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Algemene gegevens
Naam onderneming
Resile B.V.

24-04-2020
1

De vennootschap w as tot 17 maart 2020 bekend onder de naam Migo
Nederland B.V.

21-01-2021
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Resile B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 72613556, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (1033 RV) Amsterdam aan de Scannerstraat 29.

24-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap produceerde en verkocht elektroniche sigaretten en
toebehoren (o.a. vloeistoffen) onder haar eigen merknaam 'Migo'. De
producten w erden verkocht aan tabaksdistributeurs. Daarnaast w erd het
product via een eigen w ebsite verkocht aan consumenten.

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -39.690,00

€ 737.399,00

Toelichting financiële gegevens

24-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap is opgericht op 18 september 2019. Het eerste boekjaar van
de vennootschap eindigt op 31 december 2018. Er zijn enkel concept cijfers
opgesteld voor het financiële jaar 2018.

24-04-2020
1

Per abuis is in een vorig verslag opgenomen dat de vennootschap is opgericht
op 18 september 2019. Dat is onjuist. De vennootschap is opgericht op 18
september 2018.

23-10-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 10.000,00

24-04-2020
1

€ 18.196,59

23-07-2020
2

€ 18.253,81

23-10-2020
3

€ 17.856,32

21-04-2021
5

€ 19.919,66

20-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-3-2020

24-04-2020
1

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

23-07-2020
2

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

23-10-2020
3

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-01-2021
4

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

21-04-2021
5

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

20-07-2021
6

t/m
19-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 0 min

2

28 uur 6 min

3

8 uur 36 min

4

2 uur 6 min

5

4 uur 42 min

6

2 uur 48 min

totaal

76 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 19 september 2018. Bestuurder is DVTCH
Vapers Holding van w elke vennootschap C.F. Falken Holding B.V bestuurder is.
Bestuurder van C.F. Falken Holding B.V. is een natuurlijk persoon, met w ie de
curator inmiddels in contact is getreden.

24-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder lopen er geen procedures.

24-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap had op datum faillissement een doorlopende collectieve
zakenreisverzekering. Deze verzekering is opgezegd.

24-04-2020
1

1.4 Huur
Resile huurt bedrijfsruimte aan de Scannerstraat 29 te (1033 RV) Amsterdam.
De huurovereenkomst is door de curator met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd. De curator zal met de verhuurder nog afspraken maken
omtrent de oplevering van het gehuurde.

24-04-2020
1

De curator heeft het gehuurde op 31 mei 2020 opgeleverd. Partijen zijn
overeengekomen dat per dezelfde datum de huurovereenkomst is geëindigd.
De vordering van de huurder uit hoofde van de openstaande huurtermijnen
voor de maanden maart, april, mei 2020 zijn verrekend met de w aarborgsom.
Na verrekening resteert er geen schuld meer aan de verhuurder.

23-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder heeft de vape (elektronisch roken)
industrie het al enige tijd zw aar vanw ege de negatieve berichtgeving in de
media over elektronisch roken. De omzet van Resile is door deze berichtgeving
met 70% gedaald. Daarnaast bestond er al een aantal w eken
leveringsproblemen. De producten w erden in China gemaakt, maar vanw ege
COVID-19 kon er al enige tijd niet w orden geleverd. Ondanks
kostenbesparingen konden de vaste lasten (zoals huur en salarissen) niet
meer w orden gedragen.

24-04-2020
1

De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement.
De curator heeft geen andere (belangrijke) oorzaken van het faillissement
geconstateerd. De oorzaken zoals uiteengezet door de bestuurder komen de
curator aannemelijk voor en kunnen w orden gestaafd aan de hand van de
administratie van de vennootschap.

21-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris
op 26 maart 2020 opgezegd.

24-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

24-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-3-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met personeelsleden en UW V.

24-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

24-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Keuken

Boedelbijdrage

€ 605,00
€ 10.000,00

totaal

€ 10.605,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventaris en voorraad aangetroffen op de bedrijfslocatie van
Resile. Tot de bedrijfsmiddelen behoorde onder andere kantoorinventaris.
Daarnaast zijn er halffabricaten en vloeistoffen voor elektronische sigaretten
aangetroffen.

24-04-2020
1

Resile deelde een bedrijfsruimte met Hardcorevapers B.V. Hardcorevapers is
een aan Resile gelieerde vennootschap en is eveneens gefailleerd met
benoeming van dezelfde curator. In verband met de verw evenheid van de
bedrijfsactiviteiten van Resile en Hardcorevapers is besloten om de activa en
bedrijfsactiviteiten van beide vennootschappen gezamenlijk te verkopen aan
een geïnteresseerde partij.
De totale opbrengst van de verkoop van de activa en activiteiten van Resile en
Hardcorevapers bedraagt EUR 20.000,-. De opbrengst is met toestemming van
de rechter-commissaris verdeeld over beide boedels op basis van het
taxatierapport en de door de bestuurder verstrekte informatie.
De verkoopopbrengst voor Resile bedraagt EUR 10.000,-.
De curator is ten tijde van de oplevering van het gehuurde met de verhuurder
overeengekomen dat er een vergoeding w ordt betaald aan de boedel voor de
nieuw e (inbouw )keuken. De verhuurder heeft een bedrag van EUR 605,- (incl.
btw ) betaald aan de boedel.

