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

14
18-11-2022
F.17/19/52
NL:TZ:0000104898:F001
21-05-2019

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr R.S. van der Spek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Summumw are B.V.

02-07-2019
1

Gegevens onderneming
Summumw are B.V.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
KvK-nummer 72880414
Statutaire zetel Apeldoorn
Eerste inschrijving handelsregister 19-10-2018
Geplaatst kapitaal € 1,00
Gestort kapitaal € 0,00

02-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Summumw are B.V. drijft een onderneming die zich bezig houdt met het
programmeren en ontw ikkelen van softw are op het gebied van digitale
ansichtkaarten en brieven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 14.000,00

€ -38.198,00

€ 118.812,00

2019

€ 64.494,00

€ -103.291,00

€ 222.697,00

Toelichting financiële gegevens

02-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming is in oktober 2018 opgericht. De financiële gegevens zijn nog
niet bekend/volledig. Deze volgen in de volgende verslagperiode.

02-07-2019
1

Inmiddels is er toegang tot de digitale administratie. Deze administratie zal in
de komende verslagperiode w orden beoordeeld.

01-10-2019
2

In eerste instantie is er een inventarisatie van de aanw ezige papieren en
digitale administratie gemaakt. De feitelijke (nadere) bestudering zal de
komende verslagperiode(n) zijn beslag krijgen.

30-12-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
8
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er acht w erknemers in dienst. Voor deze
w erknemers is toestemming ontslag aangevraagd en verkregen. De
loongarantieregeling van het UW V is in w erking getreden.

Boedelsaldo

02-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2019
1

€ 51.231,40

01-10-2019
2

€ 51.231,40

30-12-2019
3

€ 51.231,40

26-03-2020
4

€ 51.231,40

25-06-2020
5

€ 51.231,40

06-11-2020
6

€ 51.231,40

05-02-2021
7

€ 51.231,40

04-05-2021
8

€ 10.246,28

28-07-2021
9

€ 10.246,28

27-10-2021
10

€ 10.230,38

25-01-2022
11

€ 10.230,38

22-04-2022
12

€ 10.230,38

22-07-2022
13

Verslagperiode
van

02-07-2019
1

21-5-2019
t/m
14-6-2019
van

01-10-2019
2

15-6-2019
t/m
14-9-2019
van

30-12-2019
3

15-9-2019
t/m
10-12-2019
van

26-03-2020
4

11-12-2019
t/m
22-3-2020
van

25-06-2020
5

23-3-2020
t/m
22-6-2020
van

06-11-2020
6

23-6-2020
t/m
22-9-2020
van

05-02-2021
7

23-9-2020
t/m
22-12-2020
van

04-05-2021
8

23-12-2020
t/m
22-3-2021
van

28-07-2021
9

23-3-2021
t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

27-10-2021
10

t/m
19-10-2021
van

25-01-2022
11

20-10-2021
t/m
18-1-2022
van

22-04-2022
12

19-1-2022
t/m
18-4-2022
van

22-07-2022
13

19-4-2022
t/m
18-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 42 min

2

82 uur 42 min

3

14 uur 12 min

4

6 uur 0 min

5

6 uur 54 min

6

5 uur 36 min

7

3 uur 18 min

8

2 uur 36 min

9

17 uur 18 min

10

1 uur 42 min

11

1 uur 24 min

12

1 uur 18 min

13

2 uur 18 min

14

2 uur 18 min

totaal

192 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Na de eerste algemene inventarisatieronde hebben de w erkzaamheden zich in
deze periode voornamelijk toegespitst op (het ontslag van) het personeel en
de (aanvang van de) verkoop van de aanw ezige materiële en immateriële
activa van de onderneming.

02-07-2019
1

Disclaimer
De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.
In deze verslagperiode zijn er voornamelijk w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de verkoop van de aangetroffen activa en het administreren van
de schuldvorderingen.

