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Algemene gegevens
Naam onderneming
Iso Core B.V.

09-09-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Iso Core B.V.,
tevens handelend onder de naam Iso Core, statutair gevestigd te Numansdorp
en kantoorhoudende te (3316 GZ) Dordrecht aan de Pieter Zeemanw eg 155 B,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
73861618.

09-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Productie en montage van isolatiemateriaal van keramische stoffen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.078.163,00

€ 113.910,00

€ 784.282,00

2019

€ 3.317.213,00

€ 34.985,00

€ 788.581,00

2020

€ 741.736,00

€ -72.730,00

€ 555.540,00

Toelichting financiële gegevens

09-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Iso Core B.V. is op 30 januari 2019 opgericht. De onderneming van Iso Core
w erd hiervoor in de vorm van een eenmanszaak gedreven door de heer D.
Stojakovic h.o.d.n. Iso Core (ingeschreven in het register van de kamer van
Koophandel onder nummer 24379809). De onderneming van de eenmanszaak
Iso Core is ingebracht in Iso Core B.V. en Iso Core B.V. heeft de onderneming
per 1 november 2018 voor haar rekening en risico gedreven. Het boekjaar
2019 van Iso Core B.V. betrof derhalve een verlengd boekjaar (1 november
2018 tot en met 31 december 2019).

09-09-2020
1

Ter beoordeling van de omzet en het resultaat van Iso Core B.V. zijn de
financiële gegevens van 2018 en 2019 genormaliseerd tot boekjaren van 12
maanden. De cijfers van 2018 betreffen de genormaliseerde financiële
gegevens van de eenmanszaak Iso Core. De cijfers van 2019 die van Iso Core
B.V.
De cijfers 2019 zijn ontleend aan de concept jaarrekening van Iso Core B.V. De
cijfers 2020 zijn afkomstig uit de administratie van de vennootschap.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

Boedelsaldo

09-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-09-2020
1

€ 222.413,78

08-12-2020
2

€ 170.947,88

05-03-2021
3

€ 171.133,81

04-06-2021
4

€ 169.016,31

29-11-2021
6

€ 168.974,71

28-02-2022
7

€ 63.696,52

25-05-2022
8

€ 63.676,57

24-08-2022
9

€ 60.031,88

23-11-2022
10

Verslagperiode
van

09-09-2020
1

4-8-2020
t/m
4-9-2020
van

08-12-2020
2

5-9-2020
t/m
7-12-2020
van

05-03-2021
3

7-12-2020
t/m
4-3-2021
van

04-06-2021

5-3-2021

4

t/m
3-6-2021
van

03-09-2021
5

4-6-2021
t/m
2-9-2021
van

29-11-2021
6

3-9-2021
t/m
28-11-2021
van

28-02-2022
7

29-11-2021
t/m
27-2-2022
van

25-05-2022
8

28-2-2022
t/m
24-5-2022
van

24-08-2022
9

25-5-2022
t/m
23-8-2022
van
24-8-2022
t/m
22-11-2022

Bestede uren

23-11-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

104 uur 27 min

2

78 uur 33 min

3

35 uur 36 min

4

27 uur 12 min

5

12 uur 12 min

6

20 uur 0 min

7

4 uur 0 min

8

12 uur 42 min

9

6 uur 18 min

10

10 uur 48 min

totaal

311 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Iso Core B.V. is op 30 januari 2019 opgericht. Haar enig aandeelhouder en
bestuurder is D. Stojakovic Holding B.V., van w elke vennootschap de heer D.
Stojakovic op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

09-09-2020
1

De onderneming van Iso Core w erd vóór 2019 door de heer D. Stojakovic
gedreven in de vorm van een eenmanszaak (ingeschreven in het register van
de kamer van Koophandel onder nummer 24379809) en is na oprichting van
Iso Core B.V. ingebracht in de vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w as Iso Core B.V. ten tijde van haar faillietverklaring niet
betrokken in lopende gerechtelijke procedures. De curator heeft w el
kennisgenomen van tw ee lopende procedures w aarbij de heer D. Stojakovic
h.o.d.n. Iso Core partij is. Dit betreffen tw ee geschillen met voormalig
w erknemers van Iso Core. Deze procedures w orden niet door het faillissement
van Iso Core B.V. geraakt.

1.3 Verzekeringen

09-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en w aar mogelijk opgezegd.

09-09-2020
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Vooruitbetaalde premies zijn aan
de boedel gerestitueerd.

