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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sudotec B.V., handelend onder de naam Plugw ise

24-12-2020
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Gegevens onderneming
Sudotec B.V. (h.o.d.n. Plugw ise)
W attstraat 56
2171 TR SASSENHEIM

24-12-2020
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Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de kamer van koophandel is opgenomen:
- SBI-code: 2651 - Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en
controleapparatuur;
- SBI-code: 4652 - Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen;
- SBI-code: 47918 - Detailhandel via internet in overige non-food.
Failliet doet aan zoneregeling voor vloerverw arming, radiatoren en
convectoren. Het systeem regelt de temperatuur van de ruimtes sneller,
comfortabeler en zuiniger.

Financiële gegevens

24-12-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.029.319,01

€ -705.565,96

2018

€ 1.285.000,00

€ -1.541.351,00

€ 5.888.700,00

2019

€ 1.801.000,00

€ -2.505.416,00

€ 4.600.831,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers tot datum faillissement betreffen niet gecontroleerde tussentijdse
cijfers.

24-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

Boedelsaldo

24-12-2020
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Boedelsaldo
€ 106.654,96

24-12-2020
1

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is ontstaan door overboeking van banksaldi,
de ontvangst van een boedelbijdrage, en een restitutie van de creditcard.
Daarnaast zijn nog w el kosten voldaan in verband met doorw erken na
faillissement.
€ 174.879,34

24-03-2021
2

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is toegenomen door overboeking banksaldi,
restitutie van energieleverancier en boedelbijdrage.
€ 132.214,64

23-06-2021
3

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is gew ijzigd door navolgende mutaties:
- ontvangen banksaldo;
- terugbetaling betaalde voorschot aan w erknemer;
- betaling factuur ivm doorw erken na datum faillissement;
- afdracht debiteuren aan doorstarter.
€ 132.198,74

22-09-2021
4

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is afgenomen door in rekening gebrachte
bankkosten.
€ 42.024,85
Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is afgenomen door:
- opname salaris curator EUR 90.015,69 (incl. BTW );
- bankkosten;
- creditrente; en
- betaling KVK kosten en Kadaster.

Verslagperiode

22-12-2021
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Verslagperiode
van
24-11-2020

24-12-2020
1

t/m
23-12-2020
van
24-12-2020

24-03-2021
2

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

23-06-2021
3

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
4

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-12-2021
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t/m
21-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

154 uur 0 min

2

73 uur 36 min

3

31 uur 48 min

4

15 uur 36 min

5

57 uur 12 min

totaal

332 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 154 uur besteed.

24-12-2020
1

In deze verslagperiode zijn 73 uur en 36 minuten besteed.
Totaal aantal uren: 227 uur en 36 minuten.

24-03-2021
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Totaal bestede uren t/m verslagperiode 3: 259 uur en 24 minuten.

23-06-2021
3

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 4: 275 uur.

22-09-2021
4

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 5: 57 uur en 12 minuten

22-12-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 27 december 2006. Het geplaatst en gestort
kapitaal bedraagt EUR 18.000,00. De enig bestuurder en enig aandeelhouder
van failliet is GoFlow Holding B.V. te W assenaar. Enig aandeelhouder van
GoFlow Holding B.V. is Alma Da Vida Holding B.V., bestuurder is Vroege Holding
B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Alma Da Vida Holding B.V. is de heer
N.P. Vroege.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Vroege Holding B.V. is de heer N.P.
Vroege.

24-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

24-12-2020
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van failliet zijn inmiddels beëindigd of doorgezet door de
doorstarter.

