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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Naked Energy B.V.
(hierna: "Naked Energy") is opgericht bij akte van 25 februari 2014. Naked
Energy is statutair gevestigd te (2983SH) Ridderkerk aan de
Bourgondischelaan 30q (postbus). Naked Energy is in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 60085819.
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Activiteiten onderneming
Naked Energy is een energieleverancier op de Nederlandse energiemarkt. Het
businessmodel van Naked bestond eruit dat door lage kosten, scherpe
tarieven aan eindafnemers (consumenten en klein zakelijk) gas en electriciteit
kon w orden aangeboden. De onderneming w erkte volledig digitaal. Zij maakte
daartoe gebruik van door haarzelf ontw ikkelde softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 363.162,00

€ 7.189,00

€ 363.162,00

2019

€ 64.316,00

€ -1.640,00

€ 78.024,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De informatie is afkomstig uit de jaarrekening over het jaar 2020. De financiële
gegevens over het jaar 2021 zullen w orden vastgesteld aan de hand van de
beschikbare administratie. De gegevens over 2021 zijn ten tijde van het eerste
verslag nog niet voldoende inzichtelijk.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er zijn geen personeelsleden. De operationele w erkzaamheden w erden
verricht door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, bijgestaan door
een (externe) IT-specialist.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 519.030,13
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Toelichting
Het gerealiseerde boedelactief bestaat uit de koopsom voor het
klantenbestand (goodw ill) en de ontvangst van tw ee bedragen in verband met
vervallen bankgaranties verminderd met de betaling van 2 facturen van een
dienstverlener (serverruimte).

€ 796.295,33
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Toelichting
De w ijzigingen in het boedelactief zijn het gevolg van:
betalingen debiteuren naar aanleiding van de verstuurde eindafrekeningen;
betaling van het salaris curator (tot en met eind januari 2022);
betalingen in verband met het instandhouden van de digitale omgeving
(serverruimte, digitale administratie etc.);
betaling van facturen van de IT-specialist en de bestuurder in verband met
verrichte w erkzaamheden;
in rekening gebrachte negatieve rente en kosten.
Voor meer informatie w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 826.824,78
Toelichting
De w ijzigingen in het boedelactief zijn het gevolg van:
1. ontvangsten van debiteuren naar aanleiding van de verstuurde
eindafrekeningen;
2. betaling van het salaris curator (tot en met eind april 2022);
3. betalingen in verband met het instandhouden van de digitale omgeving
(serverruimte, digitale administratie etc.);
4. betaling van facturen van de IT-specialist en de bestuurder in verband met
verrichte w erkzaamheden;
5. in rekening gebrachte negatieve rente en kosten van de bankrekening.
Op de zakelijke rekening van failliet bevindt zich ten tijde van dit verslag een
creditsaldo van circa EUR 118.000.
Voor meer informatie w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode
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3

Verslagperiode
van
23-12-2021

23-01-2022
1

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022

23-04-2022
2

t/m
19-4-2022
van
20-4-2022

25-07-2022
3

t/m
22-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

199 uur 30 min

2

343 uur 12 min

3

281 uur 36 min

totaal

824 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De bestede tijd - inclusief de uren van de (externe) faillissementsmedew erker in de afgelopen verslagperiode heeft betrekking op
inventarisatiew erkzaamheden van de curator en (onderzoek naar) de verkoop
van het klantenbestand van Naked Energy. In dat kader hebben besprekingen
plaatsgevonden met het bestuur, diverse kandidaat kopers, de Autoriteit
Consument en Markt ("ACM") en verschillende andere partijen die bij de
energieleveranties zijn betrokken (o.a. netbeheerder, energieleverancier
Eneco en energieplatform Entrnce). De curator heeft vanaf datum faillissement
gekeken naar de mogelijkheden voor een overdracht van de klanten van
Naked Energy aan een derde partij, overeenkomstig de procedure zoals
beschreven in de Besluiten Leveringszekerheid (gas en elektriciteit). Over het
verkoopproces, w aaronder de hanteren termijnen heeft afstemming met de
ACM plaatsgevonden. Voor meer informatie over de verkoop van het
klantenbestand w ordt verw ezen naar hetgeen in hoofdstukken 3 en 6 van dit
verslag is opgenomen.
Er is verder met name schriftelijk gecommuniceerd met voormalig klanten over
het faillissement, in het bijzonder over i. de eindafrekeningen, ii. vorderingen
van of op Naked Energy en iii. de overdracht van het klantenbestand. Voor
zover vragen of e-mails nog niet zijn beantw oord zal w orden getracht deze
zoveel als mogelijk in de komende verslagperiode te beantw oorden.
Meer informatie over het faillissement van energieleverancier Naked Energy
kan ook w orden gevonden op de w ebsite van het kantoor van de curator en
op de w ebsite(s) van de ACM, w w w .acm.nl en w w w .consuw ijzer.nl.
Mededelingen over dit verslag:
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De informatie die in dit verslag is opgenomen met betrekking tot de
vennootschap berust op de administratie en op informatie en toelichting die de
curator van de bestuurder van de vennootschap heeft verkregen. Omtrent de
juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens met betrekking tot
de vennootschap en de overige informatie die in het verslag is opgenomen kan
geen enkele garantie w orden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium
zal blijken dat cijfers of andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator in samenw erking met de
voormalig bestuurder en de IT-specialist en de externe
faillissementsmedew erker voor voormalig klanten van Naked Energy B.V. een
eindafrekening laten opstellen. De eindafrekening is opgesteld aan de hand
van de bij Naked Energy bekende gegevens omtrent de meterstanden. Op
basis van de eindafrekeningen zijn tevens de vorderingen van klanten op
Naked Energy (teruggave betaald voorschot) vastgesteld. Deze vorderingen
zijn/w orden overgebracht naar de crediteurenlijst met voorlopig erkende
crediteuren. Naar aanleiding van de verzonden eindafrekeningen zijn
uiteenlopende reacties/vragen van klanten binnengekomen die zijn en w orden
beoordeeld en beantw oord. Voor nadere informatie over de binnengekomen
reacties w ordt verw ezen naar hetgeen elders in dit verslag is opgenomen.
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De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode hebben met name
betrekking op:

