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

7
26-04-2021
F.16/19/481
NL:TZ:0000114936:F002
24-09-2019

R-C
Curator

mr. Hofman
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Konnekt Smartdrinks B.V.

05-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konnekt
Smartdrinks B.V., gevestigd te (1411 RM) Naarden, aan de Oostw alstraat 12,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62080172 hierna
verder te noemen: “de Vennootschap” of "KS".

05-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt
dat de onderneming zich bezighoudt met de vervaardiging van frisdranken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 4.051,00

€ -126.053,00

€ 544.139,00

2017

€ 4.726,00

€ -155.236,00

€ 779.514,00

2015

€ 8.238,00

€ -123.619,00

€ 299.107,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen.

05-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2019
1

€ 7,24

05-02-2020
2

€ 1.407,24

30-04-2020
3

€ 17.407,24

28-07-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-9-2019

05-11-2019
1

t/m
4-1-2019
van
5-11-2019

05-02-2020
2

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

30-04-2020
3

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

28-07-2020
4

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

27-10-2020
5

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

26-01-2021
6

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021
t/m
21-4-2021

Bestede uren

26-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 0 min

2

53 uur 0 min

3

6 uur 0 min

4

5 uur 18 min

5

1 uur 48 min

6

1 uur 48 min

7

3 uur 24 min

totaal

85 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het openbaar verslag in Konnekt Smartdrinks B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op
w w w .certalegal.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.
De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

05-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 11 december 2014 opgericht. Volgens opgave en uit
het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Chy An Brea B.V.
de bestuurder is van de Vennootschap, w aarvan de heer J.R. Reid dan w eer de
bestuurder en enig aandeelhouder is.

05-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

05-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.

05-11-2019
1

Niet van toepassing.

26-01-2021
6

1.4 Huur
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Tw ee crediteuren hebben geïnvesteerd in Konnekt Smartdrinks B.V. Bij vonnis
van 28 maart 2019 zijn de bestuurder, Chy An Brea en Konnekt Smartdrinks
B.V. veroordeeld tot betaling aan deze crediteuren van een bedrag van €
295.000,- c.q. een bedrag van € 305.000,-. Betaling van deze vorderingen is
uitgebleven zodat uiteindelijk het faillissement van Chy An Brea en Konnekt
Smartdrinks B.V. door voornoemde crediteuren is aangevraagd en
uitgesproken.
Tegen het vonnis van faillietverklaring van Chy An Brea en Konnekt Smartdrinks
B.V. is op 30 september 2019 bij de rechtbank Midden-Nederland locatie
Lelystad c.q. de rechtbank Gelderland locatie Zutphen verzet ingesteld.
Uiteindelijk is op 25 oktober 2019 het verzet in beide faillissementen
ingetrokken.
De curator onderzoekt de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement.

05-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

05-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt of er bedrijfsmiddelen zijn.

05-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet bekend.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog geen.

05-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad frisdrank

€ 1.400,00

totaal

€ 1.400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad blikjes en flesjes frisdrank aangetroffen. Deze
voorraad ligt opgeslagen bij VCK Logistics Airfreight B.V. te Rotterdam. De
curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van deze voorraad.

05-11-2019
1

Bij beschikking van 18 oktober 2019 is een afkoelingsperiode gelast voor een
periode van tw ee maanden.
De houdbaarheidsdatum van de door de curator aangetroffen voorraad
frisdrank w as verstreken dan w el bijna verstreken. De voorraad w aarvan de
houdbaarheidsdatum nog net niet w as verstreken is verkocht voor een bedrag
van € 1.400,-. In overleg met de pandhouder komt de opbrengst van de
verkoop van de voorraad geheel toe aan de boedel. Dit bedrag is
bijgeschreven op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator en
zal w orden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

05-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met derden.

05-11-2019
1

Telefoon en correspondentie met derden.

05-02-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of er nog andere activa zijn.