21-01-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een schuld aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een
bodemvoorrecht op de bedrijfsmiddelen.

24-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie goederen, contact en onderhandelingen met geïnteresseerde
partijen, opstellen verkoopdocumentatie.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Hardw are + e-liquids

€ 7.458,43

totaal

€ 7.458,43

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

24-04-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een hoeveelheid voorraad aangetroffen zoals toegelicht onder punt 3.3.
De voorraad is tezamen met de andere activa verkocht voor een bedrag van
EUR 10.000,-.

24-04-2020
1

Er is een hoeveelheid voorraad aangetroffen bij een tabaksdistributeur die
deze goederen in consignatie had. Het betrof hardw are en vullingen voor
elektronische sigaretten. De curator heeft een deel van de voorraad verkocht
aan de tabaksdistributeur en een deel aan de doorstarter.

23-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en correspondentie met geïnteresseerde partijen.

24-04-2020
1

Bestuderen voorraadlijsten, debiteurenposities, opstellen
verkoopdocumentatie.

23-07-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 211.055,46

€ 2.063,34

€ 211.055,46

€ 2.063,34

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is een aantal debiteuren aangetroffen, w aaronder aan de vennootschap
gelieerde entiteiten. De debiteurenincasso zal in de volgende verslagperiode
w orden opgestart.

24-04-2020
1

Een van de debiteuren van de failliet betreft een tabaksdistributeur. De door
deze partij onbetaald gelaten facturen zagen onder andere op
consignatiegoederen. Deze distributeur heeft de nog niet verkochte
consignatiegoederen teruggeleverd aan de boedel. Voor deze teruglevering is
een creditnota uitgereikt aan de distributeur. Het deel van de
consignatiegoederen dat reeds w as verkocht aan derden is door de
distributeur (deels) betaald aan de boedel.

23-07-2020
2

In de volgende verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.
Er heeft een kleine restitutie van borg plaatsgevonden ten aanzien van
tankpassen.

21-01-2021
4

Met één van de debiteuren is een betalingsregeling tot stand gekomen.
Inmiddels zijn er tw ee termijnen voldaan. Er resteert nog één termijn te
voldoen van € 1.031,67. Deze termijn dient uiterlijk 31 juli 2021 te zijn
voldaan. Zodra deze betalingsregeling is geeffectueerd, kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

20-07-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

24-04-2020
1

Bestudering facturen en correspondentie debiteuren.

23-07-2020
2

De curator is momenteel nog in overleg met één debiteur.

21-04-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

5.2 Leasecontracten

24-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
De vennootschap had een operational lease overeenkomst met een
leasemaatschappij voor de huur van een personenauto. Deze is ingeleverd bij
de leasemaatschappij.

24-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

24-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

24-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud
gemeld.

24-04-2020
1

Er heeft zich één crediteur gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Deze
crediteur betreft een dienstverlener. De dienstverlener heeft geen zaken
geleverd aan de vennootschap. Het beroep op het eigendomsvoorbehoud
slaagt daarom ook niet.

23-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

24-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren met een recht van reclame
gemeld.

24-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

24-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

24-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met een mogelijke doorstart is de onderneming - met toestemming
van de rechter-commissaris - enige tijd voortgezet.

24-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft inzicht verkregen in de verkopen vanaf datum faillissement tot
de datum van overdracht van de onderneming. De curator is momenteel in
gesprek met de betaaldienstverlener zodat de gelden kunnen w orden
vrijgegeven. Hierover dient nog een afrekening te w orden opgesteld.

24-04-2020
1

Er heeft een afrekening plaatsgevonden inzake de betalingen die zijn
ontvangen door de betaaldienstverlener. De boedel heeft betalingen
ontvangen vanaf datum faillissement tot aan de datum van overdracht van de
ondernemingen. De betalingen vanaf de datum van overdracht van de
onderneming zijn doorgestort naar de doorstarter.

23-07-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie met bestuurder en betaaldienstverlener.

24-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa en activiteiten van Resile zijn tezamen met de activa en activiteiten
van de eveneens gefailleerde vennootschap Hardcorevapers B.V. verkocht aan
een geïnteresseerde partij.

24-04-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft de activa van Resile laten taxeren en heeft informatie
opgevraagd bij de bestuurder over de samenstelling en w aarde van de activa
en activiteiten.