25-07-2022
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het vaststellen van de vorderingen van voormalig klanten en het
versturen van de bevestiging aan deze klanten dat de vorderingen op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst;
overdracht ter incasso van een deel van debiteurenportefeuille aan een
incassobureau;
afhandelen reacties debiteuren in verband met de verstuurde
eindnota's;
beoordelen (mogelijke) aanspraken op/van energieleveranciers en
overleg/correspondentie EEP (gas) en Eneco (elektriciteit);
onderzoeken verschillende afw ikkelscenario's.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Naked Energy is de heer J. van Koot. De heer Van Koot is
tevens (middelijk) aandeelhouder voor 25%. Er zijn nog drie aandeelhouders
die ieder 25% van de aandelen in de vennootschap houden.
De operationele w erkzaamheden binnen de onderneming van Naked Energy
w erden uitgevoerd door de bestuurder. Er w as geen backoffice noch
bijvoorbeeld een klantenservice. De bestuurder w erd w aar nodig bijgestaan
door een externe IT-specialist.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, is Naked Energy niet betrokken bij lopende
gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
In onderzoek.
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Er is niet gebleken van lopende verzekeringen.
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1.4 Huur
Er is geen bedrijfsruimte/kantoorlocatie, enkel een postadres.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met betrekking tot de oorzaak van het faillissement van de
bestuurder begrepen dat zij door de sterke stijging van de prijzen voor gas en
elektriciteit in de problemen zijn gekomen. Door de stijging van de
energieprijzen zou Energie I&V B.V., onderdeel van Anode Energie, begin
december 2021 failliet zijn gegaan. Naked Energy is na het faillissement van
Energie I&V B.V. in financiële problemen gekomen, omdat de inkoop van
elektriciteit (deels) plaatsvond via Energie I&V B.V. Door dit faillissement diende
Naked Energy tegen de op dat moment geldende (markt)prijzen haar energie
elders in te kopen. Deze inkoopprijzen lagen echter aanmerkelijk hoger dan de
tarieven die Naked Energy aan haar klanten in rekening kon brengen. Om die
reden is door de vennootschap het eigen faillissement aangevraagd.
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De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.
De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek in de administratie van
failliet, vragen gesteld aan het bestuur en de boekhouder van failliet over de
w ijze van administratie voeren en de oorzaak van het faillissement.
Antw oorden en toelichting zijn ontvangen. Nader onderzoek en beoordeling
van een en ander w ordt met het oog op de mogelijke w ijze van afw ikkeling
voorlopig 'geparkeerd'.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Niet van toepassing. Er w as geen personeel in dienst. Er w as geen
klantenservice of anderszins sprake van (administratieve) ondersteuning. Alle
processen w aren grotendeels geautomatiseerd en gedigitaliseerd. De
operationele w erkzaamheden w erden met name door de bestuurder verricht,
w aar nodig bijgestaan door de (externe) IT-partij.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Geen personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er behoorden geen onroerende zaken in kadastraal eigendom aan Naked
Energy toe.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek. Uit de balans per einde 2021 blijkt vooralsnog niet dat er sprake
is van bedrijfsmiddelen, zoals een kantoorinventaris. Naked Energy maakt voor
de bedrijfsvoering gebruik van in eigen beheer ontw ikkelde softw are. Deze
softw are is op de balans van Naked Energy opgenomen. De curator heeft in
onderzoek in hoeverre deze softw are tot de boedel behoort en of deze te
gelde kan w orden gemaakt.
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Geen w ijzigingen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing noch van belang.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Beoordelen administratie.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk bestaat uit de te verrichten w erkzaamheden ten
behoeve van de eindafrekeningen. De curator zal zich in de komende
verslagperiode richten op het (laten) opstellen van de eindafrekeningen voor
de klanten per de datum van de overdracht van het klantenbestand (4 januari
2022). Uit deze eindafrekeningen zal volgen of klanten op basis van het
w erkelijk energieverbruik een bedrag dienen te voldoen of dat deze klant een
vordering heeft op de gefailleerde vennootschap in verband met teveel
betaalde voorschotten, die ter verificatie kan w orden ingediend.
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Naar verw achting zullen de eindafrekeningen voor medio februari 2022 zijn
opgemaakt en verstuurd aan de voormalige klanten van Naked Energy.
Klanten die een vordering hebben in het faillissement vanw ege teveel betaalde
voorschotten in vergelijking tot de afgenomen energie kunnen een vordering
indienen in het faillissement. De curator beoordeelt of vorderingen door hem
op grond van artikel 110 Fw . automatisch kunnen w orden geplaatst op de lijst
van voorlopig erkende crediteuren. Klanten hoeven in dat geval zelf geen
vordering in het faillissement in te dienen. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 8
van dit verslag.
De eindafrekeningen zijn opgesteld en verstuurd. Aanpassingen naar
aanleiding van reacties van voormalig klanten zijn deels verw erkt; een deel
moet nog w orden verw erkt (in samenw erking met de bestuurder).
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Vorderingen van klanten uit hoofde van de eindafrekeningen zijn geplaatst
op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Klanten hebben
daar per e-mail een bevestiging van ontvangen (zie ook paragraaf 8 crediteuren).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuurder, contact koper klantenbestand en andere partijen zoals
EDSN in verband met de eindafrekeningen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Klantenbestand Naked Energy (goodw ill)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 454.173,50

