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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Innodry Holding B.V.

14-11-2018
1

Gegevens onderneming
Tjotter 29
1991 NJ Velserbroek

14-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Het oprichten van, het deelnemen in, het samenw erken met, het financieren
van, het zich op andere w ijze interesseren bij, het voeren van beheer en van
het bestuur over en het geven van
adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en
ondernemingen (Kamer van Koophandel)

Financiële gegevens
Jaar

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 7.629,00

€ 41.926,00

2015

€ 32.955,00

€ 84.837,00

2016
2017
2018

Omzet

14-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Er is geen voldoende inzicht in de administratie van Innodry Holding B.V., in elk
geval vanaf 1 januari 2016. Volgens mededeling van de bestuurder zijn vanaf
eind september 2017 geen administratieve boekingen meer gedaan. De
informatie over de jaren 2014 en 2015 is afkomstig uit gedeponeerde
jaarrekening Handelsregister.

14-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-11-2018
1

€ 0,00

27-02-2019
2

€ 630,00

04-09-2019
4

€ 1.260,00

03-12-2019
5

€ 1.680,00

03-03-2020
6

€ 2.940,00

01-09-2020
7

€ 5.460,00

31-08-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-10-2018

14-11-2018
1

t/m
14-11-2018
van
15-11-2018

27-02-2019
2

t/m
27-2-2019
van
27-2-2019

06-06-2019
3

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019

04-09-2019
4

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

03-12-2019
5

t/m
3-12-2019
van
3-12-2019

03-03-2020
6

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

01-09-2020
7

t/m
1-9-2020
van
1-9-2020
t/m
31-8-2021

Bestede uren

31-08-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 12 min

2

3 uur 6 min

3

5 uur 33 min

4

1 uur 45 min

5

1 uur 20 min

6

0 uur 25 min

7

1 uur 30 min

8

4 uur 5 min

totaal

21 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Innodry Holding B.V. is opgericht bij notariële akte
van 30 juni 2014. Enig aandeelhouder en bestuurder van Innodry Holding B.V.
sedert haar oprichting is de heer H.E. D.

14-11-2018
1

Op dezelfde datum als Innodry Holding B.V. is ook haar dochtervennootschap
Innodry B.V. opgericht.
Innodry Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Innodry B.V.
Genoemde vennootschap is bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 16
oktober 2018 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van
ondergetekende tot curator. Het geplaatst aandelenkapitaal van Innodry
Holding B.V. beloopt een bedrag van € 1.000,--.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

14-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

1.4 Huur

14-11-2018
1

1.4 Huur
N.v.t.

14-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Innodry Holding B.V. is op eigen aangifte uitgesproken op
23 oktober 2018. Voor haar inkomsten w as Innodry Holding B.V. afhankelijk
van een managementfee van Innodry B.V. Volgens de bestuurder van Innodry
Holding B.V. is vanaf augustus of september 2017 met het zenden van facturen
ter zake van managementfee aan Innodry B.V. gestopt in verband met de
w etenschap dat de facturen niet meer zouden w orden betaald. Als gevolg van
het ontbreken van inkomsten konden de kosten van de vennootschap,
w aaronder loon, niet meer w orden betaald en w as het faillissement
onvermijdelijk.

14-11-2018
1

Er zal onderzoek w orden gedaan naar de oorzaak van het faillissement.
De oorzaak van het faillissement van Innodry Holding B.V. is gelegen in
hetgeen in het voorgaande verslag is beschreven. De oorzaak van het het
faillissement van de dochtervennootschap lijkt gelegen in combinatie van
diverse factoren, zoals beschreven in het faillissementsverslag van de
betreffende dochter.