24-12-2020
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1.4 Huur
Failliet huurde haar bedrijfslocatie in Sassenheim. De huur is met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-12-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van failliet heeft hierover het volgende verklaard.
Failliet is opgericht in 2006 en dreef een onderneming onder de handelsnaam
Plugw ise. Failliet ontw ikkelde, produceerde en verkocht apparatuur om
energieverbruik in huizen en kantoren te monitoren met als doel het
verminderen van het energieverbruik. Failliet ontw ikkelde onder andere slimme
thermostaten, slimme radiatorkranen en slimme stekkers. Failliet verkocht haar
producten direct aan eindgebruikers, maar ook aan (w eb)w inkels en
energiemaatschappijen. In 2010 is een grote netbeheerder als aandeelhouder
aan boord gekomen w at bij failliet zorgde voor een stijging in de om- en afzet.
In 2017 moest naar aanleiding van een w etsw ijziging de netbeheerder haar
belang in failliet afstoten. Dit heeft geleid tot een management buy out. De buy
out w erd (o.a.) gefinancierd door een grote Japanse klant.
Na de management buy out is het failliet niet gelukt om de bedrijfsvoering
(w eer) w instgevend te krijgen. Eerst bleek het w egvallen van de omzet die via
de netbeheer w erd gegenereerd moeilijk op te vangen. Toen in 2019 de w eg
omhoog leek te zijn ingezet, en er een positief operationeel resultaat w erd
neergezet, bleken de financieringslasten een molensteen te zijn. De terugval in
verkopen als gevolg van de coronacrisis bracht failliet vervolgens (verder) in de
problemen.
Om de problemen het hoofd te kunnen bieden heeft failliet getracht een
akkoord te treffen met haar schuldeisers. Dit is ondanks intensieve
onderhandelingen niet gelukt. Failliet heeft zich uiteindelijk bij gebrek aan zicht
op een sanering van de schulden genoodzaakt gezien het eigen faillissement
aan te vragen w aarbij - in het belang van de onderneming en het personeel direct is aangegeven dat een doorstart mogelijk zou zijn.

24-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

24-12-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

24-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-11-2020

14

De w erknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen bij brief van 26 november 2020.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch contact met w erknemers; correspondentie en
telefonisch contact met UW V, de administrateur en de bestuurder van failliet;
contact met de rechter-commissaris, opstellen stukken.

24-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De locatie w erd gehuurd.

24-12-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Controle in het kadaster

24-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Brommer

Boedelbijdrage

€ 0,00

Inventaris

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aangetroffen op de bedrijfslocatie is een kantoorinventaris bestaande uit
tafels, bureaus, (bureau)stoelen, computers etc. De inventaris is verkocht als
onderdeel van de doorstart van de onderneming van failliet (zie hierna onder
6). De opbrengst ervan is op grond van art. 57 lid 3 Fw aan de boedel
toegekomen.

24-12-2020
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De curator w erd geconfronteerd met het verzoek tot betaling van
verzekeringspremie voor een op naam van failliet gestelde scooter.
Navraag leverde op dat er inderdaad nog een oude scooter w as. Uiteindelijk
is gebleken dat deze scooter kapot w as en geen w aarde
vertegenw oordigde.
Om de verzekering te kunnen beëindigen moest de scooter w orden
geschorst bij de RDW . Dit leverde problemen op door het ontbreken van een
kentekenbew ijs.
Met medew erking van de bestuurder is er een nieuw kentekenbew ijs
aangevraagd. De bestuurder heeft daarvoor tevens de kosten gedragen.
Na ontvangst van het kentekenbew ijs is de scooter uiteindelijk
overgedragen/geschorst en de verzekering beëindigd.

22-12-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Fw behartigt de curator de belangen van de fiscus.

24-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderhandelingen over doorstart

24-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden en matrijzen

€ 155.000,00

totaal

€ 155.000,00

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as sprake van voorraad aan gereed producten, halffabrikaten en
onderdelen. Ook had verschillende matrijzen in eigendom die lagen in
fabrieken in het buitenland.

24-12-2020
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De voorraad en matrijzen zijn verkocht als onderdeel van de doorstart van de
onderneming van failliet (zie hierna onder 6). De opbrengst ervan is
afgedragen aan de pandhouder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderhandelingen over doorstart.

24-12-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Aandelen Plugw ise International B.V.
Goodw ill
Banksaldo
totaal

Toelichting andere activa

€ 150.000,00
€ 38.695,19
€ 188.695,19

€ 0,00

Toelichting andere activa
Onder de noemer goodw ill vallen (onder andere) telefoonnummers,
domeinnamen, handelsnamen, klantenbestand, merkrechten, softw are en
tekeningen en modellen.