Domeinnaam
totaal

€ 454.173,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
De totale (voorlopige) koopprijs voor het klantenbestand van Naked Energy
B.V. bedraagt EUR 375.350,00 te vermeerderen met 21% omzetbelasting. Per
faillissementsdatum beschikte Naked Energy over een klantenbestand van
circa 2.600 klanten (kleinverbruikers) met gas- en/of elektriciteitsaansluitingen.
De klanten van Naked Energy betroffen particulieren en enkele klein zakelijke
klanten. Het klantenbestand is per 4 januari 2022 verkocht en geleverd aan
DGB Energie B.V. (w w w .dgbenergie.nl). De verkoop en het verkoopproces
w ordt als volgt toegelicht.
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De dag voor het uitspreken van het faillissement heeft de Autoriteit Consument
en Markt ("ACM") besloten om de leveringsvergunningen van Naked Energy per
uiterlijk 19 januari 2022 (definitef) in te trekken. De ACM houdt toezicht op de
energiemarkt. Om de belangen van de energieverbruikers te beschermen,
treedt na intrekking van de vergunning de 'Procedure Leveringszekerheid' in
w erking. De energielevering aan kleinverbruikers blijft op grond van die
procedure gegarandeerd. Op 23 december 2021 is het faillissement van Naked
Energy op eigen verzoek uitgesproken. Op grond van artikel 5 lid a van het
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitsw et 1998 en het Besluit
leveringszekerheid Gasw et diende de curator zo spoedig mogelijk, binnen de
zogenaamde vensterperiode van 10 w erkdagen, het klantenbestand over te
dragen aan één of meer vergunninghouders, die de levering van elektriciteit en
gas aan de betrokken klanten zou kunnen voortzetten. De curator heeft direct
na aanvang van het faillissement de voorbereidingen voor een mogelijke
overdracht van het klantenbestand getroffen. De vensterperiode van 10
w erkdagen ving aan op 23 december 2021. Gedurende deze vensterperiode
kan de klant zelf niet overstappen naar een andere energieleverancier. Indien
de curator binnen de vensterperiode geen overdracht (verkoop) van het
klantenbestand realiseert, dan w orden de klanten naar rato over alle andere
energieleveranciers in de markt verdeeld ("restverdeling"). Voor de curator is
er dan geen mogelijkheid om in het belang van de boedel het klantenbestand
te verkopen. Door de ACM is aangegeven dat een overdracht van het
klantenbestand als geheel aan een andere energieleverancier de voorkeur
verdient vanw ege een ongew enste en onoverzichtelijke situatie die zou
ontstaan indien de klanten van de failliete energieleverancier op basis van de
restverdeling bij de andere energieleveranciers w orden ondergebracht.
Overdracht van het klantenbestand kan uitsluitend plaatsvinden aan een
vergunninghoudende partij.
Gedurende de vensterperiode hebben zich een aantal gegadigden met
interesse in de overname van het klantenbestand bij de curator gemeld (3);
verder is een aantal partijen actief door de curator benaderd (4). Aan drie
partijen heeft de curator na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst het in zijn opdracht opgestelde
verkoopmemorandum verstrekt. Uiteindelijk zijn door tw ee partijen op 29
december 2021 biedingen uitgebracht op het klantenbestand. Na beoordeling
van de ontvangen biedingen die naar aanleiding van het verkoopmemorandum
zijn uitgebracht, heeft de curator op 30 december 2021 een overeenkomst
gesloten met energieleverancier DGB Energie B.V. omdat (i) het bedrag van de
bieding aanmerkelijk hoger lag dan de andere biedingen en (ii) overdracht aan
DGB Energie een dag eerder dan aan de andere kandidaat koper kon
plaatsvinden. Voor het aangaan van de overeenkomst en de overdracht van
het klantenbestand heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris
verkregen. Na ontvangst van de overeengekomen koopsom op 3 januari 2022
is het klantenbestand die dag aan DGB overgedragen w aarbij de sw itch van de
klanten op 4 januari 2022 per 0:00 uur heeft plaatsgevonden. De koopsom is
gebaseerd op het aantal aansluitingen (gas en/of elektra) dat op dat moment
uit de administratie van Naked Energy bleek. Er is met DGB Energie
overeengekomen dat de koopsom w ordt aangepast (1) naar rato van het
aantal overgedragen aansluitingen, indien achteraf w ordt vastgesteld dat er
meer of minder aansluitingen zijn overgedragen (dit op basis van de data van
Energie Data Services Nederland B.V. (EDSN) en (2) indien klanten op basis van
een reeds voor datum faillissement gedane rechtsgeldige opzegging van het
energiecontract met Naked Energy gedurende de w ettelijke opzegtermijn van
30 dagen na 4 januari 2022 naar een andere leverancier mochten
overstappen.

De ACM is op 30 december 2021 geïnformeerd over de verkoop van het
klantenbestand per 4 januari 2022 (0:00 uur). Vanw ege de overdracht van het
klantenbestand heeft de ACM bij besluit van 3 januari 2022 besloten om de
leveringsvergunning van Naked Energy voor gas en elektriciteit per 5 januari
2022 definitief in te trekken.
De mogelijke verkoop van de domeinnaam van Naked Energy w ordt
onderzocht.
Van de overnemende partij is gelet op de gemaakte afspraken een opgave
ontvangen van klanten die eerder - voor datum faillissement - zouden hebben
opgezegd als gevolg w aarvan de berekening van de koopsom zou moeten
w orden aangepast. Deze opgave is door de curator beoordeeld en vervolgens
is een aantal vragen gesteld. Tot de datum van het tw eede verslag is daarop
geen reactie van de koper ontvangen. Voor zover de koopsom moet w orden
bijgesteld (naar boven of beneden) dan zal dit naar verw achting van een
beperkte omvang zijn.
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Er is interesse getoond in overname van de domeinnaam. Gelet op de omvang
van het voorstel tot overname ligt overdracht (op korte termijn) niet voor de
hand.
Er is geen nadere reactie van de koper ontvangen zodat de curator ervan
uitgaat dat er zijdens koper geen w ijzigingen in de koopsom dienen te
w orden doorgevoerd. Op basis van het aantal overgedragen aansluitingen
dient de koopsom mogelijk naar boven te w orden bijgesteld.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gehad met de
bestuurder en potentiële kopers omtrent het klantenbestand, met de ACM en
netbeheerder(s) alsmede met Eneco en Entrnce in verband met de
doorlevering na datum faillissement. De curator heeft een koopovereenkomst
opgesteld voor de verkoop van het klantenbestand en er zijn in verband met
de overdracht uiteenlopende w erkzaamheden verricht.
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Beoordeling opgave met betrekking tot de koopsom klantenbestand.
Correspondentie geïnteresseerde partij overname domeinnaam.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen klanten op basis van de in
februari 2022 opgestelde
eindafrekeningen (bedragen bij
benadering).

