Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
22-02-2021
F.13/20/128
NL:TZ:0000138214:F001
14-04-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Plugify BV (hierna: "Plugify" of "Failliet")

14-05-2020
1

Gegevens onderneming
Plugify is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64570894.

14-05-2020
1

Plugify is statutair gevestigd te (1053 XB) Amsterdam aan de Da Costakade
114H .

Activiteiten onderneming
Bij de Kamer van Koophandel is als bedrijfsactiviteit opgegeven het bemiddelen
tussen partijen die livemuziek w illen boeken en artiesten door middel van het
faciliteren van een online platform w aar transacties tot stand kunnen komen

Financiële gegevens

14-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 103.486,04

€ -383.720,42

2017

€ 65.859,00

€ -465.197,00

€ 194.113,00

2018

€ 106.231,00

€ -202.417,00

€ 52.371,00

2020

€ 28.324,93

€ -101.589,99

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over boekjaar 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de door
Plugify aangeleverde stukken.

14-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

14-05-2020
1

Toelichting
Het bestuur van Plugify heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 4
personeelsleden in dienst w aren, w aarvan één personeelslid reeds voor
faillissement zijn arbeidsovereenkomst had beëindigd en op 18 april 2020 uit
dienst is getreden

Boedelsaldo
€ 4.699,33

14-05-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit overboeking van het positieve saldo van de door
Failliet gehouden zakelijke bankrekening.
€ 84.427,08

12-08-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is gemuteerd door de opbrengst verkoop
(onbezw aarde)activa, restitutie van bedragen en betaling van een
boedelbijdrage minus een afdracht aan de zekerheidsgerechtigde.
€ 45.184,97

23-11-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is gemuteerd door de ontvangst van debiteuren, minus
betaling van een boedelvordering.
€ 45.536,47
Toelichting
Het boedelsaldo is positief gemuteerd door de ontvangst van debiteuren.

Verslagperiode

22-02-2021
4

Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

12-08-2020
2

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

23-11-2020
3

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

22-02-2021
4

t/m
21-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 54 min

2

65 uur 42 min

3

19 uur 30 min

4

7 uur 0 min

totaal

186 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren
van het aangetroffen actief en aan de (financiële) afw ikkeling van de
personeelszaken. Voorts is contact gew eest met de zekerheidsgerechtigden
en is er onderzocht of een doorstart van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten
realiseerbaar is.

14-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode is behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden
met name tijd besteed aan het contact met de zekerheidsgerechtigden en
crediteuren, alsmede (de w erkzaamheden samenhangend met) het verkopen
van de activa van Plugify.

12-08-2020
2

Gedurende de derde verslagperiode is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden met name tijd besteed aan het contact met debiteuren,
toepassing van de fiscale expat-regeling, alsmede (de w erkzaamheden
samenhangend met) het verkopen van de activa van Plugify.

23-11-2020
3

Gedurende de vierde verslagperiode is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

22-02-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Plugify is bij akte van 30 december 2015 opgericht. Ten tijde van faillissement
zijn mevr. E.L. Leijten en mevr. A. Mailk gezamenlijk (middellijk) bestuurder van
Plugify.

14-05-2020
1

De aandelen in Plugify w orden gehouden door door Ashima Malik BV, Leijten
Muziek & Advies BV en B. Dielissen BV
Mevrouw A. Malik is enig bestuurder/aandeelhouder van Ashmina Malik BV
Mevrouw E.L. Leijten is enig bestuurder/aandeelhouder van Leijten Muziek &
Advies BV
De heer B. Dielissen is enig bestuurder/aandeelhouder van B. Dielissen BV

1.2 Lopende procedures
Zo ver bekend zijn er geen gerechtelijke procedures aanhangig.

14-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w aarvan voortzetting niet is vereist w orden beëindigd.

14-05-2020
1

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement had Plugify een bedrijfsruimte te Amsterdam aan
de Van Diemenstraat 164a in onderhuur. Deze onderhuurovereenkomst is door
de curator op 21 april 2020 met toestemming van de rechter commissaris en
met inachtneming van art. 39 Fw tegen 21 juli 2020 opgezegd. Hierop is
curator met de verhuurder in overleg getreden over een eerdere oplevering,
w at geresulteerd heeft in een oplevering van het ondergehuurde op 12 mei
2020.