08-12-2020
2

1.4 Huur
Iso Core huurt een kantoor- en bedrijfsruimte aan de Pieter Zeemanw eg 155
en 155 B te Dordrecht. De curator heeft de huurovereenkomst op grond van
artikel 39 Faillissementsw et opgezegd en onderhoudt contact met de
verhuurder over de ontruiming van het gehuurde.

09-09-2020
1

In overleg met de verhuurder is de kantoor- en bedrijfsruimte op 29 oktober
2020 opgeleverd en is de huurovereenkomst beëindigd. De verhuurder heeft
opgaaf gedaan van haar vordering.

08-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Iso Core B.V. is een onderneming w elke zich bezig houdt met voornamelijk
industriële isolatie en scheepsisolatie. Namens Iso Core B.V. is ter zake de
oorzaken van faillissement genoemd dat ten gevolge van de Covid-19pandemie de onderneming in het voorjaar van 2020 met een zeer sterke
omzetreductie is geconfronteerd. ISO Core B.V. beschikte aan het begin van dit
jaar nog over een portefeuille met opdrachten. Veel projecten zijn echter
(meerdere keren) uitgesteld of in het geheel niet doorgegaan. Dit heeft een
drastische omzetdaling tot gevolg gehad. Iso Core B.V. heeft daarnaast te
kampen gehad met hogere personeelskosten vanw ege zieke personeelsleden
en de hierdoor noodzakelijke en duurdere inhuur van derden. Door het
omzetverlies en de toename van de kosten is een liquiditeitskrapte ontstaan.
De onderneming heeft het verlies aan omzet niet kunnen dragen of
financieren. ISO Core B.V. beschikte niet over reserves. Er w aren recent
investeringen gedaan in machines en een nieuw betrokken bedrijfslocatie.

09-09-2020
1

Vanw ege de voortdurende liquiditeitskrapte, de oplopende schulden van de
onderneming en een gebrek aan uitzicht van herstel van de
marktomstandigheden is eind juli 2020 besloten het faillissement van ISO Core
B.V. aan te vragen. Het faillissement is op deze aanvraag uitgesproken.
De curator zal onderzoek doen naar de belangrijke oorzaken van het
faillissement.
Het onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen nadere bevindingen
over de oorzaken van het faillissement w orden gemeld.

05-03-2021
3

Het oorzaken-onderzoek is afgerond. Gebleken is dat Iso Core een
onderneming is w aarmee tot en met 2019 succesvol is gew erkt in voornamelijk
de industriële- scheepsisolatiebranche. Isolatiew erkzaamheden w erden
voornamelijk ter plaatse op projecten verricht.

04-06-2021
4

In 2019 is de onderneming ingebracht in Iso Core B.V. Het bedrijf is verder
gegroeid in omvang en activiteiten en besloten is tot de betrekking van een
grotere bedrijfsruimte met productiehal in Dordrecht. Er zijn aanzienlijke
investeringen gedaan in de nieuw e bedrijfsruimte en de daar aanw ezige
machines met het oog op een verandering van de soort

isolatiew erkzaamheden. Iso Core B.V. had de intentie meer prefab
isolatiemateriaal te gaan leveren voor de utiliteitsbouw en minder te w erken
voor opdrachtgevers uit de branche van industriële isolatie. Vanw ege deze
intentie heeft de focus vanaf 2020 gelegen op de uitvoering van
montagew erkzaamheden voor aannemers. Voldoende nieuw e opdrachten zijn
in het voorjaar van 2020 echter uitgebleven, mede vanw ege de in maart van
dat jaar uitgebroken coronapandemie, maar ook omdat Iso Core B.V. in de
utiliteitsbouw nog een betrekkelijk nieuw e partij w as. Bovendien is met één
van de belangrijke industriële opdrachtgevers van Iso Core B.V. een geschil
ontstaan w at tot een beëindiging van de samenw erking heeft geleid en het
w egvallen van een w erkvoorraad van industrieel isolatiew erk.
Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat Iso Core B.V. in het voorjaar
van 2020 geconfronteerd is met aanzienlijk minder opdrachten dan in 2019
verw acht. Het hiermee verband houdende omzetverlies heeft geleid tot een
acute liquiditeitskrapte. De onderneming beschikte namelijk (mede vanw ege de
recent gedane investeringen) maar over beperkte middelen. Nog getracht is
w erken te acquireren en door een beroep op de NOW is een subsidie
ontvangen voor de loonkosten. Eén en ander heeft Iso Core B.V. helaas geen
soelaas geboden. In juli 2020 is vastgesteld dat de onderneming op korte
termijn niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en is ook
geoordeeld dat er geen concreet voortuitzicht op een verbetering van die
situatie zou ontstaan, w aarna het faillissement van Iso Core B.V. is
aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

09-09-2020
1

10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

09-09-2020
1

10

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-8-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel van Iso Core B.V. is op 5 augustus 2020 op grond van artikel 40
Faillissementsw et ontslag aangezegd. De loonverplichtingen zijn door het UW V
overgenomen.