€ 725.000,00

€ 473.155,00

Debiteuren volgens administratie per 23
december 2021

€ 15.502,00

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

totaal

€ 740.502,00

€ 473.155,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de financiële administratie van Naked Energy blijken per datum faillissement
vorderingen op debiteuren (klanten) voor een totaal bedrag van EUR 15.502.
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Naked Energy verstuurde maandelijkse voorschotfacturen gestuurd aan
klanten in verband met de in die maand geleverde/te leveren energie.
Voorschotfacturen w erden tussen de 20e en de 25e van iedere maand
verstuurd en geïncasseerd, grotendeels via automatische incasso. Aan het
einde van het jaar of aan het einde van het contract w erd een eindafrekening
opgemaakt en verstuurd. Eindafrekeningen w erden opgesteld door middel van
het uitlezen van slimme meters van eindverbruikers en door eindverbruikers
doorgegeven meterstanden. De eindafrekening w erd opgesteld door een
vergelijking tussen het w erkelijk verbruik van klanten en de maandelijks
betaalde voorschotfacturen door klanten. Door een groot aantal klanten is na
datum faillissement gebruik gemaakt van de w ettelijke mogelijkheid tot
stornering van automatisch geïncasseerde termijnfacturen. Die mogelijkheid
bestaat gedurende 56 dagen nadat gebruik is gemaakt van de door de klant
afgegeven automatische incassovolmacht.
De curator richt zich op het laten opstellen van de eindafrekeningen per datum
overdracht klantenportefeuille. Op basis van de informatie met betrekking tot
de eindstanden zijn/w orden de eindnota’s opgesteld. Zie hiervoor tevens punt
3.6 van dit verslag. Uit deze eindafrekeningen volgt of klanten een bedrag
verschuldigd zijn aan de gefailleerde vennootschap of een vordering hebben
op de gefailleerde vennootschap; zie tevens hoofdstuk 8 van dit verslag. Als
gevolg van na datum faillissement uitgevoerde storneringen en
terugboekingen is de hoogte van het debiteurensaldo toegenomen. De
omvang van de vorderingen op debiteuren (klanten) zal na het opstellen en
versturen van de eindafrekeningen nader (kunnen) w orden bepaald. Hiervan
zal in een volgend verslag opgave w orden gedaan.
De eindafrekeningen zijn aan de hand van de verkregen meterstanden (tot en
met 3 januari 2022) opgesteld en aan de voormalig klanten verstrekt. Op basis
van de eindafrekeningen had de boedel een bedrag van (afgerond) EUR
725.000 van de voormalig klanten te vorderen. De eindafrekeningen zijn op 19
en 20 februari 2022 per e-mail aan klanten verstuurd. Medio maart 2022 is aan
de klanten w aarvan geen betaling en geen reactie is ontvangen een
aanmaning verstuurd.
Van de voormalig klanten is vanaf 19 februari 2022 tot de datum van het
tw eede verslag in totaal (ongeveer) EUR 410.000 ontvangen. Een aantal
klanten (ca. 50) heeft een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling
gedaan.
Verder is naar aanleiding van de verstuurde eindafrekeningen een groot aantal
reacties klanten ontvangen over onder meer in de eindafrekening gehanteerde
meterstanden en tarieven. Deze reacties zijn en w orden beoordeeld. W aar
mogelijk w ordt gezocht naar een oplossing w aaronder aanpassing van de
eindafrekening. Mede door de mindere beschikbaarheid van de personen die
voor de verw erking van aanpassingen nodig zijn, is dit een proces w aar enige
tijd over heen gaat.
Ook zijn reacties over de overdracht en de hogere energietarieven ontvangen.
Het (voorlopige) standpunt van de curator terzake deze reacties is en w ordt
aan klanten gecommuniceerd.

23-04-2022
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De klanten die niet hebben betaald noch een inhoudelijke reactie hebben
gegeven zullen ter incasso w orden overgedragen aan een incassobureau.
Van de voormalig klanten is vanaf 20 april tot de datum van het derde
verslag in totaal (ruim) EUR 63.000 ontvangen op de boedelrekening. Van de
voormalig klanten is in totaal (ongeveer) EUR 473.115 ontvangen.

25-07-2022
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Voor zover nog van toepassing zijn de klanten die een verzoek tot het treffen
van een betalingsregeling hebben gedaan overgedragen aan het
incassobureau. Het incassobureau handelt de regelingen (zonder kosten of
rente voor de klanten) verder af. Zie ook hieronder.
Debiteuren met vragen of opmerkingen over de eindafrekening zijn deels
afgehandeld; d.w .z. de eindafrekening is aangepast (en betaald) dan w el is
er een andere oplossing gevonden. Voor een deel dienen de reacties nog
verw erkt te w orden en w orden eindafrekeningen aangepast of zal w orden
getracht een andere oplossing te vinden.
De voormalig klanten die niet hebben betaald en niet hebben gereageerd
naar aanleiding van de eindafrekening, zijn overgedragen aan incassobureau
Collect4U. Dit betreft een groep van (ca.) 250 debiteuren voor een totale
w aarde van (ca.) EUR 130.000. Daarnaast is de groep van ca. 40 debiteuren
met het verzoek om een betalingsregeling overgedragen. In totaal is via het
incassobureau ruim EUR 53.000 geïncasseerd en ontvangen door de boedel
(na aftrek van kosten). Dit bedrag is in de totale opbrengst verantw oord.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie en overleg met het bestuur. Inventarisatie en beoordeling
van de (debiteuren)administratie.