05-11-2019
1

De Vennootschap hield zich bezig met de ontw ikkeling van een smartdrink. De
receptuur van de smartdrink heeft de curator, tezamen met de
merkregistraties die betrekking hebben op Konnekt Smartdrinks en de
domeinnaam van Konnekt Smartdrinks, verkocht. Enkel de opbrengst van de
receptuur komt toe aan de boedel van de Vennootschap. De curator is bezig
met de afronding van de verkoop. Derhalve zal de verkoop in het volgende
verslag nader w orden toegelicht.

05-02-2020
2

De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de receptuur van
de smartdrink verkocht voor een bedrag van € 16.000,- aan de partij die de
hoogste bieding heeft gedaan. In verband met de afronding van de verkoop en
overschrijving van de activa w as de koopprijs op verzoek van koper
overgemaakt naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator.
De koopprijs zal w orden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

30-04-2020
3

De overschrijving van de activa is afgerond. Derhalve is de koopprijs van €
16.000,- bijgeschreven op de faillissementsrekening. Dit punt is afgew ikkeld.

28-07-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

05-11-2019
1

Onderzoek stukken, correspondentie en telefoon met de bestuurder en
derden.

05-02-2020
2

Correspondentie en telefoon met derden.

30-04-2020
3

Correspondentie met koper en derden.

28-07-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator onderzoekt of er debiteuren zijn.

05-11-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

05-02-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Nog) niet van toepassing.

05-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 316.223,77 ingediend.

05-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog in onderzoek.

05-11-2019
1

Ter zekerheid van haar vordering heeft de Rabobank pandrechten op de
voorraad, bedrijfsinventaris en debiteuren. Daarnaast heeft zij zekerheden in
de vorm van een borgstelling van de bestuurder van Konnekt Smartdrinks B.V.

05-02-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

De Rabobank is separatist.

05-02-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

05-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

05-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing. In overleg met de pandhouder komt de opbrengst van de
verkoop van de voorraad geheel toe aan de boedel.

05-11-2019
1

05-02-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

05-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

05-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder en is thans
nog in afw achting hiervan. Na ontvangst van de administratie, zal een nader
onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

05-11-2019
1

Uit de jaarrekening 2017 volgt dat de Vennootschap een rekening-courant
vordering heeft op de (indirect) bestuurder van een bedrag van € 635.204,-.
Op 12 november 2019 is de (indirect) bestuurder in privé failliet verklaard. De
curator heeft voornoemde vordering ingediend in het faillissement van de
(indirect) bestuurder. De curator onderzoekt of er nog andere vorderingen zijn.

30-04-2020
3

Over de jaren 2018 en 2019 heeft de curator enkel bankafschriften ontvangen.
Op basis van de aangeleverde informatie concludeert de curator dat niet is

voldaan aan de boekhoudplicht. Er is geen deugdelijke administratie gevoerd
w aaruit te alle tijden de rechten en verplichtingen van de Vennootschap
blijken.
De curator heeft nog in onderzoek of er vorderingen zijn op andere
(rechts)personen. Derhalve zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort.

28-07-2020
4

Uit de administratie van Konnekt Smartdrinks is gebleken dat er stelselmatig
betalingen zijn verricht aan een derde. De curator heeft hierover vragen
gesteld aan de bestuurder en de derde. De curator is thans nog in afw achting
van een reactie. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

27-10-2020
5

De curator heeft - ondanks diverse verzoeken daartoe - nog geen reactie van
de derde en/of de bestuurder ontvangen. De curator heeft de derde en de
bestuurder nogmaals verzocht om te reageren op de door haar gestelde
vragen. De bestuurder heeft aangegeven dat hij doende is te reageren. De
curator is derhalve nog in afw achting van een reactie. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

26-01-2021
6

De curator heeft een reactie ontvangen van de derde en de bestuurder. De
vragen van de curator zijn daarmee nog niet beantw oord. In de komende
verslagperiode vindt er een bespreking met de derde plaats. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

26-04-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is op 3 april 2017 gedeponeerd.

