hield laatstelijk kantoor aan de Braillestraat 17 te (3846 CP)
Harderw ijk.

29-11-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Prosigno Beheer B.V. bestonden uit het ontw erpen en het
ontw ikkelen/vervaardigen van meet- en regelapparatuur (w aaronder robots).

29-11-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 37.883,00

€ -298.296,00

€ 303.954,00

2018

€ 312.677,00

€ -32.171,00

€ 386.925,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekening 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

29-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

29-11-2021
1

Volgens de jaarrekening 2019 w aren er in 2019 gemiddeld 6 w erknemers en in
2018 gemiddeld 4 w erknemers.

Boedelsaldo
€ 0,00

29-11-2021
1

€ 12.790,51

28-02-2022
2

€ 12.790,51

24-05-2022
3

€ 13.290,51

13-09-2022
4

Verslagperiode
van
12-10-2021

29-11-2021
1

t/m
29-11-2021
van
30-11-2021

28-02-2022
2

t/m
27-2-2022
van
28-2-2022

24-05-2022
3

t/m
24-5-2022
van
25-5-2022
t/m
13-9-2022

Bestede uren

13-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 18 min

2

13 uur 6 min

3

3 uur 48 min

4

7 uur 54 min

totaal

38 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Enig aandeelhouder van Prosigno Beheer B.V. is Hosan Holding B.V.
Bestuurder van Prosigno Beheer B.V. is de heer O. Beijert.

29-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Van lopende procedures is momenteel geen sprake.

29-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Volgens opgave van de bestuurder liep er één verzekering via curanda en
deze verzekering is vanw ege het faillissement beëindigd.

29-11-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Er zouden tw ee huurovereenkomsten zijn. Zo zou er een loods voor de opslag
van goederen gehuurd w orden en w erd er een bedrijfsruimte gehuurd, maar
ter zake zou hebben te gelden dat er enkel sprake w as van een postadres. De
curator doet onderzoek en probeert met de verhuurders in contact te komen.

29-11-2021
1

Verslag 2:
De huurovereenkomsten zijn in de afgelopen verslagperiode beëindigd.

28-02-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het navolgende
aangegeven.

29-11-2021
1

De bestuurder heeft zich, zo heeft hij aangegeven, in de zomer van 2020
geconfronteerd gezien met een opzettelijk tegen hem gericht ongeval. Als
gevolg daarvan zou hij diverse verw ondingen hebben opgelopen en heeft hij
geruime tijd zijn w erkzaamheden niet dan w el zeer beperkt kunnen
uitoefenen, w aardoor de onderneming niet liep zoals dat zou moeten en
uiteindelijk ook in de financiële problemen zou zijn gekomen. Er zou nog w el
getracht zijn regelingen te treffen met schuldeisers, maar zonder resultaat.
Uiteindelijk hebben een aantal schuldeisers het faillissement aangevraagd.
Tegen de faillissementsaanvraag is geen verw eer gevoerd en ook heeft de
bestuurder besloten geen verzet in te stellen.
Rondom de faillissementsuitspraak diende ook de strafzaak met betrekking tot
het hierboven beschreven ongeval. Dit had zo'n impact dat er in de eerste paar
w eken in het faillissement geen contact mogelijk w as met de bestuurder, zo
liet de bestuurder de curator later w eten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-11-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak geen w erknemers meer in dienst w aren omdat de
arbeidsovereenkomsten met (uiteindelijk) een drietal w erknemers kort
voordien beëindigd zouden zijn. Zekerheidshalve heeft de curator, na
verkregen machtiging van de rechter-commissaris, de betreffende voormalig
w erknemers aangeschreven en heeft de curator - indien en voor zover er nog
van een arbeidsovereenkomst sprake mocht zijn - de betreffende
arbeidsovereenkomsten opgezegd.

3. Activa

29-11-2021
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
De curator heeft onderzoek gedaan bij het kadaster.

29-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris, voorraad, handelsnaam

€ 7.865,00

totaal

€ 7.865,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Er zijn enige bedrijfsmiddelen en er is enige voorraad aangetroffen. De
verkoop hiervan zal nog plaats moeten vinden. Naar het zo lijkt valt de
verkoopopbrengst in de boedel.

29-11-2021
1

Verslag 2:
De koopsom valt volledig in de boedel.

28-02-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 2:
Er is enige voorraad en kantoor/bedrijfsinventaris aangetroffen. De curator
heeft deze zaken in de afgelopen verslagperiode verkocht. De curator heeft
onderhandeld over de verkoop, voor de verkoop is machtiging verkregen van
de rechter-commissaris en de curator heeft een activaovereenkomst opgesteld.