23-01-2022
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Opstellen eindafrekeningen. Overleg bestuurder en IT-specialist terzake de
eindafrekeningen. Beoordelen, verw erken en beantw oorden ontvangsten en
reacties klanten.

23-04-2022
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Verw erken reacties debiteuren, (doen) aanpassen eindafrekeningen,
correspondentie/overleg debiteuren en incassobureau. Overleg bestuurder.

25-07-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Naked Energy is niet betrokken bij een of meerdere kredietovereenkomsten
met een bank. Er zijn per datum faillissement geen vorderingen van banken.
Naked Energy hield bij de Rabobank tw ee rekeningen aan.
Op datum faillissement is een creditsaldo aangetroffen op een van
bankrekeningen. Dit saldo van circa EUR 316.000 is - in elk geval deels ontstaan door een kort voor het faillissement uitgevoerde automatische
incassoronde. Na het faillissement hebben klanten van Naked Energy gebruik
gemaakt van de bevoegdheid om via de automatische incasso's verrichte

23-01-2022
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betalingen te storneren. Als gevolg van de storneringen en terugboekingen
zijn de verrichte betalingen (boekhoudkundig) ongedaan gemaakt. Het
creditsaldo is als gevolg hiervan gedaald. In totaal is het saldo tot 21 januari
2022 met circa EUR 180.000 gedaald (w aar tegenover een stijging van de
debiteuren staat). De curator zal nader met de bank in overleg treden over de
afhandeling van het saldo.
Door Naked Energy zijn voor datum faillissement tw ee bankgaranties gesteld
aan voormalig energieleverancier Energie I&V B.V. De looptijd van deze
garanties w aarbinnen aanspraak kon w orden gemaakt op de uitbetaling
daarvan vervielen per 30 november 2021 respectievelijk 1 januari 2022. Door
de bank zijn de bedragen in verband met de contra-garanties per begin januari
2022 bijgeschreven op de zakelijke rekening van Naked Energy. De curator
heeft de bank verzocht deze bedragen over te maken naar de boedelrekening.
Deze bedragen zijn door de boedel ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

23-04-2022
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Het per datum faillissement aanw ezige saldo dat na storneringen resteerde
bevindt zich nog op de zakelijke rekening van de gefailleerde vennootschap. Er
hebben na de datum van het vorige verslag tot de datum van dit verslag nog
storneringen plaatsgevonden.
Klanten zijn verzocht om het op basis van de eindafrekening verschuldigde
bedrag te voldoen op de zakelijke rekening van de gefailleerde vennootschap.
Van het totaal ontvangen bedrag is inmiddels een bedrag van EUR 350.000
overgemaakt op de boedelrekening. Het saldo op de zakelijke rekening
bedraagt per 20 april 2022 ca. EUR 164.880.

Toelichting vordering van bank(en)

25-07-2022
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Het saldo op de zakelijke rekening bedraagt per 21 juli 2022 ongeveer EUR
118.000. Er heeft correspondentie met de bank plaatsgevonden over de
afhandeling van het saldo op de bankrekening per datum faillissement en de
storneringen vanaf die datum die hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van de
w ijze w aarop hiermee w ordt omgegaan heeft de bank een vordering in het
faillissement. In een volgend verslag volgt hierover meer informatie.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden

23-01-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft bevestigd dat er geen zekerheden zijn gevestigd. Door Naked
Energy zijn in de maanden voor het faillissement aan de - per 3 december
2021 gefailleerde - inkoopmaatschappij (tenminste) tw ee bankgaranties
verstrekt. Deze bankgaranties zijn niet getrokken. Inmiddels is door de bank
bevestigd dat de bankgaranties zijn komen te vervallen en zijn bedragen ter
hoogte van de bankgaranties die op een geblokkeerde rekening stonden als
contra-garantie vrijgegeven.

23-01-2022
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Er heeft overleg plaatsgevonden met de accountant van de gefailleerde
vennootschap over onder andere (mogelijke) vorderingen van de
aandeelhouders/financiers. Er is bevestigd dat er geen zekerheden zijn
gevestigd.

23-04-2022
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

23-01-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-01-2022
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

23-01-2022
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

23-01-2022
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-01-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bank over met name (mogelijke) zekerheden, saldo, inzage rekening,
bankgaranties.

23-01-2022
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Overleg bank over storneringen door klanten, het banksaldo en het gebruik
van de zakelijke rekening.

23-04-2022
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Idem: overleg bank over het gebruik van de bankrekening, de afw ikkeling
van het saldo en de storneringen.

25-07-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Als gevolg van de intrekking van de leveringsvergunningen door de ACM, w elk
moment samenviel met het uitspreken van het faillissement is de
'vensterperiode' op 23 december 2021 ingetreden. Gedurende deze periode
zijn klanten van Naked Energy ondanks de intrekking van de vergunning/het
faillissement verzekerd van doorlevering van energie. Er kon door klanten
binnen deze periode niet w orden overgestapt naar een andere
energieleverancier. In deze periode heeft de curator onderzocht of een
energieleverancier het klantenbestand van Naked Energy w ilde overnemen.