01-10-2019
2

In deze verslagperiode zijn er voornamelijk w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de verkoop activa, het administreren van de schuldvorderingen
en het reconstrueren en bestuderen van de aangetroffen administratie

30-12-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder in SMW B.V., KvK-nummer 72863919, in
functie sedert 17 oktober 2018.
Enig bestuurder van SMW B.V. is de heer Danny Pronk, alleen en zelfstandig
bevoegd.

02-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

02-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Hier w ordt momenteel onderzoek naar gedaan.

02-07-2019
1

Alle lopende polissen blijken geroyeerd.

30-12-2019
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Er w erden diverse ruimtes gehuurd in een bedrijfsverzamelpand aan de
Reidroas 2 te Hurdegaryp. De verhuurder heeft zich gemeld bij de curator.

02-07-2019
1

De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd. De gehuurde ruimtes in
het bedrijfs-verzamelpand zijn tijdig ontruimd opgeleverd.

01-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming bestaat nog relatief kort, namelijk sinds oktober 2018.
Summumw are heeft een activiteit overgenomen van Nadecon B.V. en heeft
daar ook een koopsom voor betaald. Vanaf de oprichting (19 oktober 2018) tot
en met 30 januari 2019 w as de heer W opke Jan de Haan bestuurder van
Summumw are, naast SMW B.V. SMW is op 17 oktober 2018 opgericht. Vanaf de
oprichtingsdatum tot en met 30 januari 2019 w as de heer Rene Vink enig
bestuurder van SMW . De heren De Haan en Vink vormden derhalve vanaf de
oprichting tot 30 januari 2019 het bestuur van Summumw are. De activa zijn
door Summumw are gekocht van vennootschappen, verbonden aan de heer De
Haan. Naar de exacte voorw aarden daarvan w ordt nog onderzoek gedaan. Tot
nu toe is het niet gebleken dat er door de heren Vink en De Haan een concreet
ondernemingsplan w as opgesteld voor onderhavige onderneming. Toch is deze
van start gegaan met een aantal doorlopende verplichtingen, w aartegenover
ook w el lopende opbrengsten stonden, bestaande uit licentievergoedingen.
Per 30 januari 2019 is het bestuur van de onderneming geheel in handen
gekomen van de heer Danny Pronk, die voordien al in dienst w as bij
Summumw are. Vervolgens zijn in vrij korte tijd relatief veel dienstverbanden
afgesloten met relatief hoge salarissen c.q. vergoedingen. De inkomsten w aren
al ras onvoldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij kw am
dan ook nog dat enkele w erknemers zich vanw ege ziekte arbeidsongeschikt
hebben verklaard. Eén van die w erknemers heeft uiteindelijk ook het
faillissement van Summumw are aangevraagd, omdat de betaling van
salarissen al enige tijd stokte. Ook tijdens het bestuur door de heer Pronk is er
kennelijk geen ondernemingsplan gemaakt.

02-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

02-07-2019
1

8
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er acht w erknemers in dienst. Voor deze
w erknemers is toestemming ontslag aangevraagd en verkregen. De
loongarantieregeling van het UW V is in w erking getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

02-07-2019
1

2
Toelichting
De onderneming bestaat sedert medio oktober 2018. In de beginperiode is er
voornamelijk gew erkt met zzp-ers. Begin 2019 is het aantal medew erkers in
loondienst uitgebreid.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2019

8

schriftelijke ontslagaanzegging

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagaanzegging heeft in deze periode plaatsgevonden evenals de
intake door het UW V.

02-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

verkoop intellectueel eigendom
verkoop kantoorinventaris
totaal

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 45.375,00
€ 6.655,00
€ 52.030,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

02-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

02-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de op de huurlocatie aangetroffen inventariszaken - met
name kantoormeubilair en computer (rand)apparatuur - met toestemming van
de rechter-commissaris laten taxeren. Het verkooptraject dient nog in gang te
w orden gezet. Van verdere bedrijfsmiddelen is de curator niet gebleken.

