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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zettastor B.V.

01-06-2018
3

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 31 oktober 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zettastor B.V. (KvK 53495861), statutair gevestigd
te Naarden en feitelijk gevestigd te (1042 AZ) Amsterdam aan de
Gyroscoopw eg 140, met benoeming van mr C.P. Lunter tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr F.A.M. Now ee tot curator.

01-06-2018
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Activiteiten onderneming
Failliet is opgericht op 27 september 2011 en houdt kantoor in Amsterdam. De
onderneming bood totaaloplossingen op het gebied van datamanagement en
– storage en richtte zich voornamelijk op de grotere bedrijven en overheden.
Als officiële aanbieder van de softw are van het Amerikaanse bedrijf Commvault
nam Zettastor zow el de levering, implementatie en de uiteindelijke
ondersteuning voor haar rekening. De activiteiten zijn reeds in augustus 2017
gestaakt.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.332.000,00

€ -513.000,00

€ 350.000,00

2016

€ 2.514.000,00

€ -393.000,00

€ 157.000,00

2015

€ 3.797.000,00

€ 218.000,00

€ 811.000,00

2014

€ 2.242.000,00

€ 23.000,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens uit 2017 zijn enkel in concept opgesteld.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
13

01-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 23.498,35

01-06-2018
3

€ 23.501,34

31-08-2018
4

€ 23.503,12

06-12-2018
5

€ 23.908,37

14-03-2019
6

€ 23.909,57

11-06-2019
7

€ 23.911,38

03-09-2019
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

01-06-2018
3

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

31-08-2018
4

t/m
30-8-2018
van
31-8-2018

06-12-2018
5

t/m
29-11-2018
van
30-11-2018

14-03-2019
6

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

11-06-2019
7

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

03-09-2019
8

t/m
28-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

23,10 uur

4

13,20 uur

5

4,70 uur

6

3,50 uur

7

7,80 uur

8

5,90 uur

totaal

58,20 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 111,30.

01-06-2018
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 124,50.

31-08-2018
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 129,20.

06-12-2018
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 132,70.

14-03-2019
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 140,50.

11-06-2019
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 146,40.

03-09-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In het aandeelhoudersregister is opgenomen dat 100% van de aandelen in
het kapitaal van failliet gehouden w orden door Zetta Holding B.V. Volgens de
bestuurder w orden de aandelen echter gehouden door Isit Holding B.V. (10%),
de heer Siegfried Kok (5%) en Zetta Holding B.V. (85%). Enig bestuurder van
gefailleerde is Zetta Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Zetta
Holding B.V. is de heer W illem Cornelis Linschoten.
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1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is niet betrokken bij lopende procedures.

01-06-2018
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1.3 Verzekeringen
Op naam van failliet w aren de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Als
gevolg van betalingsachterstanden zijn de verzekeringen reeds voor de
faillissementsdatum geroyeerd. Ter verzekering van de bedrijfsinventaris is in
de eerste verslagperiode een tijdelijke verzekering afgesloten. Na de verkoop
en levering van de bedrijfsinventaris is deze verzekering beëindigd in de
tw eede verslagperiode. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Failliet huurde (een deel van) een bedrijfspand in Amsterdam. Daarnaast heeft
failliet een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van een personenauto
(operational lease). Voorts heeft failliet een overeenkomst met Shurgard
gesloten voor de huur van een self storage-box. De huurovereenkomsten zijn
na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd ex artikel 39
Faillissementsw et. De personenauto is in de eerste verslagperiode ingeleverd
bij de leasemaatschappij. De bedrijfsruimte en de self storage-box zijn
achtereenvolgens op 14 december 2017 en 15 januari 2018 opgeleverd aan de
betreffende verhuurders. De huurovereenkomsten zijn daarmee per die data
geëindigd. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