09-09-2020
1

Het UW V heeft haar vorderingen in het faillissement ingediend.

05-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar de aanspraken van
Iso Core B.V. op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
W erkgelegenheid (NOW ) en het gebruik van de op grond van de NOW door het
UW V aan Iso Core B.V. betaalde voorschotten.
Er vindt overleg plaats met het UW V over de definitieve vaststelling van de
NOW en de positie van de boedel.

04-06-2021
4

Deze w erkzaamheden zijn nog niet afgerond. De curator heeft aan de hand
van de administratie van Iso Core B.V. berekeningen van de subsidies over de
tijdvakken NOW 1 en NOW 2 laten opstellen en is over de bij het UW V in te
dienen berekeningen ter vaststelling van de subsidies in overleg met het UW V
en de accountant van Iso Core B.V. Voor zover mogelijk zal in de komende
verslagperiode w orden overgegaan tot indiening van definitieve berekeningen
van NOW -subsidies bij het UW V.

03-09-2021
5

De definitieve berekening voor de NOW 1 is opgesteld en voorzien van een
derdenverklaring ingediend bij het UW V. De curator is in afw achting van de
vaststellingsbeschikking van de subsidies van het UW V over dit tijdvak.

29-11-2021
6

De definitieve berekening voor de NOW 2 dient nog te w orden opgesteld. De
uiterlijke termijn voor indiening van de definitieve berekening is thans 31 maart
2022. De curator voert overleg met het bestuur van Iso Core B.V. en een
deskundige derde over de definitieve berekening en zal zorgdragen voor
tijdige indiening hiervan.
Er zijn geen ontw ikkelingen te melden. Er is nog geen vaststellingsbeschikking
voor de NOW 1 van het UW V ontvangen en de definitieve berekening voor de
NOW 2 is nog niet gereed. Deze zal uiterlijk 31 maart 2022 w orden ingediend.

28-02-2022
7

De definitieve berekening voor de NOW 2 is tijdig bij het UW V ingediend. De
curator is in afw achting van berichten van het UW V over de vaststelling van de
NOW 1 en de NOW 2 subsidies.

25-05-2022
8

Bij beschikking van 5 augustus 2022 is de definitieve berekening van de
tegemoetkoming NOW voor de aanvraagperiode juni, juli, augustus en
september 2020 (NOW 2) door het UW V vastgesteld. De definitieve
tegemoetkoming is vastgesteld op € 37.747,00. Vanw ege reeds door Iso Core
B.V. ontvangen voorschotten vordert het UW V terugbetaling van € 1.769,00.

24-08-2022
9

De beschikking w ijkt af van de bij het UW V ingediende berekening. De curator
heeft de beschikking in onderzoek.
De beschikking van de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW
voor de aanvraagperiode maart, april en mei 2020 (NOW 1) w ordt medio
oktober 2022 verw acht.
Tegen de beschikking w aarbij de NOW 2 subsidie van Iso Core B.V. is
vastgesteld is bezw aar ingesteld. Zie verder onder hoofdstuk 9 van het
verslag.
De curator is nog steeds in afw achting van een besluit van het UW V over de
vaststelling van de NOW 1 subsidie.

23-11-2022
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en machines

€ 55.000,00

JORG laser snijstraat

€ 68.400,00

Aanhangw agen
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.600,00
€ 125.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Iso Core B.V. beschikt over een bedrijfs- en kantoorinventaris, alsmede diverse
machines en gereedschappen en een aanhangw agen w elke zich bevinden op
haar bedrijfslocatie te Dordrecht. Tot de machines van Iso Core B.V. behoort
ook een JORG snijstraat. De JORG snijstraat is belast met een pandrecht van
Rabobank (zie punt 5.1 e.v.)