24-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 10.000,00

24-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact geïnteresseerde partijen, opstellen verkoopdocumentatie,
w erkzaamheden om overdracht te effectueren.

24-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

24-04-2020
1

De (digitale) administratie van de vennootschap is door de curator
veiliggesteld. De administratie w erd gevoerd in Exact online. Deze
administratie is met behulp van een financieel onderzoeksbureau onderzocht.

21-01-2021
4

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er enkele vragen gerezen en/of
bestond er onduidelijkheid ten aanzien van bepaalde zaken. De curator heeft
deze zaken voorgelegd aan de bestuurder van de vennootschap. De
bestuurder heeft de onduidelijke zaken toegelicht en opgehelderd. De
conclusie van het onderzoek is dat uit de administratie voldoende duidelijk de
rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen w orden afgeleid.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het financiële jaar 2018 is niet (tijdig) gedeponeerd.

24-04-2020
1

De curator is echter van mening dat de (niet) tijdige deponering geen oorzaak
is gew eest van het faillissement.

21-01-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zal nog w orden onderzocht.

24-04-2020
1

Het bij de oprichting van de vennootschap geplaatste kapitaal bedraagt EUR
100,-. Volgens de akte van oprichting zal de volstorting van de aandelen
plaatsvinden nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Uit de
documenten en bankafschriften is niet gebleken dat de aandelen zijn
volgestort. Gelet op het geringe bedrag van het geplaatste kapitaal en het
faillissement van een van de aandeelhouders, heeft de curator dit bedrag niet
opgeëist bij de aandeelhouders van de vennootschap.

21-01-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

24-04-2020
1

23-07-2020
2

21-01-2021
4

Toelichting
De jaarrekening over het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd. Uit het
rechtmatigheidsonderzoek is echter gebleken dat dit geen belangrijke oorzaak
is gew eest van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

24-04-2020
1

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.
Nee

21-01-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van de failliet onderzocht. Naar aanleiding
van dit onderzoek is een aantal vragen gerezen. De curator heeft deze vragen
en haar bevindingen met de bestuurder gedeeld. De curator en de bestuurder
zijn momenteel nog in overleg.

23-10-2020
3

De bestuurder heeft de vragen van de curator naar voldoende tevredenheid
beantw oord. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

21-01-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.

24-04-2020
1

Bestudering financiële analyse van administratie.

23-07-2020
2

Opstellen vragenbrief aan bestuurder en overleg met bestuurder.

23-10-2020
3

Bestuderen vennootschapsdocumenten.

21-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is er nog geen boedelvordering ingediend. Rekening moet
w orden gehouden met het salaris van de curator, een vordering van de
taxateur, en een vordering van het UW V.
€ 17.150,29

24-04-2020
1

23-07-2020
2

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een boedelvordering
ingediend van in totaal € 17.150,29.
€ 20.207,47

20-07-2021
6

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een aanvullende vordering
ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.431,00

24-04-2020
1

Toelichting
Loonheffing UW V
€ 13.018,00

23-07-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode aanvullende
vorderingen terzake loonheffingen ingediend.
€ 13.386,00

23-10-2020
3

Toelichting
Door de Belastingdienst is in de afgelopen verslagperiode een aanvullende
vordering uit hoofde van omzetbelasting ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 21.595,64
Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend van
in totaal € 21.595,64.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-04-2020
1

23-07-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.
€ 326,76

24-04-2020
1

21-01-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn een tw eetal vorderingen ter zake
w aterschapsbelasting ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

24-04-2020
1

12

23-07-2020
2

15

23-10-2020
3

16

21-01-2021
4

17

20-07-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.890,00

24-04-2020
1

€ 42.868,28

23-07-2020
2

€ 46.622,79

23-10-2020
3

€ 46.746,90

21-01-2021
4

€ 48.457,38

21-04-2021
5

Toelichting
Door Gemeente Amsterdam is in de afgelopen verslagperiode nog een
aanvullende vordering ingediend.
€ 51.815,70

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20-07-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

24-04-2020
1

Beoordeling vorderingen.

23-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

24-04-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

24-04-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

24-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

24-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende actiepunten ter
hand nemen:
- oplevering huurpand;
- debiteuren incasso;
- afrekening voortzetting onderneming;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie crediteuren.

24-04-2020
1

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende actiepunten ter
hand nemen:
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-07-2020
2

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende actiepunten ter
hand nemen:
- rechtmatigheidsonderzoek.

23-10-2020
3

De curator is nog in discussie met één debiteur. Na afronding van dit punt kan
het faillissement w orden afgew ikkeld.

21-04-2021
5

De curator is in afw achting van betaling door een debiteur van één termijn
onder de betalingsregeling. Zodra deze termijn betaald is, kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

20-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-07-2021
6