28-02-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Zie onderdeel 3.3 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

29-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 2:
De handelsnaam is ook verkocht. Zie onderdeel 3.3 van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

28-02-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

1 debiteur

€ 19.934,75

totaal

€ 19.934,75

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Volgens opgave van de bestuurder is er nog één debiteur. De curator heeft de
betreffende debiteur aangeschreven en heeft met de debiteur gesproken. Het
is de curator bekend dat de vordering w ordt betw ist. De curator is thans in
afw achting van de inhoudelijke reactie.

29-11-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Zie onderdeel 4.1 van dit verslag.

29-11-2021
1

Verslag 3:
De vordering w ordt betw ist. De curator zal e.e.a. in de komende
verslagperiode beoordelen.

24-05-2022
3

Verslag 4:
Het bestaan/de juistheid van de vordering van curanda w ordt door de
debiteur betw ist. De curator heeft bij failliet nadere stukken opgevraagd en
heeft deze stukken naar de jurist van de debiteur gestuurd. De curator is
thans al enige tijd in afw achting van een inhoudelijke reactie. De jurist van de
debiteur heeft de curator indertijd w el laten w eten dat er omstandigheden
w aren die maakten dat de inhoudelijke reactie enige tijd op zich zou laten
w achten. Inmiddels is er een rappel gestuurd.

13-09-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er w erd een bankrekening aangehouden bij Knab. De bankrekening vertoonde
een positief saldo en verzocht is dit saldo naar de boedelrekening over te
maken.

5.2 Leasecontracten

29-11-2021
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Van leasecontracten is geen sprake.

29-11-2021
1

Verslag 3:
Inmiddels blijkt er w el een leaseovereenkomst te zijn. De curator is thans met
de leasemaatschappij in overleg over de afw ikkeling hiervan.

24-05-2022
3

Verslag 4:
In de afgelopen verslagperiode is de leaseovereenkomst afgew ikkeld. Ter
zake is er nog een bedrag van € 500,- in de boedel gevloeid.

13-09-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Van zekerheden is niet gebleken.

29-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Niet van toepassing.

29-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Van eigendomsvoorbehouden is niet gebleken.

29-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Van retentierechten is niet gebleken.

29-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Van reclamerechten is niet gebleken.

29-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
De curator heeft alle banken aangeschreven en heeft met Knab nader
gecorrespondeerd.

29-11-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Van voortzetting is geen sprake gew eest.

29-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Van een doorstart is geen sprake.

29-11-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
In onderzoek.

29-11-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
van 2019 is de laatste jaarrekening die gedeponeerd is. De curator zal zich ter
zake de niet tijdige deponeringen van de jaarrekeningen 2018 en 2019
beraden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Dit is niet aan de orde.

29-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Een eventuele vordering in dit kader is verjaard.

29-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-11-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
De curator heeft in het kader van de rechtmatigheid in de afgelopen
verslagperiode slechts w at inleidende w erkzaamheden verricht.

29-11-2021
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is de activa verkocht. De curator zal zich in de
komende verslagperiode richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2022
2

Verslag 3:
De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-05-2022
3

Verslag 4:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met
het rechtmatigheidsonderzoek en zal dit onderzoek in de komende
verslagperiode voortzetten.

13-09-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

29-11-2021
1

Verslag 1:
De huur en het salaris van de curator zullen een boedelschuld opleveren.

€ 8.309,47

24-05-2022
3

Toelichting
Verslag 3:
Bovenstaande vordering is exclusief het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 84.399,00

29-11-2021
1

€ 88.329,00

28-02-2022
2

€ 95.638,00

24-05-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.233,33

24-05-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

29-11-2021
1

10

24-05-2022
3

9

13-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 168.892,77

29-11-2021
1

€ 180.105,77

28-02-2022
2

€ 191.675,84

24-05-2022
3

€ 182.357,07

13-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
De verw achting is dat het faillissement zal w orden opgeheven w egens de
toestand van de boedel.

29-11-2021
1

Verslag 4:
De verw achting is nog steeds dat het faillissement zal w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.

13-09-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
De ingediende vorderingen zijn geplaatst en bevestigd. De curator heeft w el
een crediteurenlijst ontvangen maar deze lijst bevat geen adresgegevens.
Zodra de curator beschikt over de crediteurenlijst met adresgegevens zal de
curator de crediteuren (die nog niet een vordering hebben ingediend)
aanschrijven.

29-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Er lopen momenteel geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

29-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

29-11-2021
1

de verkoop van de activa;
de mogelijke incasso van de debiteur;
de start van het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 2:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

28-02-2022
2

de incasso van de debiteur;
het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 3:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

24-05-2022
3

de beoordeling van de betw isting van de debiteur;
de afw ikkeling van de leaseovereenkomst;
het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 4:
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de debiteur en
het rechtmatigheidsonderzoek.

13-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Thans is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

29-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-09-2022
4