09-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et heeft de curator mede de
rechten van de Belastingdienst uitgeoefend. Als gevolg hiervan is pandhouder
Rabobank ter zake haar rechten op de JORG snijstraat omgeslagen in de
algemene faillissementskosten. Rabobank behoudt het aan haar pandrecht
verbonden voorrecht op de verkoopopbrengst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Getracht is de bedrijfsmiddelen in het kader van een doorstart of overname
van onderneming te verkopen. Dit is niet gelukt (zie hiervoor verder punt 6.4
e.v.). De bedrijfsmiddelen zijn vervolgens onderhands aan een handelaar
verkocht. Met toestemming van de rechter-commissaris is een
koopovereenkomst tot stand gekomen met B.V. Mavro Handelsonderneming
volgens w elke overeenkomst de bedrijfsmiddelen en de voorraad van Iso Core
B.V. (zie punt 3.6) zijn verkocht. De curator heeft betaling van de koopsom
ontvangen en de zaken zijn op 4 september 2020 aan de koper geleverd. De
koper zal de zaken voor eigen rekening en risico vanuit de bedrijfsruimte van
Iso Core B.V. verkopen en de bedrijfsruimte uiterlijk 31 oktober 2020 leeg en
ontruimd aan de curator opleveren. De curator zal bij publicatie van het
volgende verslag opgaaf doen van de koopsom van de bedrijfsmiddelen en de
voorraad.

09-09-2020
1

Door de opkoper heeft een verkoop van de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden.
De bedrijfsruimte van Iso Core B.V. is eind oktober 2020 leeg en bezemschoon
ter beschikking gesteld aan de curator, w aarna oplevering aan de verhuurder
heeft plaatsgehad. De w erkzaamheden zijn afgerond.

08-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsvoorraad

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Iso Core B.V. beschikt over een voorraad plaatmateriaal, isolatiemateriaal,
bevestigingsmateriaal en overige voorraden.

09-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Getracht is de voorraad in het kader van een doorstart of overname van
onderneming te verkopen. Dit is niet gelukt. De bedrijfsmiddelen zijn
vervolgens onderhands verkocht. Zie hiervoor punt 3.5 van het verslag.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill
Schadeuitkering Univé

€ 2.325,99

totaal

€ 2.325,99

Toelichting andere activa

€ 0,00

09-09-2020
1

Toelichting andere activa
Tot de goodw ill van Iso Core B.V. behoren onder meer haar handelsnaam,
domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten en klantenbestand.

09-09-2020
1

Iso Core heeft vanw ege een ongeval w aarbij één van haar w erknemers is
betrokken ex artikel 6:107a BW aanspraak gemaakt op vergoeding van
loonschade. Deze schade is door verzekeraar Univé vergoed. Er is een bedrag
van € 2.325,99 aan de boedel betaald.

08-12-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Getracht is de goodw ill in het kader van een doorstart of overname van
onderneming te verkopen. Dit is niet gelukt. De curator beziet nog of er
mogelijkheden zijn goodw ill van Iso Core B.V. op een andere w ijze te gelde te
maken.

09-09-2020
1

Niet gebleken is van geïnteresseerden in de overname van goodw ill van Iso
Core B.V. De curator heeft zijn verkoopinspanningen ter zake gestaakt.

08-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsvorderingen

€ 46.840,89

€ 45.564,89

Nog gefactureerde onderhanden w erken

€ 33.807,82

€ 10.392,52

totaal

€ 80.648,71

€ 55.957,41

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het saldo openstaande handelsvorderingen bedroeg volgens de administratie
van ISO Core B.V. € 46.840,89. Na de faillietverklaring zijn er nog enkele
onderhanden w erken afgemaakt en w erkzaamheden gefactureerd voor een
totaalbedrag van € 33.807,82.

09-09-2020
1

Iso Core B.V. maakte gebruikt van factoring. Zij heeft een groot gedeelte van
haar vorderingen gecedeerd aan FLOW Factoring.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderhanden w erken gefactureerd, de vorderingen van Iso
Core geïnventariseerd en overleg gevoerd met FLOW Factoring over de inning
van de handelsvorderingen. In de komende verslagperiode zullen er
inspanningen w orden verricht ter inning van de vorderingen van Iso Core.

09-09-2020
1

Er zijn verschillende w erkzaamheden verricht ter inning van de debiteuren. Het
resultaat daarvan is dat de prefaillissementsvorderingen vrijw el volledig zijn
geïnd. Van het nog gefactureerde onderhanden w erk is een gedeelte nog niet
betaald. Hierover bestaat een geschil met één van de debiteuren.