27-02-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

14-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

14-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-10-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

14-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

14-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

14-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

14-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-11-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Rekening-courant:
Blijkens de administratie van Innodry Holding B.V. zijn er de volgende
vorderingen in rekening-courant:

14-11-2018
1

- rekening-courant directie privé € 910,-- per 31 december 2017
- rekening-courant H.E. D. € 5.180,--.
Blijkens een gedeponeerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2015 zou
per 31 december 2015 een uitstaand bedrag aan leningen (alsmede
voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders openstaan tot een
bedrag van € 26.468,--. De rentevoet van deze leningen bedroeg 4%.
Er zal onderzoek w orden gedaan naar deze posities.
Debiteuren:
Blijkens de administratie van Innodry Holding B.V. (grootboekrekening 1300debiteuren) heeft zij een vordering op debiteuren per 31 december 2017 van €
228.604,--. Uit de grootboekrekening volgt, dat deze vordering voornamelijk
ziet op een vordering uit hoofde van managementfee op Innodry B.V. geboekt
tot en met september 2017. Daarnaast ziet een gedeelte van de openstaande
debiteurenvorderingen op een handelsdebiteur. Er zal onderzoek w orden
ingesteld naar de betreffende posities.
Rekening-courant:
Volgens de bestuurder is vanaf september 2017 geen administratie meer
gevoerd voor Innodry Holding B.V. Een actueel inzicht in de betreffende
rekening-courantposities is niet voorhanden.

27-02-2019
2

W at betreft het verloop van de rekening-courant met H.E.D. loopt het saldo,
dat te vorderen zou zijn per ultimo 2015 volgens de gedeponeerde
jaarrekening (€ 26.468,--) niet in overeenstemming met het in de administratie
verw erkte bedrag ad € 5.180,--.
Er zal nader onderzoek w orden gedaan.
Debiteuren:
Gebleken is dat er geen openstaande vorderingen zijn.
Rekening-courant:
Gebleken is, dat de bestuurder onvoldoende verhaalsmogelijkheden biedt om
tot een vervolg over te gaan voor w at betreft een vordering in rekeningcourant op de bestuurder. In een andere kw estie, de volstortingsplicht van
aandelen, is met de bestuurder binnen zijn mogelijkheden tot een regeling
gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-09-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Innodry Holding B.V. hield een betaalrekening aan bij de Rabobank. Per 31
oktober 2018 beliep het saldo -/- € 113,52.

14-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

14-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

14-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

14-11-2018
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

14-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

14-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

14-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

14-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-11-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

14-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

14-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

14-11-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
De dagelijkse administratie w erd volgens mededeling van de bestuurder tot
eind september 2017 verw erkt door de bestuurder zelf. Nadien zou van
verw erking van administratie geen sprake zijn.

14-11-2018
1

Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht niet te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2015. Blijkens het
Handelsregister heeft de deponering plaatsgevonden op 20 juni 2016.

14-11-2018
1

De jaarrekening 2016 is niet gedeponeerd.
Volgens de bestuurder zijn over de jaren 2014 en 2015 slechts
publicatiestukken gemaakt. Volgens de bestuurder zijn geen (inhoudelijke)
jaarrekeningen samengesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

14-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting aandelen is voldaan.

14-11-2018
1

De vraag of aan de stortingsverplichting is voldaan, is opnieuw onderw erp van
onderzoek.

27-02-2019
2

Naar aanleiding van een verzoek om aanvullende informatie van het betrokken
accountantskantoor bij de opgestelde berekeningen in verband met inbreng
van een eenmanszaak van de bestuurder ter volstorting van het geplaatste
aandelenkapitaal heeft geleid tot het standpunt van ondergetekende dat de
verstrekte informatie niet toereikend is voor de gevraagde onderbouw ing.
Ondergetekende heeft bij de bestuurder aanspraak gemaakt op volstorting
van het geplaatst aandelenkapitaal. De aangesprokene heeft zich op het
standpunt gesteld, dat hij de aanspraken betw ist, en bovendien dat hij geen
middelen heeft om de vordering van ondergetekende te voldoen.
Ondergetekende heeft de aangesprokene in de gelegenheid gesteld een
schikkingsvoorstel te doen.