24-12-2020
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De goodw ill is verkocht als onderdeel van de doorstart van de onderneming
van failliet (zie hierna onder 6). Van de opbrengst ervan is EUR 130.000,00
afgedragen aan de pandhouder. EUR 20.000,00 is aan de boedel toegekomen.
Het banksaldo is aangetroffen op een rekening die niet w erd aangehouden bij
de pandhouder. De pandhouder heeft een beroep gedaan op een pandrecht
op het saldo. In het kader van de gerealiseerde doorstart is overeengekomen
dat het aangetroffen saldo ondanks het pandrecht w aarop een beroep is
gedaan aan de boedel toekomt.
In de boedel is verder nog aangetroffen een 100% belang in Plugw ise
International B.V. De curator onderzoekt of dit belang kan w orden verkocht of
dat deze dochteronderneming zal moeten w orden geliquideerd. Het is nog
onduidelijk of dit enige opbrengsten voor de boedel zal opleveren.
De curator heeft via de middellijk bestuurder van Plugw ise International B.V.
inzage gekregen in de financiële stukken van deze vennootschap. Uit de
stukken blijkt dat sprake is van een lege vennootschap. De vennootschap zal
daarom w orden geliquideerd in overleg met de middellijk bestuurder.

24-03-2021
2

In deze verslagperiode zijn de stukken voor de liquidatie van Plugw ise
International B.V. gereed gemaakt. De stukken zullen door de bestuurder
w orden ingediend bij de Kamer van Koophandel.

23-06-2021
3

De liquidatie van Plugw ise International B.V. heeft inmiddels plaatsgehad.

22-09-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderhandelingen over doorstart.

24-12-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille per datum
faillssement

€ 120.391,14

€ 120.000,00

€ 120.391,14

€ 120.000,00

Boedelbijdr.

Pre-faillissementsdebiteuren (betaald na
datum faillissement, te verdelen)
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Debiteuren zijn verpand aan ING Bank. De gehele debiteurenportefeuille is als
onderdeel van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht.

24-12-2020
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Met de pandhouder is uitonderhandeld dat debiteurenbetalingen ontvangen
vanaf datum faillissement tot 1 december 2020 - ondanks het pandrecht - aan
de boedel toekomen. Betalingen ontvangen vanaf 1 december 2020 komen toe
aan de doorstarter. Het totaal van de debiteurenbetalingen dat nog aan de
boedel toekomt zal in de komende verslagperiode duidelijk w orden en in het
volgende verslag w orden opgenomen. Het bedrag van € 21.843,20 aan prefaillissementsdebiteuren dat is ontvangen zal derhalve nog moeten w orden
verdeeld tussen de boedel en de doorstarter.
Voor de verdeling van de opbrengst van de doorstart w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 6 van dit verslag.
Dit punt is inmiddels afgerond. De opbrengst van de debiteuren is verdeeld
tussen de boedel, pandhouder en doorstarter.

22-09-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Bespreking bestuurder
- Onderhandelingen met gegadigden over een doorstart
- Overleg met de pandhouder

24-12-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.136.696,10
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank (ING Bank N.V.) bestaat uit rekening-courant krediet,
saldo zakelijke rekening, borgstellingskrediet en een rentevastlening.
De vordering van de bank zal w orden verlaagd, omdat er een activatransactie
is gew eest en de opbrengst daarvan de bank toekw am.

24-12-2020
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er 3 leasecontracten bij 2 leasemaatschappijen. De
leasemaatschappijen zijn aangeschreven, maar er is nog geen reactie
ontvangen.

24-12-2020
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Door failliet w erden auto's geleaset. De auto's zijn inmiddels ingeleverd. De
leasemaatschappij dienen hun vorderingen nog in te dienen.

24-03-2021
2

De leasemaatschappijen hebben inmiddels hun vordering ingediend.

22-09-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft pandrechten verkregen op de gehele bedrijfsuitrusting van
failliet w aaronder (onder meer) vallen de inventaris, voorraden, rollend
materieel, softw are, handelsnamen etc. Voorts zijn aan ING Bank N.V. verpand
alle vorderingen van failliet en door failliet geregistreerde merkrechten.

24-12-2020
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5.4 Separatistenpositie
Op grond van haar pandrecht heeft ING Bank N.V. een separatistenpositie.

