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Algemene gegevens
Naam onderneming
Metatronics B.V.

20-11-2018
1

Gegevens onderneming
statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5617 BD Eindhoven,
aan het adres Torenallee 42-52
ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 52876454.

20-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van elektronische componenten;
Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.251.549,00

€ -641.146,00

€ 580.412,00

2016

€ 1.232.420,00

€ -602.654,00

€ 367.546,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

20-11-2018
1

Toelichting
Daarnaast w as er in de regel sprake van één of meerdere stagiaires.

Boedelsaldo
€ 31.834,45

20-11-2018
1

€ 1,87

21-05-2019
2

€ 5.320,84

26-11-2019
3

€ 5.326,97

15-05-2020
4

€ 5.332,39

17-11-2020
5

€ 5.337,44

19-05-2021
6

€ 5.342,52

19-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-10-2018

20-11-2018
1

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

21-05-2019
2

t/m
21-5-2019
van
22-5-2019

26-11-2019
3

t/m
26-11-2019
van
27-11-2019

15-05-2020
4

t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

17-11-2020
5

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

19-05-2021
6

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

137 uur 42 min

2

40 uur 0 min

3

27 uur 24 min

4

7 uur 12 min

5

8 uur 54 min

6

4 uur 42 min

7

5 uur 30 min

totaal

231 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In dit faillissement is tot heden in totaal 137:42 uren besteed door de curator
en zijn kantoorgenoten. Het faillissement is uitgesproken op 3 oktober 2018.
Daarvoor is nog tw ee dagen sprake gew eest van een surseance van betaling.

20-11-2018
1

In dit faillissement is tot heden in totaal 177:42 uren besteed door de curator
en zijn kantoorgenoten.

21-05-2019
2

In dit faillissement is tot heden 205:18 uren besteed door de curator en zijn
kantoorgenoten.

26-11-2019
3

Bestede uren:
curator: 200:18 uren
faill.mdw .: 31:20 uren
Totaal bestede uren: 231:48 uren

19-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Metatronics B.V. is Metatronics Holding
B.V.
Bestuurder van Metatronics Holding B.V. is BPR Holding B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van BPR Holding B.V. is de heer F. Boon.
Metatronics Holding B.V. telt vier aandeelhouders, ieder voor 25 procent:
- BPR Holding B.V.
- Elizen Consultancy B.V.
- Hillers Investeringen B.V.
- Thermo Bay Invest B.V.

1.2 Lopende procedures

20-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillietverklaring is er sprake van drie procedures:
- failliet is eiser (in conventie). Het gaat om de incasso van gestuurde facturen
en overige vergoedingen.
- failliet is aanvrager van het faillissement van één van haar debiteuren.
- failliet is gedaagde partij bij een incassoprocedure met als inzet betaling van
openstaande managementfee.

20-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen w orden voor zover nodig beëindigd.

20-11-2018
1

1.4 Huur
Metatronics B.V. huurt een kantoor- en bedrijfsruimte aan het adres Torenallee
42-54 te Eindhoven. De huurtermijn van 5 jaar liep af vlak na faillissement,
zodat opzegging niet noodzakelijk is. In overleg met verhuurder w ordt tot
oplevering overgegaan.

1.5 Oorzaak faillissement

20-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaak of oorzaken in onderzoek.
Uit gesprekken met de bestuurder zijn de volgende omstandigheden naar
voren gekomen:

20-11-2018
1

1) Eind 2017 is een groot project negatief afgelopen om navolgende redenen:
a. Er w aren meer uren nodig dan begroot (~2500 uur), w elke resulteerden in
extra interne kosten. Ook zijn er kosten voor inhuur externen gemaakt;
b. Inkoopkosten van producten w aren hoger dan verkochte prijs;
c. Onbetaalde productie-facturen;
d. Geen overeenstemming met klant bereikt inzake een oplossing voor alle
extra kosten.
2) Uitblijven nieuw e opdrachten van voldoende omzet.
Er is sprake van ziekte bij de buitendienst. Op dat moment is de sales portfolio
onvoldoende gevuld. De nadruk is hierop komen te liggen en er w orden
nieuw e opdrachten gerealiseerd, maar onvoldoende om het tij te kunnen
keren.
3) Er is sprake van uitloop op kosten bij de ontw ikkeling voor klanten, w elke
kosten niet doorbelast konden w orden.
In verhouding tot de omzet en marge zijn de ontstane schuldenlast en de
vaste, doorlopende kosten veel te hoog gew orden. Reorganisaties en andere
kostenverlagingen die zijn doorgevoerd, w aren niet meer afdoende om te
kunnen komen tot rendabele exploitatie. Uiteindelijk heeft de nijpende
liquiditeit de problemen verergerd en gezorgd dat er geen bedrijfsvoering meer
mogelijk w as.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Dit
onderzoek is nog niet afgerond en w ordt uitgevoerd in overleg met diverse
betrokkenen.