23-01-2022
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Op grond van de besluiten leveringszekerheid dienden de klanten van Naked
Energy door de curator binnen tien w erkdagen aan een nieuw e leverancier te
w orden overgedragen, bij gebreke w aarvan die klanten onder de overige
energieleveranciers zouden w orden verdeeld. Door zow el de ACM als door de
hoofdnetbeheerder is de voorkeur uitgesproken dat overdracht van het
klantenbestand aan een andere leverancier plaatsvindt. Bij een herverdeling
van de klanten zou immers sprake zijn van een ongecontroleerde en
versnipperde overdracht van de klanten, met alle administratieve complicaties
aan de zijde van de klanten, de energieleveranciers en overige betrokken
partijen van dien. Er is met energieleverancier DGB Energie B.V. een
overeenkomst gesloten met betrekking tot de overname van het
klantenbestand. De klanten zijn als gevolg van de overdracht per 4 januari
2022 0:00 uur niet langer klant bij Naked Energy. De verkoop van het
klantenbestand heeft plaatsgevonden op grond van een belangenafw eging en
is gelet op de feiten en omstandigheden in het belang van de hiervoor
genoemde partijen (schuldeisers, klanten en overige partijen).
Na datum faillissement is nog beoordeeld om de termijn van tien w erkdagen
w aarbinnen op basis van voornoemde regelgeving een koper voor het
klantenbestand kon w orden gezocht, niet af te w achten, maar om de ACM
direct te verzoeken om de klanten te herverdelen onder de overige
energieleveranciers. In dat geval zou de levering van energie vanaf het
moment van herverdeling direct voor rekening komen van de nieuw e
aanbieders bij w ie de klanten zouden w orden ondergebracht. Mede vanw ege
eerder genoemde redenen en het belang van de boedel is gekozen voor een
verkoopproces w aarbij de klanten van Naked Energy gecontroleerd naar één
nieuw e aanbieder te laten overgaan.
De ACM en de hoofdnetbeheerder zijn op 30 december 2021 geïnformeerd
door de curator over de voorgenomen overdracht van het klantenbestand.
ACM heeft aan de overdracht haar (niet w ettelijk vereiste) goedkeuring
verleend. De vorderingen van Naked Energy op voormalig klanten, w aaronder
het gebruik tot 4 januari 2022 maken geen onderdeel uit van de op 30
december 2021 gesloten overeenkomst en zijn door de curator niet
overgedragen. Dat betekent dat de energie gedurende de periode vanaf
datum faillissement tot 4 januari 2022 door Naked Energy aan de
eindverbruikers is geleverd. Dat verbruik is/zal in de eindnota’s aan de
eindverbruikers (w orden) verw erkt.
De activiteiten van Naked Energy zijn na datum faillissement gestaakt. Ten

23-04-2022

behoeve van het opmaken en aanpassen van eindafrekeningen, verw erken
van betalingen en reacties/vragen van klanten is de administratie van de
gefailleerde vennootschap (beperkt) bijgehouden door de curator en zijn
medew erkers.
De digitale administratie w ordt voortgezet en bijgehouden met name ten
behoeve van de administratieve en financiële afw ikkeling van de
debiteurenportefeuille.

2

25-07-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Een tussentijds financieel verslag is op 23 januari 2022 ingediend.

23-01-2022
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Gedurende het faillissement is/w ordt de financiële administratie van Naked
Energy (beperkt) bijgehouden. In de komende verslagperiode zullen de
eindafrekeningen w orden opgemaakt en verstuurd aan de voormalig klanten.
De omvang van de debiteurenpositie is dan bekend. Verder zal er in de
komende verslagperiode(s) meer duidelijkheid zijn over de omvang van kosten
van doorlevering van energie in de periode van datum faillissement tot 4
januari 2022 en kan daarover verantw oording w orden afgelegd.
Er is nog geen, althans geen duidelijk inzicht in de (mogelijke) kosten van de
doorlevering van energie na datum faillissement. De kosten die verband
houden met het opmaken van de eindafrekeningen en de administratieve
verw erking zijn voldaan.

23-04-2022
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Aan de energieleveranciers van Naked Energy is verzocht om opgave te doen
van de vorderingen, onder meer uit hoofde van doorlevering na datum
faillissement. Eneco (elektriciteit) heeft een voorlopige, niet onderbouw de
opgave gedaan van de kosten over de periode van 23 december 2021 tot 4
januari 2022 voor een bedrag van EUR 60.000 (excl. btw ).

25-07-2022
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Ten aanzien van de gasleverancier EEP dient de hoogte van de kosten van
doorlevering nog definitief bepaald te w orden. W el is vastgesteld dat als
gevolg van vooruitbetaalde bedragen, de boedel per saldo recht heeft op
een voorlopige teruggave van (ca.) EUR 52.000.
Een tussentijds financieel verslag is gelijktijdig met het derde verslag
ingediend.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie hoofdstuk 3 en punt 6.1 van dit verslag.

23-01-2022
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Bijhouden (digitale) financiele administratie.

23-04-2022
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Het klantenbestand van Naked Energy is binnen de vensterperiode
overgedragen aan een andere energieleverancier. De overgedragen klanten
hebben van de overnemende partij een voorstel voor een energiecontract
ontvangen. Het oude contract met Naked Energy is komen te vervallen.
Klanten hebben de mogelijkheid om na overdracht met inachtneming van een
opzegtermijn over te stappen naar een andere leverancier.

23-01-2022
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6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

23-01-2022
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6.6 Opbrengst
€ 454.173,50

23-01-2022
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Toelichting
Opbrengst verkoop klantenbestand (goodw ill) inclusief 21% omzetbelasting.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-01-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met onder meer de ACM, (hoofd)netbeheerder, energieleveranciers,
kandidaat kopers, bestuurder en de (externe) IT-medew erker.

23-01-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

23-01-2022
1

Er heeft overleg met de accountant van de gefailleerde vennootschap
plaatsgevonden. De curator heeft om informatie en administratie gevraagd. De
reactie die daags voor het indienen van het tw eede verslag is ontvangen van
de accountant is nog niet beoordeeld.

23-04-2022
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De verkregen antw oorden en toelichting zijn beoordeeld. Dit heeft
vooralsnog geen aanleiding gegeven tot nader onderzoek.

25-07-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister blijken de volgende deponeringsgegevens met
betrekking tot de drie jaren voorafgaand aan het jaar w aarin het faillissement
is uitgesproken:

23-01-2022
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2018: 19 november 2019
2019: 28 juli 2020
2020: 20 december 2021

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Er is een samenstellingsverklaring afgegeven voor de
jaarrekening over 2020.

23-01-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan deze verplichting is voldaan.

23-01-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-01-2022
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De curator zal - zoals gebruikelijk is - onderzoeken of er sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-01-2022
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Toelichting
De curator zal - zoals gebruikelijk is - onderzoeken of er sprake is gew eest van
paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

25-07-2022
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Toelichting
Een betaling aan een van de aandeelhouders/financiers daags voor het
faillissement is onderzocht. Dit punt w ordt op een later moment verder
opgepakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie bovenstaand. In een volgend verslag zal hiervan opgave w orden gedaan.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-01-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordelen administratie.