06-06-2019
3

Met de bestuurder is een schikking getroffen betreffende betaling van een
bedrag en de w ijze w aarop, w aarvan de hoogte en de w ijze w aarop is
ingegeven door de beperkte financiële mogelijkheden van de bestuurder. Met
de bestuurder is overeengekomen, dat hij ter zake van volstorting van
aandelen een bedrag dient te voldoen van € 7.560,00 tegen finale kw ijting in
36 maandelijkse betalingen van € 210,00. De bestuurder heeft inmiddels drie
termijnen voldaan op de faillissementsrekening, in totaal een bedrag van €
630,00.

04-09-2019
4

De bestuurder heeft inmiddels zes termijnen voldaan op de
faillissementsrekening, in totaal een bedrag van € 1.260,--.

03-12-2019
5

De bestuurder heeft inmiddels acht termijnen voldaan op de
faillissementsrekening, in totaal een bedrag van € 1.680,--.

03-03-2020
6

De bestuurder heeft inmiddels veertien termijnen voldaan op de
faillissementsrekening, in totaal een bedrag van € 2.940,--.

01-09-2020
7

De bestuurder heeft inmiddels 26 termijnen voldaan op de
faillissementsrekening, in totaal een bedrag van € 5.460,--

31-08-2021
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In verband met het niet-voldoen aan de boekhoudplicht respectievelijk de
verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekening is sprake van
onbehoorlijk bestuur. Er zal nader onderzoek w orden ingesteld naar dit
aspect.

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
In verband met het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden bij de
bestuurder zijn verdere activiteiten op dit punt opgeschort.

Toelichting
In verband met het ontbreken van toereikende verhaalsmogelijkheden bij de
bestuurder heeft ondergetekende afgezien een vervolg te geven aan deze
kw estie.

14-11-2018
1

27-02-2019
2

06-06-2019
3

04-09-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen van Paulianeus handelen.

14-11-2018
1

27-02-2019
2

06-06-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-11-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.174,00

14-11-2018
1

€ 41.454,00

27-02-2019
2

€ 46.411,00

06-06-2019
3

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.
€ 46.411,00

04-09-2019
4

03-12-2019
5

03-03-2020
6

Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft geen vordering ingediend.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

14-11-2018
1

04-09-2019
4

03-12-2019
5

03-03-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-09-2019
4

03-12-2019
5

03-03-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

04-09-2019
4

03-12-2019
5

03-03-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

04-09-2019
4

03-12-2019
5

03-03-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-11-2018
1

Nog niet bekend.

27-02-2019
2

Naar verw achting zal na voldoening van het overeengekomen
schikkingsbedrag het faillissement op vereenvoudigde w ijze afgew ikkeld
kunnen w orden.

04-09-2019
4

Geen w ijzigingen.

03-12-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

14-11-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

14-11-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

9.4 Werkzaamheden procedures

14-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- Onderzoek naar de administratie/administratieve stukken van Innodry
Holding B.V.;
- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Inventarisatie en onderzoek naar rekening-courantverhoudingen;
- Inventarisatie en onderzoek naar debiteurenvorderingen;
- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

14-11-2018
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- Onderzoek naar de administratie/administratieve stukken van Innodry
Holding B.V.;
- Inventarisatie en onderzoek naar rekening-courantverhoudingen;
- Inventarisatie en onderzoek naar debiteurenvorderingen;
- Onderzoek naar volstorting van geplaatst aandelenkapitaal;
- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

27-02-2019
2

De volgende w erkzaamheden dienen not te w orden verricht:
- beraad afw ikkeling aanspraak in verband met stortingsverplichting aandelen.

06-06-2019
3

Afw ikkeling van de met de bestuurder getroffen betalingsregeling (juli 2022
afgerond).

04-09-2019
4

Geen w ijzigingen.

03-12-2019
5

Geen w ijzigingen.

03-03-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
31-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

31-08-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