21-05-2019
2

In onderzoek.

26-11-2019
3

Dit onderzoek loopt nog en is het sluitstuk van de behandeling van dit
faillissement. Er lopen nog diverse kw esties, w aaronder een gerechtelijke
procedure tegen een debiteur, zodat aan afronding van het onderzoek nog
niet kan w orden toegekomen.

15-05-2020
4

De procedure tegen de debiteur loopt nog en heeft door corona vertraging
opgelopen. Het tw eede deel van de getuigenverhoren zal plaatsvinden op 30
april 2021. Daarnaast is er sprake van een lopende procedure, die w ordt
gevoerd tussen aandeelhouders. De gefailleerde vennootschap is daar geen
partij bij, maar dit gaat ook failliet aan. De curator ontving recent een verzoek
om informatie van de door de rechtbank aangestelde deskundige in die
procedure. Daaraan is gehoor gegeven.

17-11-2020
5

Dit is nog niet afgerond.

19-05-2021
6

De in verslag 5 beschreven procedures zijn nog niet afgerond.

19-11-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

20-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

20-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-10-2018

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn opgezegd. Alle
personeelsleden hebben gedurende de opzegtermijn reeds een andere
w erkgever gevonden. De curator heeft UW V gefaciliteerd bij het in kaart
brengen van de rechten en verplichtingen van de w erknemers, o.a. met het
oog op de loongarantieregeling.

20-11-2018
1

De curator heeft het traject van UW V begeleid. Dat is inmiddels afgerond en
UW V heeft haar vordering op grond van de loongarantieregeling ingediend.

21-05-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris

€ 22.000,00

totaal

€ 22.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Met de pandhouder Rabobank is een boedelbijdrage van 10 %
overeengekomen. Nadat de taxatie heeft plaatsgevonden zijn de activa met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

20-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is van toepassing.

20-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 1.000,00

€ 100,00

totaal

€ 1.000,00

€ 100,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met de pandhouder Rabobank is een boedelbijdrage van 10 %
overeengekomen. Nadat de taxatie heeft plaatsgevonden zijn de activa met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

20-11-2018
1

Het (beperkte) onderhanden w erk is ondergebracht bij de goodw ill.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/IE rechten

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Met de pandhouder Rabobank is een boedelbijdrage van 10 %
overeengekomen. Nadat de taxatie heeft plaatsgevonden zijn de activa met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht.
De IE rechten betreffen auteursrechten en domeinnamen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 330.146,00

€ 12.466,73

€ 1.870,00

totaal

€ 330.146,00

€ 12.466,73

€ 1.870,00

Toelichting debiteuren
De curator is in overleg met de pandhouder over de incasso van de debiteuren.
Van bovenstaand bedrag w ordt een bedrag van EUR 215.000,- geïncasseerd
via de reeds aanhangige procedure.

20-11-2018
1

De debiteurenincasso is afgerond, behalve de ten tijde van de faillietverklaring
reeds lopende procedure. Die procedure is voortgezet en recent heeft
getuigenverhoor plaatsgevonden. De overige debiteuren zijn geïncasseerd,
voor zover mogelijk. Diverse debiteuren hebben de vordering betw ist of (deels)
verrekend. Met de pandhouder is vervolgens ook afgerekend.

26-11-2019
3

In de afgelopen verslagperiode stond een tw eede getuigenverhoor gepland,
maar dat is vanw ege het coronavirus uitgesteld.

15-05-2020
4

Er hebben getuigenverhoren plaatsgevonden, maar de verhoren zijn nog niet
afgerond. De laatste verhoren zullen plaatsvinden op 30 april 2021. Vanw ege
corona is sprake van vertraging c.q. uitstel.

17-11-2020
5

Alle verhoren hebben plaatsgevonden. De zaak staat nu voor het nemen van
een conclusie na (contra-)enquête.

19-05-2021
6

De zaak staat voor vonnis op 29 december 2021. Het vonnis is al enkele
malen uitgesteld.

19-11-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de
pandhouder over de incasso van de debiteuren. De ten tijde van de
faillietverklaring reeds aanhangige procedure w ordt met toestemming van de
rechter-commissaris voortgezet.