02-07-2019
1

Er zijn diverse geïnteresseerde partijen op de kijkdag gew eest. Als gevolg van
de ontvangen biedingen heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris de inventaris aan één partij gegund. De kantoorinventaris is
inmiddels uit de diverse ruimtes van het bedrijfsverzamelpand verw ijderd.

01-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie ook hoofdstuk 4 - er lijkt vooralsnog geen sprake van een bancaire
financiering
respectievelijk zekerheidsgerechtigden, zodat - naar alle w aarschijnlijkheid de eventuele opbrengsten van bodemzaken in de boedel vloeien.

02-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden omvatten het in gang zetten van de taxatie van de
inventariszaken.

02-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as sprake van enkele lopende opdrachten,
w aarvoor w erkzaamheden w aren verricht. Of en in hoeverre dit onderhanden
w erk nog kan w orden gedeclareerd, zal nader w orden onderzocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

intellectueel eigendom

€ 45.375,00

totaal

€ 45.375,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

02-07-2019
1

Toelichting andere activa
Naast de aangetroffen inventariszaken is er tevens sprake van immateriële
activa, met name in de vorm van zogenaamde broncodes. Deze codes zijn van
w ezenlijk belang voor diverse klanten van de gefailleerde vennootschap. De
curator is inmiddels in overleg over de verkoop van deze broncodes.

02-07-2019
1

De curator heeft met een van de klanten een koopovereenkomst voor de
broncodes gesloten. De vergoeding is ontvangen op de boedelrekening.

01-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zien op het verkooptraject van de immateriële activa en
voornamelijk de complexiteit op ict-gebied daarvan.

02-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Door de bestuurder is een lijst met openstaande posten overhandigd. Er volgt
een onderzoek naar de inbaarheid van diverse posten.

02-07-2019
1

Inmiddels zijn de debiteuren aangeschreven op basis van de in de (summier
aanw ezige) administratie beschikbare gegevens. De diverse reacties dienen
nog te w orden beoordeeld. Er zijn in deze verslagperiode in ieder geval geen
debiteuren w elke hun openstaande vordering hebben voldaan.

01-10-2019
2

De aangeschreven debiteuren zin niet tot voldoening van de openstaande
vordering overgegaan. Diverse debiteuren claimen geen geld meer aan de
failliete vennootschap schuldig te zijn. De curator beraadt zich nader.

30-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

02-07-2019
1

De gefailleerde vennootschap hield een zakelijke betaalrekening aan bij Bunq
bank. Zij heeft haar vordering nog niet bij de curator kenbaar gemaakt.
Verdere bancaire financiering is de curator (nog) niet bekend.
01-10-2019
€ 0,00

2
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement w as van lopende leasecontracten geen sprake.

02-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In deze verslagperiode hebben zich tw ee schuldeisers gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud.

02-07-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgehandeld

01-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-07-2019
1

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

02-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

02-07-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

02-07-2019
1

Via de bestuurder zijn diverse administratieve stukken aan de curator
verstrekt. Deze stukken moeten nog nader w orden onderzocht.

02-07-2019
1

Er is een eerste inventarisatie van de aanw ezige administratie gemaakt. De
feitelijke beoordeling zal de komende verslagperiode(n) plaatsvinden.

30-12-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De gefailleerde vennootschap is medio oktober 2018 opgericht. Van
jaarrekeningen is derhalve geen sprake.

02-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
zie 7.2

02-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of en hoe op de aandelen is gestort, moet nog nader in kaart w orden
gebracht.

02-07-2019
1

Het aandelenkapitaal van € 1,= is volgestort.

25-06-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-07-2019
1

De gebruikelijke onderzoeken zullen w orden verricht. In het bijzonder zal
aandacht w orden besteed aan het feit dat de onderneming is gestart zonder
deugdelijk ondernemingsplan.