14-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens toelichting van het bestuur van Plugify is de oorzaak van het
faillissement gelegen in de huidige crisis veroorzaakt door het COVID-19 virus
en de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen w elke geresulteerd
hebben in een omzetdaling naar vrijw el nihil.

14-05-2020
1

Daarnaast heeft Plugify niet (voldoende) financiële buffers, of toegang tot
kredietfaciliteiten.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft een en ander in onderzoek.

22-02-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

14-05-2020
1

Toelichting
Het bestuur van Plugify heeft verklaard dat te tijde van het faillissement 4
personeelsleden in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-05-2020
1

Toelichting
Niet bekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-4-2020

3

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuurder, bestuderen overgelegde stukken, correspondentie
rechter-commissaris, ontslagaanzeggingen, correspondentie en telefoon met
het UW V, aanleveren gegevens aan het UW V, faciliteren digitale intake door
het UW V, correspondentie met w erknemers.

14-05-2020
1

Afw ikkeling personeelsleden, overleg met de RVO ten aanzien van de
ontvangen S&O-uren, contact met de Belastingdienst aangaande de expatregeling (30%-regeling) en de IND aangaande de status kennismigrant.

12-08-2020
2

Contact met de Belastingdienst, fiscaal adviseur voormalig w erknemers en het
administratiekantoor van failliet aangaande de expat-regeling (30%-regeling)
en de IND aangaande de status kennismigrant.

23-11-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van Plugify

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

14-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is minimaal en vertegenw oordigd een summiere w aarde. Er is
sprake van een (gepretendeerd) pandrecht op de inventaris.

14-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus

14-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nvt

14-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nvt

14-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nvt

14-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

koopsom activa

€ 110.000,00

€ 6.807,98

totaal

€ 110.000,00

€ 6.807,98

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Plugify houdt verder geen actief

14-05-2020
1

Anders dan in het voorgaande verslag is aangegeven, is sprake van andere
activa, namelijk het boekingsplatform van Plugify (d.w .z. de met een pandrecht
bezw aarde intellectuele eigendomsrechten). Deze intellectuele
eigendomsrechten zijn intussen verkocht, tezamen met de (ongebonden)
goodw ill (het klanten-/relatiebestand daaronder begrepen), voor EUR 40.000,-respectievelijk EUR 70.000,--.

12-08-2020
2

De koopprijs is voldaan en op de boedelrekening bijgeschreven.
Zie hierna ook onder 5.4.

3.9 Werkzaamheden andere activa
nvt

14-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst zijn er geen
openstaande debiteuren. W el w ordt er voor Plugify door een Stichting
partnergelden in escrow gehouden. De curator is in gesprek met de houder
van deze gelden om met elkaar tot een praktische oplossing ten aanzien van
de uitkering van deze gelden te komen.

14-05-2020
1

De gelden genoemd in het eerste verslag zijn voor w at betreft de maanden
april en mei 2020 intussen uitgekeerd en op de boedelrekening bijgeschreven.

12-08-2020
2

De in escrow staande partnergelden w orden maandelijks op de
boedelrekening bijgeschreven. Behoudens nader te maken afspraken, loopt
deze regeling tot oktober 2021.

23-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, vaststelling hoogte escrow tegoed, contact met het bestuur en
correspondentie met debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

14-05-2020
1

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering. Ten tijde van het faillissement
vertoonde de door Plugify gehouden bankrekening een creditsaldo van EUR
4.699,33. Dit saldo is overgemaakt naar de boedelrekening van Plugify.

14-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur van Plugify is geen sprake van lopende
leaseovereenkomsten.

14-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een (gepretendeerd) pandrecht.