05-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

05-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

05-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
Op grond van het feit er niet is voldaan aan de boekhoudplicht, is er sprake
van onbehoorlijk bestuur, w aarvan vermoed w ordt dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de (indirect)bestuurder (ex artikel
2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Nu de (indirect)
bestuurder in privé ook in staat van faillissement verkeert, acht de curator het
niet opportuun om hieromtrent rechtsmaatregelen te treffen.

05-11-2019
1

30-04-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

05-11-2019
1

30-04-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Op grond van het feit er niet is voldaan aan de boekhoudplicht, is er sprake
van onbehoorlijk bestuur, w aarvan vermoed w ordt dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de (indirect)bestuurder (ex artikel
2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. De curator acht het
echter niet opportuun om hieromtrent rechtsmaatregelen te treffen omdat de
(indirect) bestuurder in privé ook in staat van faillissement verkeert.

27-10-2020
5

Er is gebleken dat Konnekt Smartdrinks betalingen aan een derde heeft
verricht. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de derde en de
bestuurder. De curator is thans nog in afw achting van een reactie. In verband
met het voorgaande w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Er is gebleken dat Konnekt Smartdrinks betalingen aan een derde heeft
verricht. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de derde en de
bestuurder. In de afgleopen verslagperiode heeft de curator een reactie
ontvangen van de derde en de bestuurder. De vragen van de curator zijn
daarmee nog niet beantw oord. In de komende verslagperiode vindt er een
bespreking met de derde plaats. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

26-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

05-11-2019
1

Correspondentie met derden.

28-07-2020
4

Onderzoek administratie, correspondentie met de bestuurder en derden.

27-10-2020
5

Telefoon en correspondentie met bestuurder.

26-01-2021
6

Correspondentie met bestuurder en derden.

26-04-2021
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

05-11-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

05-11-2019
1

€ 3.951,00

05-02-2020
2

€ 6.725,00

26-04-2021
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is door de Belastingdienst een aanvullende
vordering terzake Vpb 2018 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.

05-11-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.
€ 5.967,67
Toelichting
Door de aanvragers van het faillissement is een vordering ingediend ter
hoogte van € 17.903,01. Deze kosten zien op het aanvragen van drie
faillissementen, Konnekt Smartdrinks B.V., Chy An Brea B.V. en de heer J.R.
Reid in privé. De curator heeft deze vordering gesplitst over de drie
faillissementen, zodat het bedrag per faillissement € 5.967,67 bedraagt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-11-2019
1

28-07-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

05-11-2019
1

7

05-02-2020
2

11

28-07-2020
4

13

26-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Bij het tw eede openbare verslag zal een voorlopige lijst
concurrente crediteuren w orden gevoegd.

05-11-2019
1

€ 180.973,51

05-02-2020
2

€ 829.209,87

28-07-2020
4

€ 829.571,62

26-01-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-11-2019
1

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn ongunstig.

27-10-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet van toepassing.

05-11-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

26-01-2021
6

Correspondentie met crediteuren.

26-04-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

05-11-2019
1

- Er zal een bespreking met de bestuurder plaatsvinden;
- Onderzoek naar activa bestanddelen;
- Na ontvangst van de administratie zal de administratie w orden onderzocht en
de inventarisatie zal w orden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er
behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- Inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

05-02-2020
2

- afronding van de verkoop van activa;
- onderzoek administratie w aarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

30-04-2020
3

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort. Voorts zullen de
crediteuren nader w orden geïnventariseerd.

28-07-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

27-10-2020
5

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

26-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2021

26-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Overleg en correspondentie met derden.

05-11-2019
1

Verslaglegging.

30-04-2020
3

Telefoon met derden en verslaglegging.

28-07-2020
4

Correspondentie met de bestuurder.

27-10-2020
5

Verslaglegging.

26-01-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