23-01-2022
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Overleg accountant. Onderzoek administratie.

23-04-2022
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Idem.

25-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

23-01-2022
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Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren alsmede de
kosten die zijn of w orden gemaakt in verband met de instandhouding van o.a.
de boekhoud- en facturatiesystemen. Op w elke w ijze vorderingen in verband
met de kosten voor doorlevering van energie tijdens de vensterperiode dienen
te w orden gekw alificeerd, zal in de komende verslagperiode(s) w orden
beoordeeld. Ook de kosten voor de inschakeling van derden (w erkzaamheden
in verband met het opstellen van de eindafrekeningen etc.) zullen
boedelvorderingen opleveren.
Er is geen sprake van personeel dat in dienst w as of een gehuurde
bedrijfslocatie zodat boedelvorderingen van UW V of verhuurder niet zijn te
verw achten.

Toelichting
Gas: Door de gasleverancier van Naked Energy is over de periodes december
2021 en januari 2022 (tot 4 januari) opgave gedaan van het verbruik en de
kosten. Van de gasleverancier zijn vanw ege betaalde voorschotten geen
vorderingen te verw achten. De boedel heeft uit hoofde van teveel betaalde
voorschotten een vordering op de gasleverancier. Op basis van de
ontvangen afrekeningen kan niet de omvang van de kosten van het verbruik
van na datum faillissement w orden vastgesteld. Er is verzocht om nadere
uitsplitsing.
Elektriciteit: Door Eneco (Programma Verantw oordelijke partij) is aangegeven
dat vanw ege leveringen na datum faillissement er een voorlopige vordering is
van EUR 59.907.30 (excl. btw ). Er is nog geen onderbouw de opgave van
Eneco ontvangen.
Beide partijen hebben aangegeven dat over een periode van 18 maanden na
einde levering, er nog w ijzigingen in geleverde volumes en aanspraken
kunnen volgen. De omvang van deze aanspraken en de kw alificatie ervan
staan op het moment van indienen van het derde verslag derhalve nog niet
vast.

25-07-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

23-01-2022
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De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen aan te melden. Er zijn ten tijde van het indienen van het eerste
verslag door de Belastingdienst nog geen vorderingen aangemeld.
De curator verw acht dat er in de komende verslagperiodes fiscale schulden
zullen w orden ingediend uit hoofde van verschuldigde omzetbelasting en
energiebelasting. Uit de administratie blijkt onder meer dat de
energiebelasting vanaf oktober 2021 niet meer is voldaan. Een inschatting van
de fiscale positie is ten tijde van het eerste verslag nog niet te maken.

Toelichting

23-04-2022
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Op verzoek van de curator heeft de belastingdienst een schuldenoverzicht per
5 april 2022 verstrekt. Op basis van dat overzicht zou de fiscale schuld EUR
48.521 bedragen uit hoofde van een (verlaagde) aanslag omzetbelasting over
het vierde kw artaal van 2021. Deze schuld is (nog) niet formeel ingediend. De
curator verw acht naast vorderingen uit hoofde van omzetbelasting, meerdere
aanslagen energiebelasting over in elk geval het laatste kw artaal van 2021.
Begin april 2022 is tevens aan de belastingdienst een reactie verstrekt op door
de belastingdienst gestelde vragen over (op te maken) eindafrekeningen en
aangiftes omzetbelasting en energiebelasting.

Toelichting

25-07-2022
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De omvang van de fiscale schuld uit hoofde van omzetbelasting en
energiebelasting staat nog niet vast. Op basis van de administratie w ordt
deze voorlopig ingeschat op ongeveer EUR 150.000. Namens de curator zijn
over de maanden tot en met mei 2022 aangiftes energiebelasting ingediend.
Over de maand juni 2022 is of w ordt deze aangifte in juli 2022 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

23-01-2022
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De curator verw acht geen preferente vordering van het UW V; er is geen
personeel in dienst van Naked Energy (gew eest).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

23-01-2022
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Van andere preferente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

23-01-2022
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Toelichting
Tot de datum van het eerste verslag hebben (circa) 19 crediteuren een
vordering ingediend.
Schuldeisers w ordt verzocht om een vordering ter verificatie in te dienen. Dat
kan via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl. Schuldeisers kunnen ook een email sturen naar het e-mailadres nakedenergy@debok.com om zo een
vordering in te dienen. Schuldeisers w ordt verzocht om bij indiening van een
vordering onderbouw ing bij te voegen. Voor voormalig klanten zou dat de
eindafrekening van Naked Energy kunnen zijn. De curator beoordeelt of
vorderingen door hem op grond van artikel 110 Fw . automatisch kunnen
w orden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Klanten
hoeven in dat geval zelf geen vordering in het faillissement in te dienen.
Klanten zullen hierover via of bij de te ontvangen eindafrekening door de
curator w orden geinformeerd.

28

23-04-2022
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Toelichting
Tot de datum van het tw eede verslag hebben (circa) 28 crediteuren een
vordering ingediend via de w ebsite w w w .claimsagent.nl.
Schuldeisers kunnen ook een e-mail sturen naar het e-mailadres
nakedenergy@debok.com om zo een vordering in te dienen.
In totaal zijn er op basis van de eindafrekeningen (ca.) 940 klanten met een
vordering op Naked Energy, zij het dat als gevolg van
storneringen/terugboekingen of een aangepaste eindafrekening dit aantal aan
verandering onderhevig is. Voormalig klanten die een eindafrekening van
Naked Energy hebben ontvangen op basis w aarvan zij een vordering hebben
op de gefailleerde vennootschap hoeven niet zelf een vordering ter verificatie
in te dienen. De curator brengt de vorderingen - voor zover correct en nog
bestaand - op de voet van artikel 110 Fw . over naar de lijst van voorlopig
erkende concurrente crediteuren. Klanten zijn hierover via of bij de te
ontvangen eindafrekening door de curator w orden geïnformeerd. Van de
plaatsing op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers ontvangen klanten nog
een bericht. Voor zover klanten met een negatieve eindafrekening - dus een
vordering op failliet - het niet eens zijn met (het bedrag van) de ontvangen
eindafrekening dan dienen deze klanten dat kenbaar te maken aan de curator
en aan te geven w aarom de eindafrekening niet juist zou zijn.