24-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Na aanschrijving van de crediteuren hebben inmiddels drie crediteuren zich
beroepen op eigendomsvoorbehoud. Deze crediteuren zijn doorgeleid naar de
doorstarter w aarmee is overeengekomen dat hij de rechten van derden (zoals
een eigendomsvoorbehoud) zal accepteren zonder dat dit invloed heeft op de
koopprijs die zij heeft voldaan.

24-12-2020
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Er is nog sprake van 1 partij met eigendomsvoorbehoud. Het gaat om 3
laptops. Op dit moment w ordt overlegd of er een mogelijkheid is om de laptops
over te nemen door de huidige gebruikers. Indien dit niet lukt zullen de laptops
w orden teruggehaald door deze partij.

23-06-2021
3

De doorstarter is met de leverancier van de laptops tot een vergelijk gekomen
over de overname van de laptops.

22-09-2021
4

5.6 Retentierechten
Eén w erknemer heeft zich beroepen op zijn recht van retentie ten aanzien van
een leaseauto die hem door failliet ter beschikking is gesteld. De
leasemaatschappij is hiervan op de hoogte gebracht.

24-12-2020
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Een partij die de verzending van via de w ebshop verkochte producten
verzorgt, heeft zich beroepen op haar retentierecht. Deze kw estie is door de
doorstarter opgepakt en opgelost.
De auto van de w erknemer is bij de leasemaatschappij ingeleverd en de
retentierechten zijn afgew ikkeld.

5.7 Reclamerechten

23-06-2021
3

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

24-12-2020
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5.8 Boedelbijdragen
€ 22.687,50

24-12-2020
1

Toelichting
In he kader van een doorstart is een boedelbijdrage overeengekomen van €
18.750,00 te vermeerderen met B.T.W . De boedelbijdrage dient nog te w orden
voldaan. Voor de verdeling van de opbrengst van de doorstart w ordt verw ezen
naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

Toelichting
De boedelbijdrage van 22.687,50 is in de tw eede verslagperiode op de
boedelrekening ontvangen.

23-06-2021
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Bestudering kredietdocumentatie
- Contact en onderhandelingen met de pandhouder.

24-12-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na faillissement is er nog tot en met 4 december 2020 doorgew erkt (met
machtiging van de rechter-commissaris) in verband met pogingen een
doorstart/overname te realiseren.
Deze overname is uiteindelijk op 9 december 2020 tot stand gekomen. De
doorstartende partij betreft Anna Technology B.V.

6.2 Financiële verslaglegging

24-12-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
In het komende verslag zal over de periode dat de onderneming van failliet
w erd voorgezet (financiële) verantw oording w orden afgelegd.

24-12-2020
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In het kader van de doorstart is overeengekomen dat de omzet die is
gerealiseerd tijdens de voortzetting van de onderneming toekomt aan de
doorstarter. Kosten in het kader van de voortzetting komen voor rekening van
de doorstarter.
In deze verslagperiode is er afgerekend met de doorstarter met betrekking tot
o.a. de debiteurenontvangsten.

23-06-2021
3

Er is totaal op de boedelrekening ontvangen een bedrag van € 77.195,92. Dit
bedrag bestaat uit navolgende onderdelen:
€ 10.533,09 prae-faillissement debiteuren toekomend aan de boedel;
€ 49.108,72 prae-faillissement debiteuren voor de doorstarter;
€ 11.008,00 vergoeding doorstarter voor inzetten w erknemers;
€ 1.628,04 vergoeding doorstarter voor gebruik lease-auto's;
€ 4.918,37 betaling doorstarter van door de boedel voorgeschoten facturen
ivm doorstart.
Het financieel verslag is op dit punt aangepast en alle hierboven genoemde
posten zijn verw erkt.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Contact met de R-C
- Nauw contact met de pandhouder, de bestuurder van failliet, diverse derden.

24-12-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de w eken na faillissement heeft de curator onderzocht of een doorstart tot
de mogelijkheden behoorde. Daarbij zijn diverse partijen benaderd. Uiteindelijk
w aren er tw ee gegadigden die een bieding hebben uitgebracht. Op 9
december 2020 is uiteindelijk overeenstemming bereikt met één van deze
tw ee gegadigden.