08-12-2020
2

Over een vordering van Iso Core B.V. vanw ege na het faillissement verrichte
w erkzaamheden bestaat een geschil met de betreffende debiteur. De curator
is in discussie met de advocaat van de debiteur.

05-03-2021
3

De curator heeft uit proceseconomische overw egingen zijn w erkzaamheden
beëindigd. De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 202.298,62
Toelichting vordering van bank(en)
Iso Core B.V. is een financiering aangegaan bij Rabobank voor de aanschaf van
een JORG snijstraat. Door Rabo Lease B.V. is een geldlening verstrekt van €
232.320,00 w elke slechts gedeeltelijk is terugbetaald.

09-09-2020
1

5.2 Leasecontracten
Iso Core B.V. leasede verschillende voertuigen en machines krachtens huur of
operational leasecontracten. De leaseauto's zijn door de curator veilig gesteld.
De leasemaatschappijen zijn in de gelegenheid gesteld om de aan Iso Core
B.V. geleasede zaken uit de boedel op te halen.

09-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten gunste van Rabobank is een pandrecht gevestigd op de door haar
gefinancierde JORG snijstraat.

09-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabo Lease B.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A.

09-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door verschillende leveranciers is een beroep gedaan op het recht van
eigendomsvoorbehoud betreffende aan Iso Core B.V. geleverde zaken. Bij de
verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad is rekening gehouden met de
rechten van derden. Schuldeisers zijn op een ophaaldag in de gelegenheid
gesteld hun rechten uit te oefenen.

09-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op een retentierecht.

09-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op het recht van reclame.

09-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-09-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De rechten van derden zijn geïnventariseerd en hierbij is rekening gehouden
bij de verkoop van activa van Iso Core B.V. De curator onderhoudt contact met
Rabobank in verband met de verkoop van de JORG snijstraat en de afw ikkeling
van de bankrelatie.

09-09-2020
1

In verband met de verkoop van de JORG snijstraat en de positie van Rabobank
als pandhouder w ordt nog contact met de bank onderhouden.

08-12-2020
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2021
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn na de faillietverklaring van Iso Core B.V. nog enkele
dagen voortgezet om onderhanden w erken af te maken. Per 6 augustus 2020
is de exploitatie gestaakt. Zie verder onder punt 4 van het verslag.

09-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich meerdere geïnteresseerden voor een doorstart of overname
van de onderneming van Iso Core B.V. gemeld. Getracht is een doorstart te
realiseren. De curator heeft een biedingsprocedure georganiseerd en heeft
met een overnamekandidaat onderhandelingen gevoerd. Er is geen
overeenstemming over een overname bereikt. De curator heeft zijn
inspanningen een doorstart of overname te realiseren vervolgens beëindigd en
is overgaan tot onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad van
Iso Core B.V. (zie verder punt 3.3 e.v.).

6.5 Verantwoording

09-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder punt 6.4.

09-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-09-2020
1

Niet van toepassing.

€ 1.400,00

08-12-2020
2

Toelichting
De curator heeft de overnamekandidaat met w ie onderhandelingen zijn
gevoerd over een overname van de onderneming van Iso Core aansprakelijk
gesteld voor geleden schade als gevolg van het ongerechtvaardigd afbreken
van onderhandelingen. Er is aanspraak gemaakt op vergoeding van gemaakte
kosten (uren curator) ten behoeve van de voorgenomen transactie.
Aansprakelijkheid is door de geïnteresseerde betw ist. Ter voorkoming van een
nadere inhoudelijke discussie en eventueel een procedure is een schikking
getroffen volgens w elke een boedelbijdrage van € 1.400,00 excl. BTW door de
overnamekandidaat aan de boedel is betaald ter bestrijding van de met de
(afgebroken) transactie gemaakte kosten.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is geen doorstart gerealiseerd. De w erkzaamheden zijn beëindigd.

09-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Iso Core B.V. is veilig gesteld en zal onderzocht w orden.

09-09-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor zover mogelijk zullen er bij publicatie van het volgende verslag
ontw ikkelingen w orden gemeld.

08-12-2020
2

Er is een administratie gevoerd w aaruit de rechten en verplichtingen van Iso
Core B.V. gekend kunnen w orden. De eerste indruk is dat aan de
administratieplicht is voldaan. Het onderzoek is echter nog niet afgerond.

05-03-2021
3

Het onderzoek is afgerond. Aan de administratieplicht is voldaan.