21-05-2019
2

Daarnaast incasseert de curator de overige debiteuren namens de
pandhouder. Die incasso loopt.
Zie "toelichting debiteuren".

5. Bank/Zekerheden

26-11-2019
3

5.1 Vordering van bank(en)
€ 195.330,00

20-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier Rabobank heeft dit bedrag te vorderen.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een (short)leasecontract. Het betreft de auto van de
buitendienstmedew erkster. De auto is direct ingenomen door de
leasemaatschappij.

20-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Naast borgtochten van (voormalig) bestuurders, heeft Rabobank pandrechten
op de inventaris, voorraad en debiteuren van Metatronics B.V.

20-11-2018
1

Investeerder Schroder heeft borgtochten van (voormalig) bestuurders en
pandrechten op IE-rechten, w aarbij dochtermaatschappij Metatronics
Technologies B.V. optreedt als pandgever. Daarnaast is sprake van hoofdelijk
medeschuldenaarschap van gelieerde vennootschappen, die niet gefailleerd
zijn.
Met de pandhouder is voor zover als mogelijk al afgerekend op grond van haar
zekerheden.

21-05-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Hier is sprake van.

20-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Zij zijn
na beoordeling van de juistheid hiervan inmiddels in staat gesteld om de
opgeëiste zaken retour te nemen.

20-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Hier is tot heden geen sprake van.

20-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hier is tot heden geen sprake van.

5.8 Boedelbijdragen

20-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 100,00

20-11-2018
1

Toelichting
Met Rabobank is een boedelbijdrage van 10 % overeengekomen ten aanzien
van de voorraad.
Over de debiteuren zijn partijen nog in overleg.

Toelichting
Voor de debiteurenincasso is een boedelbijdrage overeengekomen van 15 %.

Toelichting
Er is voor zover mogelijk reeds afgerekend met de pandhouder.

21-05-2019
2

26-11-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator voert (terugkerend) overleg met de bank over het traject van
uitw inning van de zekerheden.

21-05-2019
2

Dit loopt. Ook de bank is in afw achting van het vonnis in de incassoprocedure
tegen de debiteur.

19-11-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn niet voortgezet. Op het moment dat de surseance van
betaling w erd verleend (1 oktober 2018) is het personeel reeds vrijgesteld van
w erkzaamheden.

20-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-11-2018
1

6.4 Beschrijving
Meerdere geïnteresseerde partijen in een doorstart hebben zich gemeld bij de
curator. Deze zijn in staat gesteld zich een beeld te vormen van de activa en
de bedrijfsvoering. De meeste kandidaten hanteerden als voorw aarde dat
(een gedeelte van) het personeel kon w orden overgenomen, hetgeen
uiteindelijk niet kon w orden w aargemaakt, omdat het personeel zeer snel een
nieuw e w erkgever heeft gevonden.

20-11-2018
1

Aan de hand van de hierboven beschreven activaverkoop maakt de
uiteindelijke koper een doorstart.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 33.000,00

20-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie 5.8.

21-05-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht met alle
geïnteresseerde partijen, hetgeen uiteindelijk tot verkoop van de activa heeft
geleid per 13 november jl.

20-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

20-11-2018
1

De curator heeft de administratie ontvangen c.q. veiliggesteld. Deze lijkt op het
eerste gezicht overzichtelijk en ordentelijk.

26-11-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 20 juli 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

20-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

20-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

20-11-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

20-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode maakte de curator een aanvang met het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2018
1

Dit onderzoek loopt en w ordt voortgezet.

21-05-2019
2

Het onderzoek loopt nog. De curator tracht de komende verslagperiode tot
afronding te komen.

26-11-2019
3

In afw achting van de uitkomst van verschillende kw esties c.q. procedures,
w elke uitkomst de curator graag w enst mee te nemen bij zijn onderzoek, kan
het algehele rechtmatigheidsonderzoek nog niet w orden afgerond.

15-05-2020
4

Op dit moment is sprake van tw ee nog lopende procedures, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek en dus het faillissement nog niet afgerond kunnen
w orden. De curator volgt de ontw ikkelingen.

17-11-2020
5

De procedures zijn vertraagd (door corona) en nog niet afgerond. De curator
volgt de ontw ikkelingen en blijft met de betrokkenen in overleg.

19-05-2021
6

Omdat er nog geen definitieve duidelijkheid is, kan het
rechtmatigheidsonderzoek (dat het sluitstuk vormt in dit faillissement, nog
niet w orden afgerond.