14-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Plugify is voor een groot deel gefinancierd met pretsense gezekerde
crow dfunding leningen. In totaal bedraagt de schuld op deze leningen EUR
745.440,-, daarbij bedraagt de verschuldigde rente EUR 234.960,45. De
geregistreerde pandakte spreekt over:
- verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen;
- alle roerende zaken;
- alle huidige en toekomstige IE-rechten.
De - in totaal ongeveer 400 - leden van de crow d hebben een
vertegenw oordigingsvolmacht afgegeven aan een Stichting.
De curator heeft met de Stichting overeenstemming bereikt over de
onderhandse verkoop van het grootste actief, te w eten het boekingsplatform.

14-05-2020
1

Intussen is het boekingsplatform met toestemming van de rechter-commissaris
onderhands verkocht, de koopsom is op de boedelrekening bijgeschreven en
de financiële afrekening met de zekerheidsgerechtigde heeft plaatsgehad.

12-08-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan.

14-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een retentierecht gedaan.

14-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een reclamerecht gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

14-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de pretense pandhouder zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de
hoogte van de boedelbijdragen.
€ 6.807,98

14-05-2020
1

12-08-2020
2

Toelichting
De verschuldigde boedelbijdrage in verband met de verkoop van de activa is
verrekend met de - uit de verkoop gerealiseerde - opbrengst voor de
pandhouder.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In deze periode zijn de zekerheden van de thans bekende rechten van derden
geïnventariseerd. In de volgende verslagperiode zullen de zekerheden nader
w orden beoordeeld.

14-05-2020
1

In deze periode zijn de zekerheden nader beoordeeld. De curator heeft met de
zekerheidsgerechtigde afspraken gemaakt en de verkoop ter hand genomen.
Deze afspraken zijn nagekomen.

12-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement w as duidelijk dat voortzetting van de activiteiten van
Plugify niet opportuun voor de boedel zou zijn.

14-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nvt

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Nvt

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

14-05-2020
1

6.4 Beschrijving
Diverse partijen hebben zich gemeld met interesse voor het doorstarten van
(een deel van) de onderneming van gefailleerde. In deze verslagperiode is een
biedingstraject opgezet en in de komende verslagperiode zal dit traject
vermoedelijk w orden afgerond.

14-05-2020
1

De curator heeft na faillietverklaring een 'biedingsmemorandum' opgesteld en
de geïnteresseerde partijen van informatie voorzien.

12-08-2020
2

Het biedingstraject is intussen volledig doorlopen, w at in een succesvolle
verkoop van de intellectuele eigendomsrechten en het volledige klanten- en
relatiebestand (mede omvattend de ongebonden goodw ill in de ruimste zin
van het w oord) heeft geresulteerd.
Voor w at betreft de intellectuele eigendomsrechten is sprake van
zekerheidsrechten, de curator heeft de verkoop op verzoek van de
pandhouder ter hand genomen. Deze is doorlopend geïnformeerd en
betrokken gew eest.

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

14-05-2020
1

Uiteindelijk is gekozen voor het bod van Show bird Holding BV, nu dit bod het
meeste recht deed aan en aansloot bij de belangen van de
zekerheidsgerechtigde en de boedel.

12-08-2020
2

Bovendien w ordt door de overnemende partij onderzocht of het opportuun zou
zijn één of meerdere personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te
bieden.

6.6 Opbrengst
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 110.000,00
Toelichting
Dit bedrag ziet onder meer op betaling van activa die bezw aard zijn met een
pandrecht. Tussentijdse afrekening heeft intussen plaatsgevonden. Zie verder
onder 3.8 en 5.4.

6.7 Boedelbijdrage

14-05-2020
1

12-08-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 6.807,98

14-05-2020
1

12-08-2020
2

Toelichting
De verschuldigde boedelbijdrage in verband met de verkoop van de activa is
verrekend met de - uit de verkoop gerealiseerde - opbrengst voor de
pandhouder.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en telefonisch contact met (mogelijk) geïnteresseerde
partijen. Het opstellen en verstrekken van NDA's, verzamelen en delen van
(bedrijfs)informatie van Plugify en het opstarten van een biedingstraject.

14-05-2020
1

Naast voornoemde w erkzaamheden met name het onderhandelen met de
diverse geïnteresseerde partijen, het opstellen van de activa-overeenkomst,
contact met betrekking tot de nakoming van de met de zekerheidsgerechtigde
gemaakte afspraken en contact met het bestuur en w erknemers van Plugify.
Daarnaast is er tijd besteed aan het overdragen van het actief.