04-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Iso Core B.V. is op 30 januari 2019 opgericht. De jaarrekening 2019 w as ten
tijde van de faillietverklaring nog niet gepubliceerd. De uiterste termijn hiervoor
w as ook nog niet verstreken.

09-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Hiertoe w as de onderneming ook niet verplicht.

09-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar de nakoming van de verplichting tot volstorting van de aandelen zal
onderzoek w orden gedaan.

09-09-2020
1

De aandelen zijn volgestort door de inbreng van de onderneming van de door
de heer Stojakovic gevoerde eenmanszaak genaamd "Iso Core". Bij oprichting
is een inbrengverklaring opgesteld w aaruit blijkt dat de w aarde van de
onderneming het bedrag van de stortingsplicht ruimschoots overschrijdt. Van
onregelmatigheden is niet gebleken.

08-12-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-09-2020
1

Er dient nog een onderzoek te w orden verricht.

Toelichting

08-12-2020
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor zover mogelijk zullen er bij publicatie van het volgende verslag
ontw ikkelingen w orden gemeld.

Toelichting

05-03-2021
3

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen nadere bevindingen
w orden gemeld.

Nee
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Niet vastgesteld is dat het bestuur van Iso Core
B.V. haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. De curator heeft de oorzaken van
het faillissement benoemd in punt 1.7 van het verslag. De omstandigheden die
aldaar zijn genoemd w orden, voor zover deze als gevolg van het door het
bestuur gekozen beleid om de focus van de onderneming te leggen op de
uitvoering van w erken in de utiliteitsbouw kw alificeren, niet beschouw d als
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

04-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-09-2020
1

Toelichting
Er dient nog een onderzoek te w orden verricht.

Ja

08-12-2020
2

Toelichting
In juni 2020 is een bedrijfsauto (Renault Traffic) door Iso Core verkocht aan
een relatie. De koopprijs ad € 6.000,00 is voldaan door verrekening. De curator
heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een paulianeus
handelen, hetgeen door de heer Stojakovic namens Iso Core is betw ist. Ter
beëindiging van dit geschil is een vaststellingsovereenkomst gesloten volgens
w elke een bedrag van € 4.500,00 aan de boedel w ordt voldaan. Betaling vindt
plaats in termijnen. Per heden is een bedrag van € 3.000,00 ontvangen. De
curator ziet toe op de nakoming van de vaststellingsovereenkomst.

Ja

05-03-2021
3

Toelichting
De heer Stojakovic is zijn verplichtingen uit hoofde van de
vaststellingsovereenkomst nagekomen. Het schikkingsbedrag van totaal €
4.500,00 is betaald.
Voor het overige geldt dat het onderzoek naar paulianeus handelen nog niet is
afgerond. Er kunnen nog geen nadere bevindingen w orden gemeld.

Ja
Toelichting
Nog gebleken is van een verkoop van een andere bedrijfsauto aan een
w erknemer van Iso Core B.V. op 1 april 2020 w aardoor de schuldeisers zijn
benadeeld. Dit is besproken met de heer Stojakovic. Hij heeft betw ist dat ten
tijde van de verkoop van de auto Iso Core B.V. en de w erknemer w etenschap
van benadeling hebben gehad. Bovendien is aannemelijk gemaakt dat de
bedrijfsauto ten tijde van de verkoop verouderd en beschadigd is gew eest en
een zeer beperkte w aarde vertegenw oordigt. Gelet hierop heeft de curator het
niet opportuun geacht om nadere w erkzaamheden te verrichten ter onderzoek
van eventueel paulianeus handelen en verhaal van het nadeel dat de
schuldeisers hebben geleden. De w erkzaamheden zijn beëindigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er dient nog een onderzoek te w orden verricht.

09-09-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor zover mogelijk zullen er bij publicatie van het volgende verslag
ontw ikkelingen w orden gemeld.

08-12-2020
2

Het onderzoek is nog niet is afgerond. Er kunnen nog geen nadere
bevindingen w orden gemeld.

05-03-2021
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie van Iso Core B.V. is veilig gesteld. Er dient nog een onderzoek
te w orden verricht.

09-09-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De
bevindingen zijn voor zover mogelijk reeds gemeld. Ontw ikkelingen zullen voor
zover mogelijk bij publicatie van het volgende verslag w orden gemeld.

08-12-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen nadere bevindingen
w orden gemeld.