Toelichting

25-06-2020
5

Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

06-11-2020
6

De curator heeft na nader onderzoek besloten de heren De Haan, Vink en
Pronk uit te nodigen te reageren op de bevindingen van het onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur daarin. Het is de
verw achting dat in de komende verslagperiode nader overleg zal plaatsvinden.

Toelichting

05-02-2021
7

Er zijn inzake de aansprakelijkheid van de bestuurders geen ontw ikkelingen te
melden.

Toelichting

04-05-2021
8

De curator heeft zijn overw egingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid
schriftelijk toegelicht en is in afw achting van de reactie van de bestuurders.

Toelichting

28-07-2021
9

De curator is nog steeds in overleg met de bestuurders en heeft informatie
ontvangen die hij zal bestuderen.

Toelichting

27-10-2021
10

Er zijn geen ontw ikkelingen. Het onderzoek loopt door.

Toelichting

25-01-2022
11

De curator is nog in overleg met de bestuurders en onderzoekt de
documenten.

Toelichting

22-04-2022
12

Er hebben zich deze verslagperiode geen ontw ikkelingen voorgedaan.

Toelichting

22-07-2022
13

Er hebben zich deze verslagperiode geen ontw ikkelingen voorgedaan.

Toelichting

18-11-2022
14

Er hebben zich in deze verslagperiode geen ontw ikkelingen voorgedaan.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-07-2019
1

De gebruikelijke onderzoeken zullen w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is een eerste aanvang gemaakt met het doornemen van de ingeleverde
administratie.

02-07-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

02-07-2019
1

De omvang van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

€ 68.415,12

30-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft haar voorlopige (boedel)vordering kenbaar gemaakt.
de overige boedelvorderingen zijn P.M.

€ 75.357,50

05-02-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.524,00

02-07-2019
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode heeft de belastingdienst een vordering van €
44.524,= ingediend.

€ 101.632,00

01-10-2019
2

Toelichting
Inmiddels bedraagt de fiscale schuld € 101.632,=.

€ 107.362,00

30-12-2019
3

Toelichting
De fiscale schuld is toegenomen tot € 107.362,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-07-2019
1

De omvang van de vordering van het UW V is nog niet bekend.

€ 108.577,58

30-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft haar voorlopige preferente vordering kenbaar gemaakt.

€ 109.214,04
Toelichting
De preferente vordering van het UW V is gew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-03-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 59,03

26-03-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-07-2019
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn tw ee schuldvorderingen geplaatst op de lijst
van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

12

01-10-2019
2

Toelichting
De tw aalf schuldeisers hebben een gezamenlijke vordering van € 71.333,73.

17

30-12-2019
3

Toelichting
Inmiddels zijn er 17 schuldvorderingen genoteerd op de lijst van voorlopig
erkende concurrente schuldvorderingen met een totaalbedrag van € 85.724,55

18

26-03-2020
4

19

25-06-2020
5

21

05-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.741,07

02-07-2019
1

€ 85.724,55

30-12-2019
3

Toelichting
Inmiddels zijn er 17 schuldvorderingen genoteerd op de lijst van voorlopig
erkende concurrente schuldvorderingen met een totaalbedrag van € 85.724,55

€ 85.829,75

26-03-2020
4

€ 88.590,07

25-06-2020
5

€ 97.204,74

05-02-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-07-2019
1

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

02-07-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

02-07-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

02-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

02-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode(s) zal het verkooptraject van de aanw ezige
activa w orden voortgezet. Daarnaast staan gebruikelijke w erkzaamheden
zoals inventarisatie crediteuren, doornemen administratie, overleg bestuurder,
etc. gepland.

02-07-2019
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek inzake pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid plaatsvinden. Daarnaast zullen doorlopende
overeenkomsten met klanten w orden afgew ikkeld.

01-10-2019
2

De curator is nog in overleg met de bestuurders en onderzoekt de
documenten.

25-01-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

02-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2022
14