24-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Het voortzetten van de onderneming heeft voor de boedel neutraal
plaatsgevonden; alle omzet en kosten zijn voor rekening en risico van de
doorstarter gekomen. Het voortzetten van de onderneming heeft uiteraard
positief bijgedragen aan de totstandkoming van de doorstart en de daarmee
gemoeide opbrengst. Een specifiek bedrag is daaraan niet te hangen.

6.6 Opbrengst

24-03-2021
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6.6 Opbrengst
€ 450.000,00

24-12-2020
1

Toelichting
De curator heeft vanaf het eerste contact met de bestuurder van failliet zich
gericht op het realiseren van een doorstart van de onderneming van failliet. De
bestuurder van failliet had al de nodige voorbereidingen getroffen zodat de
curator snel kon schakelen met eventuele geïnteresseerden.
Er heeft daarnaast nog een marktverkenning plaatsgevonden w aarbij
verschillende partijen zijn gevraagd naar eventuele interesse in een doorstart.
De curator is met tw ee partijen daadw erkelijk in onderhandeling getreden. Met
één van deze partijen is uiteindelijk overeenstemming bereikt. Onderdeel van
de doorstart maken uit de inventaris, de voorraad en matrijzen, de
debiteurenportefeuille en de goodw ill van failliet. Ook zal de doorstarter 10
w erknemers van failliet een arbeidsovereenkomst aanbieden.
De doorstart is per 9 december 2020 geëffectueerd. De voormalige
onderneming van failliet w ordt w eer voortgezet onder naam handelsnaam
Plugw ise.

6.7 Boedelbijdrage
€ 22.687,50

24-12-2020
1

Toelichting
Voor het realiseren van de doorstart is met de pandhouder een boedelbijdrage
overeengekomen van EUR 18.750,00 (te vermeerderen met btw ). De
boedelbijdrage moet door de pandhouder nog w orden voldaan.

Toelichting
De boedelbijdrage is inmiddels ontvangen.

24-03-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Marktverkenning
- Verzamelen voor gegadigde relevante informatie voer de onderneming van
failliet
- Onderhandelingen met tw ee gegadigden
- Contact met de pandhouder, eigendomsvoorbehouders, personeel etc.

24-12-2020
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- overname telefoonnummers door doorstarter;
- contact met doorstarter en contractspartij.

22-12-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van failliet is veiliggesteld door de curator. De curator heeft
nog geen aanvang genomen met haar onderzoek in de boekhouding en kan
daarom nog geen oordeel geven over de nakoming van de boekhoudplicht

24-12-2020
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door failliet.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening van het boekjaar 2019 is gedeponeerd op 23 september
2020;
de jaarrekening van het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 30 oktober 2019 en
de jaarrekening van het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 5 november 2018.

24-12-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2006. Mochten de aandelen niet zijn
volgestort, dan is deze verplichting inmiddels verjaard. De curator zal derhalve
geen onderzoek verrichten.

24-12-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog geen oordeel.

24-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Nog geen oordeel.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-12-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog geen oordeel.

24-12-2020
1

De curator heeft een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.
Vooralsnog zijn geen aanw ijzingen gevonden dat sprake zou zijn van
onbehoorlijk bestuur. Ook lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. Voor
(definitieve) conclusies is het echter nog te vroeg. Een aantal bevindingen
heeft de curator voorgelegd aan de middellijk bestuurder.

24-03-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

23-06-2021
3

De middellijk bestuurder van failliet heeft via zijn advocaat een eerste reactie
gegeven op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Die eerste
reactie heeft de vraagtekens bij de curator nog niet w eggenomen; er is een
nadere verklaring gevraagd. Door omstandigheden is die nadere verklaring
nog niet ontvangen. Op korte termijn zal dat alsnog gebeuren en zal de
curator haar definitieve standpunt bepalen.