Toelichting
Voormalig klanten met een vordering uit hoofde van de eindafrekening is op
grond van artikel 110 Fw . bevestigd dat hun vorderingen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst. Klanten is
aangegeven dat zij over een te plannen verificatievergadering schriftelijk
w orden geïnformeerd. Het betreffen circa 820 klanten. Voor zover het bedrag
niet juist zou zijn, is klanten verzocht dit onderbouw d aan te geven. Er is een
aantal reacties ontvangen, die vooralsnog niet/in beperkte mate hebben
geleid tot aanpassingen in de eindafrekeningen. Aan klanten is de
verw achting aangegeven dat er een uitkering op de (te verifiëren) vordering
zal plaatsvinden, maar dat de exacte omvang nog niet vaststaat.
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De meeste zakelijke dienstverleners (netbeheerders etc.) hebben hun
vorderingen kenbaar gemaakt. De definitieve vordering van Eneco dient nog
ingediend te w orden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 171.429,07
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Toelichting
Uit de administratie volgt een schuldenlast van ongeveer EUR 100.000 (incl.
btw ).
Tot de datum van het eerste verslag is voor een bedrag van EUR 171.429,07
(incl. EUR 21.962,91 aan btw ) aan concurrente vorderingen ter verificatie
ingediend. Dit betreffen onder meer vorderingen van klanten maar ook
vorderingen van netbeheerders en energieleveranciers.

€ 186.577,49
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Toelichting
Tot de datum van het tw eede verslag is voor een bedrag van EUR 186.577,49
(incl. EUR 29.947,04 aan btw ) aan concurrente vorderingen ter verificatie
ingediend. Dit betreffen onder meer vorderingen van klanten maar met name
vorderingen van netbeheerders en energieleveranciers voor een totaalbedrag
van ca. EUR 172.000. Klanten met een negatieve eindafrekeningen hebben in
totaal (per begin april 2022) een bedrag van ca. EUR 152.000 te vorderen. Dit
bedrag maakt - op enkele vorderingen na - geen onderdeel uit van het
hiervoor vermelde bedrag van EUR 186.577,49.

€ 646.000,00
Toelichting
De ingediende vorderingen van concurrente crediteuren kunnen grotendeels
als volgt w orden onderverdeeld:
Voormalig klanten voor een totaalbedrag van EUR 151.000 (incl. btw )
Zakelijk dienstverleners voor een totaalbedrag van ca. EUR 175.000 (incl.)
Financiers voor een totaalbedrag van EUR 320.000 (geen btw )
Dit betreffen voorlopige opgaves. De vordering van Eneco (voorlopige opgave
EUR 46.400 (excl. btw ) is hier niet inbegrepen. De mogelijke vordering van de
bank is hier eveneens niet inbegrepen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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Vooralsnog staat niet vast op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld maar een uitkering aan de concurrente schuldeisers lijkt op basis
van voorlopige inschattingen omtrent de schuldenlast en het voor verdeling
beschikbare actief mogelijk. Aan een verw achting terzake de w ijze van
afw ikkeling kunnen geen rechten w orden ontleend.
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Geen w ijzigingen. De verw achting is gerechtvaardigd dat er een uitkering aan
de concurrente schuldeisers plaatsvindt. De hoogte van de uitkering is van
een aantal omstandigheden afhankelijk:
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Verw achte inkomsten debiteurenincasso;
Omvang fiscale schuld;
Omvang vorderingen Eneco;
Onverw achte aanspraken.
In volgende verslagen zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast is geïnventariseerd en er is gecorrespondeerd met
crediteuren. Via de openbare verslagen, berichtgeving op de w ebsite van het
kantoor van de curator en/of de w ebsite van Naked Energy alsmede de
w ebsite van de ACM kan informatie over de afw ikkeling van het faillissement
van Naked Energy w orden verkregen.
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Correspondentie meerdere crediteuren, w aaronder voormalig klanten, over het
indienen van vorderingen.

23-04-2022
2

Correspondentie energieleveranciers, PV-partijen, correspondentie klanten.
Contact fiscus, voorbereiden en indienen aangiftes. Voorbereidingen
afw ikkeling faillissement.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

23-01-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op:
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de afw ikkeling van de overname van het klantenbestand (afrekening
koopsom);
het laten opstellen van de eindafrekeningen voor de voormalig klanten;
het bepalen van de w ijze van de incasso van openstaande debiteuren;
het beantw oorden van vragen van voormalig klanten;
het maken van afspraken met de bank over aangetroffen saldi,
storneringen etc.;
het doen van onderzoek in de administratie;
de inventarisatie van de schuldenlast.
De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op:
de mogelijke aanpassing in de koopsom;
het (laten) aanpassen van eindafrekeningen voormalig klanten;
het (doen) incasseren openstaande debiteuren;
het beantw oorden van vragen van voormalig klanten;
afhandeling aangetroffen banksaldi, storneringen etc.;
bijhouden financiële administratie;
onderzoeken administratie en beoordelen reactie accountant;
de inventarisatie van de schuldenlast en de bepaling van de w ijze van
afw ikkeling van het faillissement;
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De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op:
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de mogelijke aanpassing in de koopsom;
het (laten) aanpassen van eindafrekeningen voormalig klanten;
het (doen) incasseren openstaande debiteuren;
het beantw oorden van vragen van voormalig klanten;
afhandeling aangetroffen banksaldi, storneringen etc.;
bijhouden financiële administratie;
de inventarisatie van de schuldenlast en de bepaling van de w ijze van
afw ikkeling van het faillissement;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement zal eindigen.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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