05-03-2021
3

Het onderzoek is afgerond. Slechts voor zover blijkt van nieuw e feiten of
omstandigheden zullen er nog w erkzaamheden w orden verricht.

04-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-09-2020
1

Salaris curator (P.M.)

€ 86.746,28

05-03-2021
3

Toelichting
UW V en huur

€ 93.065,48
Toelichting
UW V - € 13.250,12 - premies opzegtermijn ex art 66 lid 3 W W
UW V - € 69.903,57 - loonverplichtingen vanaf faillissement
UW V - € 6.354,38 - pensioenpremie ex art 66 lid 2 W W

04-06-2021
4

Huur - € 3.557,41

€ 14.008,24

25-05-2022
8

Toelichting
Aan het UW V zijn de premies ex art 66 lid 3 W W , de pensioenpremie ex art 66
lid 2 W W betaald, alsmede € 59.254,74 van de loonverplichtingen. Het
resterende bedrag aan loonvordering ad € 10.450,83 w as (nog) niet
voldoende gespecificeerd.

€ 3.557,41

23-11-2022
10

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering op verzoek van de curator
gespecificeerd. Dit heeft geleid tot een gew ijzigde indiening van de
vorderingen van het UW V. Het resterende bedrag aan boedelvordering
loonverplichtingen is gecorrigeerd naar € 3.127,53 w elk bedrag betaald is
aan het UW V.
Thans resteert een boedelvordering huur ad € 3.557,41.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.575,00

09-09-2020
1

€ 37.247,18

08-12-2020
2

€ 40.946,18

03-09-2021
5

€ 76.639,18

28-02-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-09-2020
1

Nog niet bekend.

€ 52.211,80

05-03-2021
3

€ 52.422,08

04-06-2021
4

Toelichting
UW V - € 44.388,74 - loonvordering ex art 66 lid 1 W W
UW V - € 8.033,34 - premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 W W

€ 59.951,00

23-11-2022
10

Toelichting
Het UW V heeft haar vorderingen op verzoek van de curator gespecificeerd.
Dit heeft geleid tot een gew ijzigde indiening van de vorderingen van het
UW V. De totaal voorlopig erkende preferente vordering van het UW V
bedraagt thans € 59.951,00.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 202.298,62

09-09-2020
1

Toelichting
Rabo Lease B.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

09-09-2020
1

36

08-12-2020
2

38

05-03-2021
3

39

04-06-2021
4

44

28-02-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 292.802,77

09-09-2020
1

€ 345.324,41

08-12-2020
2

€ 345.854,85

05-03-2021
3

€ 364.031,36

04-06-2021
4

€ 366.485,88

29-11-2021
6

€ 370.566,87

28-02-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-09-2020
1

Naar verw achting kan in dit faillissement na voldoening van de boedelschulden
een uitkering gedaan w orden aan de preferente crediteuren. In de komende
verslagperiode zal een voorstel ter afw ikkeling van het faillissement w orden
geformuleerd.

04-06-2021
4

Het faillissement kan nog niet afgew ikkeld w orden omdat er nog procedures
lopen ter vaststelling van NOW -subsidies van Iso Core B.V. (zie punt 2.4 van
het verslag). Na afronding van deze procedures zal bezien w orden op w elke
w ijze het faillissement afgew ikkeld kan w orden.

28-02-2022
7

De NOW -procedures lopen nog steeds. Zie punt 2.4 en hoofdstuk 9 van het
verslag. Het faillissement kan nog niet afgew ikkeld w orden.

23-11-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van de schulden van Iso Core B.V.

09-09-2020
1

Informeren van de schuldeisers over de w ijze van afw ikkeling van het
faillissement.

04-06-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

UW V

23-11-2022
10

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

Bezw aar tegen de beschikking van het UW V w aarbij de aan Iso Core B.V.
toekomende NOW -subsidies betreffende de maanden juni, juli, augustus en
september 2020 (NOW 2) zijn vastgesteld.

23-11-2022
10

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

De curator heeft op 14 september 2022 bezw aar gemaakt. De curator is het
niet eens met de w ijze w aarop het UW V de definitieve tegemoetkoming
NOW 2 heeft berekend. Volgens de curator is ten onrechte geen rekening
gehouden met de door de curator betaalde lonen w elke zien op de
boedelperiode (4 augustus 2020 tot en met 16 september 2020), w elke in dit
geval door de curator zijn voldaan door betaling van de ex artikel 66 W W
door het UW V in het faillissement ingediende boedelvorderingen. In de visie
van de curator heeft de boedel recht op een nabetaling van subsidies over
de NOW 2-periode.