12-08-2020
2

Nazorg-gerelateerde w erkzaamheden in verband met het overgedragen actief.

23-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of Plugify aan haar boekhoud- en administratieplicht ex art. 2:10 BW heeft
voldaan w ordt nog nader onderzocht. De curator heeft de financiële
administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

14-05-2020
1

In onderzoek.

12-08-2020
2

Naar het zich laat aanzien hebben bestuurders aan de boekhoudplicht ex
artikel 2:10 BW voldaan; dit zal in verder gaande mate nog beoordeeld moeten
w orden in de komende verslagperiode.

23-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Plugify is in 2015 opgericht. Naar het zich laat aanzien zijn alle jaarrekeningen
tijdig bij de KvK gedeponeerd. De uiterste datum voor het deponeren van de
jaarrekening over het boekjaar 2019 w as op de datum van het faillissement
nog niet verstreken

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

14-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming heeft de vennootschap vermoedelijk
geen controleplicht (ex. art. 2:396 lid 2 BW jo. art. 2:393 lid 1 BW ), om w elke
reden dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of aan de
stortingsplicht is voldaan.

14-05-2020
1

In onderzoek.

12-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

14-05-2020
1

12-08-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

12-08-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek zal (naar verw achting) in de komende
verslagperiode w orden aangevangen.

14-05-2020
1

Met het rechtmatigheidsonderzoek zal (naar verw achting) in de komende
verslagperiode w orden aangevangen.

12-08-2020
2

Met het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
aangevangen.

23-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

14-05-2020
1

De afgelopen verslagperiode is aanvang genomen met het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Komende verslagperiode zal dit w orden
voortgezet.

22-02-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er geen boedelvorderingen bekend.
€ 24.992,02

14-05-2020
1

23-11-2020
3

Toelichting
Boedelvordering UW V ex artikel 66 W W .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.758,00

14-05-2020
1

Toelichting
Niet afgedragen loonheffingen
€ 42.853,00

12-08-2020
2

Toelichting
Niet afgedragen loonheffingen alsmede omzetbelasting.
€ 42.370,00

23-11-2020
3

Toelichting
Niet afgedragen loonheffingen alsmede omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-05-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt w el verw acht.
€ 23.572,93
Toelichting
De preferente vordering van het UW V is opgebouw d uit een loonvordering ex
art. 66 lid 1 W W en de premie W G-deel SV ex art. 66 lid 3 W W .

23-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

14-05-2020
1

21

12-08-2020
2

Toelichting
Zie hiervoor onder 5.4. De - in totaal ongeveer 400 - leden van de crow d
hebben een vertegenw oordigingsvolmacht afgegeven aan een Stichting, die
namens de crow d één gezamenlijke vordering heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 221.579,34

14-05-2020
1

€ 1.182.843,05

12-08-2020
2

Toelichting
Er hebben zich de afgelopen verslagperiode geen nieuw e concurrente
crediteuren gemeld.
€ 1.182.843,05

23-11-2020
3

22-02-2021
4

Toelichting
Er hebben zich de afgelopen verslagperiode geen nieuw e concurrente
crediteuren gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

14-05-2020
1

Nog onbekend.

12-08-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, plaatsen en bevestigen van crediteuren, alsmede het bijw erken
van het financieel verslag en de crediteurenlijst.

14-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

14-05-2020
1

- het mogelijk realiseren van een doorstart van (een deel van) de activiteiten;
- het innen van de in escrow staande gelden;
- contact met crediteuren;
- voortzetting van de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

12-08-2020
2

- het innen van de in escrow staande gelden;
- contact met crediteuren;
- voortzetting van de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:
- het innen van de in escrow staande partnergelden;
- voortzetting van de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

23-11-2020
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

22-02-2021
4

- het innen van de in escrow staande partnergelden;
- voortzetting van de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken.

14-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2021

22-02-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

14-05-2020
1

Verslaglegging.

12-08-2020
2

Verslaglegging.

23-11-2020
3

Verslaglegging.

22-02-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