22-09-2021
4

De curator heeft na het verkrijgen van de aanvullende verklaring van de
advocaat van de middellijk bestuurder nader onderzoek verricht in de
administratie.
Naar aanleiding daarvan zijn aanvullende vragen, w elke schriftelijk zijn
voorgehouden aan de middellijk bestuurder. De vragen zijn daarop onderling
besproken in een bespreking w elke plaatsvond op 24 november 2021.
Tijdens deze bespreking en nadien ontvangen stukken zijn de meeste
vraagpunten naar tevredenheid beantw oord.
W at nog punt van aandacht is, is de aankoop van een grote hoeveelheid
voorraad goederen per eind september 2020. Derhalve kort voor
faillissement.
Nader onderzoek vindt thans plaats; ook is een beoogde contractspartij van
failliet aangeschreven ter verkrijging van informatie o.a. over de noodzaak
van deze aankoop.
Zodra de informatie is verkregen, zal de curator een standpunt innemen.

22-12-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Bestuderen stukken/administratie
- Correspondentie fiscus
- Contact met boekhouder.

24-12-2020
1

- Onderzoek (digitale) administratie;
- correspondentie met bestuurder en zijn advocaten;
- bespreking met bestuurder en zijn advocaten;
- correspondentie en telefonisch overleg met derden;
- opvragen verhaalsinformatie; en
- bestuderen stukken.

22-12-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.
€ 94.286,06

24-12-2020
1

22-09-2021
4

Toelichting
Er is in deze verslagperiode door het UW V een boedelvordering ingediend ad €
94.286,06.
€ 103.739,67

22-12-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ingediend in het faillissement. De
boedelvordering van het UW V bedraagt EUR 103.739,67.
Aan salaris curator is opgenomen een bedrag van EUR 90.015,49.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.008,00

24-12-2020
1

Toelichting
Tot en met heden is door de belastingdienst vorderingen tot een totaalbedrag
van € 85.008,00 ingediend.
€ 172.117,00

24-03-2021
2

€ 171.227,00

22-09-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UVW heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 52.957,38

24-12-2020
1

22-09-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft in deze verslagperiode een preferente vordering ingediend van
€ 52.957,38.
€ 58.183,03
Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ingediend in het faillissement. De
preferente vordering van het UW V bedraagt EUR 58.183,03.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-12-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van gebleken.
€ 10.000,00

24-12-2020
1

23-06-2021
3

Toelichting
Er is door een w erknemer een vordering ingediend in het faillissement van €
10.000,00 terzake een bonus over het jaar 2018.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

24-12-2020
1

Toelichting
De schuldeisers zijn aangeschreven. Tot op heden hebben diverse schuldeisers
hun vordering ingediend. Daarvan hebben op dit moment 15 crediteuren een
bevestiging van hun vordering ontvangen.
30

24-03-2021
2

33

23-06-2021
3

36

22-09-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.096.883,46

24-12-2020
1

Toelichting
Het bedrag aan crediteuren w elke tot en met heden hun vordering hebben
ingediend, bedraagt € 4.096.883,46. Dit is inclusief de financiering van de
Japanse klant voor een bedrag van € 2.964.243,00.
€ 4.382.272,22

24-03-2021
2

€ 4.419.919,08

23-06-2021
3

€ 4.451.971,91

22-09-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om op dit punt een uitspraak te kunnen doen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Bespreking bestuurder en boekhouder
- Beoordelen stukken
- Contact met en aanschrijven van de schuldeisers
- Verw erken post
- Inventarisatie.

24-12-2020
1

-Beoordelen stukken
-Contact met en aanschrijven schuldeisers
-Verw erken vorderingen op de crediteurenlijst.

24-03-2021
2

- Contact met en aanschrijven schuldeisers.
- Verw erken vorderingen crediteuren.

23-06-2021
3

- Contact met en aanschrijven schuldeisers;
- verw erken vorderingen crediteuren.

22-09-2021
4

- contact met schuldeisers;
- informatieverstrekking schuldeisers.

22-12-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

24-12-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking bestuurder.

24-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode(n) zullen de navolgende w erkzaamheden
w orden verricht:
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventariseren crediteurenpostitie;
- onderzoek administratie;
- afw ikkelen faillissement.

24-12-2020
1

In de komende verslagperiode(n) zullen de navolgende w erkzaamheden
w orden verricht:
- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek rechtmatigheid / pauliana;
- Inventariseren crediteurenpositie.

22-12-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel.

24-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

22-12-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2020
1