19-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend. Dit zal in ieder het loon en de huur over de periode na datum
faillissement zijn.
€ 103.488,38

20-11-2018
1

21-05-2019
2

Toelichting
Dit is de door UW V ingediende vordering (EUR 96.592,80) en de huur van na
datum faillissement (EUR 6.895,58).
€ 116.177,07

26-11-2019
3

Toelichting
UW V heeft haar vordering nog verhoogd met EUR 12.688,69 op grond van
pensioenpremies.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 137.840,00

20-11-2018
1

€ 256.891,00

21-05-2019
2

€ 298.736,00

26-11-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 67.320,22

20-11-2018
1

21-05-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot heden zijn er geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

20-11-2018
1

41

21-05-2019
2

43

26-11-2019
3

44

19-11-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.515.733,91

20-11-2018
1

€ 1.610.691,09

21-05-2019
2

€ 1.699.293,67

26-11-2019
3

€ 1.714.293,67

19-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

Nog niet bekend. De crediteurenpositie is de afgelopen verslagperiode
ongew ijzigd.

19-05-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.
De curator inventariseert de crediteurenpositie.

20-11-2018
1

De crediteurenpositie is inzichtelijk gemaakt.

17-11-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

1) Tegnis B.V.
2) JJH Textiles
3) Elizen Consultancy B.V.

20-11-2018
1

9.2 Aard procedures
1) incasso openstaande facturen, eisende partij
2) aanvrager faillissement van haar debiteur
3) incasso openstaande facturen, gedaagde partij

20-11-2018
1

9.3 Stand procedures
1) Bew ijsvoering d.m.v. enquête.
2) Behandeling w as al dusdanig vaak uitgesteld dat verzoek niet meer
behandeld kon w orden.
3) Verstekvonnis.

20-11-2018
1

1) De curator hoefde zich enkel over deze procedure uit te laten. Deze
procedure w ordt voortgezet door de curator, in overleg met de pandhouder en
na toestemming van de rechter-commissaris. De advocaat van de curator zal
de benodigde (rol)handelingen verzorgen.

21-05-2019
2

1) De procedure is inderdaad voortgezet. Recent heeft het eerste deel van het
getuigenverhoor plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zullen meer
getuigen gehoord w orden.

26-11-2019
3

1) De getuigenverhoren zijn tot nader order uitgesteld vanw ege het
coronavirus. Er zijn dus geen nieuw e ontw ikkelingen in de laatste
verslagperiode.

15-05-2020
4

1) Er hebben verhoren plaatsgevonden in de afgelopen verslagperiode. De
laatste verhoren w orden afgenomen op 30 april 2021.

17-11-2020
5

1) Alle verhoren hebben plaatsgevonden. De zaak staat voor het nemen van
conclusies na (contra-)enquête. Daarna w ordt vonnis verw acht.

19-05-2021
6

1) De zaak staat voor vonnis op 29 december 2021. Het vonnis is al enkele
malen uitgesteld.

19-11-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
1) Overleg met pandhouder over voortzetting.
2) Geen. Vordering dient alsnog te w orden geïncasseerd.
3) Geen.

20-11-2018
1

1) Hervatting procedure met (naar verw achting) een nieuw e datum voor
getuigenverhoor en andere bew ijslevering door failliet. De curator voert
overleg met de pandhouder, de bestuurder en zijn advocaat.

21-05-2019
2

1) In overleg met de advocaat w ordt deze procedure verder gevoerd en
w orden de benodigde handelingen uitgevoerd.

26-11-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w ikkelt de verkoop van de activa af, overlegt met Rabobank over de
uitw inning van de zekerheden en maakt een aanvang met het
rechtmatigheidsoverleg.

20-11-2018
1

De curator incasseert de debiteuren, hervat de aanhangige procedure en gaat
verder met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-05-2019
2

De aanhangige procedure w ordt voortgezet en het rechtmatigheidsonderzoek
w ordt uitgevoerd.

26-11-2019
3

De aanhangige procedure w ordt voortgezet en het rechtmatigheidsonderzoek
w ordt uitgevoerd.

15-05-2020
4

De aanhangige procedure w ordt voortgezet en het rechtmatigheidsonderzoek
w ordt uitgevoerd.

17-11-2020
5

De aanhangige procedure w ordt voortgezet en het rechtmatigheidsonderzoek
w ordt uitgevoerd.

19-05-2021
6

De aanhangige procedure w ordt voortgezet en het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt uitgevoerd.

19-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

Nog niet bekend.

15-05-2020
4

Nog niet bekend.

17-11-2020
5

Nog niet bekend.

19-05-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

19-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