23-11-2022
10

Naar aanleiding van het bezw aarschrift heeft overleg plaatsgevonden tussen
de curator en het UW V. Het UW V is nu nog intern in overleg over de te
nemen beslissing op bezw aar. De beslissing op bezw aar w ordt uiterlijk 9
december 2022 verw acht.

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

De curator is in afw achting van de beslissing op bezw aar van het UW V.

23-11-2022
10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De bedrijfsmiddelen en voorraad van Iso Core B.V. zijn verkocht. In de
komende verslagperiode zullen er nog w erkzaamheden w orden verricht ter
uitvoering van de koopovereenkomst en de oplevering van de bedrijfsruimte
aan de verhuurder. Voorts zal de curator overgaan tot inning van de
openstaande debiteuren en zullen de schulden van Iso Core B.V. nader
geïnventariseerd w orden. Er zal een aanvang w orden gemaakt met het
onderzoek van de administratie.

09-09-2020
1

De bekende activa van Iso Core B.V. zijn verkocht en de w erkzaamheden ter
zake zijn afgerond. Er w orden nog w erkzaamheden verricht ter inning van
vorderingen op debiteuren. De aandacht in de komende verslagperiode zal
daarnaast uitgaan naar het rechtmatigheidsonderzoek.

08-12-2020
2

De w erkzaamheden hebben voornamelijk nog betrekking op het
rechtmatigheidsonderzoek en het geschil met één van de debiteuren over de
uitvoering van na de faillissementsdatum verrichte w erkzaamheden.

05-03-2021
3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond. De
inningw erkzaamheden zijn uit proceseconomische redenen beëindigd. Indien
er zich in de komende verslagperiode geen nieuw e ontw ikkelingen voordoen
en de w erkzaamheden ter vaststelling van de rechten van Iso Core B.V. op
grond van de NOW zijn afgerond zal een voorstel w orden gedaan ter
beëindiging van het faillissement.

04-06-2021
4

De w erkzaamheden ter vaststelling van de rechten van Iso Core B.V. op grond
van de NOW zijn nog niet afgerond. Dit betekent dat het faillissement nog niet
kan w orden beëindigd. Voor de verrichte w erkzaamheden w ordt verw ezen
naar punt 2.4 van het verslag.

03-09-2021
5

De definitieve berekening van de NOW 1 is ingediend. De definitieve
berekening van de NOW 2 dient nog opgesteld te w orden. Zie verder punt 2.4
van het verslag.

29-11-2021
6

Er zijn geen ontw ikkelingen te melden. Er is nog geen vaststellingsbeschikking
voor de NOW 1 van het UW V ontvangen en de definitieve berekening voor de
NOW 2 is nog niet gereed. Deze zal uiterlijk 31 maart 2022 w orden ingediend.

28-02-2022
7

De definitieve berekening voor de NOW 2 is tijdig bij het UW V ingediend. De
curator is in afw achting van berichten van het UW V over de vaststelling van de
NOW 1 en de NOW 2 subsidies.

25-05-2022
8

Er is ter zake de NOW 2 een beschikking gew ezen door het UW V. De curator
heeft deze in onderzoek. De curator is nog in afw achting van een beschikking
en definitieve berekening ter zake de NOW 1-periode.

24-08-2022
9

De curator is nog in afw achting van een beschikking van het UW V w aarbij de
aan Iso Core B.V. toekomende subsidies ter zake de NOW 1-periode w orden
vastgesteld.

23-11-2022
10

Tegen de beschikking van het UW V w aarbij de subsidies betreffende de
NOW 2-periode zijn vastgesteld is bezw aar gemaakt, zie hiervoor hoofdstuk
9.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-09-2020
1

Voor zover mogelijk zal in de komende verslagperiode een voorstel ter
beëindiging van het faillissement w orden gedaan.

04-06-2021
4

Er kan nog geen voorstel ter beëindiging van het faillissement w orden gedaan.
De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de vaststelling van de
NOW -subsidies door het UW V. Dit kan nog geruime tijd duren.

03-09-2021
5

Er kan nog steeds geen voorstel ter beëindiging van het faillissement w orden
gedaan. De procedures ter vaststelling van de aan Iso Core B.V. toekomende
NOW -subsidies zijn nog niet afgerond.

23-11-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-11-2022
10