1.5 Oorzaak faillissement
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3

1.5 Oorzaak faillissement
Vanaf 2016 kampte de onderneming met tegenvallende resultaten, hetgeen
uiteindelijk heeft geresulteerd in het faillissement. De tegenvallende resultaten
zouden volgens het bestuur voornamelijk te w ijten zijn aan een samenloop
van vier omstandigheden. Ten eerste is een groot aantal beoogde nieuw e
deals één voor één afgeketst, w aarbij de potentiële klant vaak voor een
minder geavanceerd en goedkoper softw arepakket van een concurrent koos.
Het missen van deze omzet zou deels te w ijten zijn aan een (achteraf bezien)
verkeerd aannamebeleid met betrekking tot verkoopmedew erkers. Ten tw eede
heeft een partnership met een hostingbedrijf niet de gew enste
synergievoordelen opgeleverd. Ten derde heeft softw aremaker Commvault er
voor gekozen om met meer resellers te gaan w erken, w at de verkoopmarges
erg onder druk heeft gezet. Ten slotte is er in een (gew onnen) aanbesteding
abusievelijk softw areondersteuning toegezegd voor een systeem w at niet
ondersteund w erd, hetgeen tot betalingsopschorting en veel extra kosten
heeft geleid. In augustus 2017 heeft het bestuur pogingen ondernomen om de
onderneming te verkopen, maar dit heeft niet tot het gew enste resultaat
geleid. Vervolgens zijn 10 van de 12 w erknemers elders aan de slag gegaan
en zijn de bedrijfsactiviteiten tot stilstand gebracht. In de komende
verslagperiode(n) zal het onderzoek naar de (belangrijkste) oorzaken van het
faillissement w orden voortgezet.
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In deze verslagperiode zijn aan het bestuur aanvullende vragen gesteld naar
aanleiding van de door het bestuur aangegeven belangrijkste oorzaken van
het faillissement. Getracht w ordt om het oorzakenonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

31-08-2018
4

Het bestuur heeft de vragen in deze verslagperiode beantw oord. Aangezien er
nog enige onduidelijkheden bestaan ten aanzien van een aantal punten, is
met het bestuur afgesproken dat zij deze onduidelijkheden tijdens een
bespreking verheldert, w aarna het onderzoek naar verw achting kan w orden
afgerond. Deze bespreking zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden.

06-12-2018
5

De bespreking heeft door omstandigheden in deze verslagperiode geen
doorgang kunnen vinden en is verplaatst naar de komende verslagperiode.

14-03-2019
6

In de zevende verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. Vooralsnog is niet gebleken dat er andere oorzaken aan het
faillissement ten grondslag liggen, dan zoals die door de bestuurder zijn
gesteld.

11-06-2019
7

In de achtste verslagperiode is gebleken dat er geen andere oorzaken aan
het faillissement ten grondslag liggen, dan zoals die door de bestuurder zijn
gesteld. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

03-09-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

01-06-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

01-06-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-11-2017

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode zijn de w erknemers aangemeld bij het UW V en
heeft een intakegesprek plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
aan de w erknemers in bruikleen gegeven bedrijfseigendommen ingenomen. De
opzegtermijn van de w erknemers liep tot uiterlijk 15 december 2017. Er
resteren geen verdere w erkzaamheden.

01-06-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoormeubilair en bedrijfsinventaris (met name
computer-hardw are)

€ 13.402,93

€ 0,00

totaal

€ 13.402,93

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement is bij failliet kantoormeubilair en bedrijfsinventaris (met
name computer-hardw are) aangetroffen. Kort voor faillissement zijn deze
bedrijfsmiddelen middels een sale & lease backconstructie vervreemd. In de
eerste verslagperiode zijn de rechtshandelingen ten aanzien van deze sale &
lease backconstructie buitengerechtelijk vernietigd op grond van artikel 42
Faillissementsw et. De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand (zie onder 5) en zijn
kort na datum faillissement getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies
B.V. In de tw eede verslagperiode is de bedrijfsinventaris, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, onderhands verkocht. Ten aanzien
van een iPhone en een laptop w as een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud w aardoor deze goederen niet met de andere
bedrijfsinventaris zijn verkocht (zie onder 5). De leverancier heeft inmiddels
afstand van het eigendomsvoorbehoud gedaan. De iPhone en de laptop zullen
naar verw achting in de volgende verslagperiode openbaar w orden verkocht.

01-06-2018
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In de volgende verslagperiode zullen de resterende bedrijfsmiddelen naar alle
w aarschijnlijkheid openbaar w orden verkocht.

31-08-2018
4

De resterende bedrijfsmiddelen bevinden zich bij het veilingbedrijf en de
restveiling staat gepland voor de volgende verslagperiode.

06-12-2018
5

In de zesde verslagperiode is met de veiling van de resterende
bedrijfsmiddelen een opbrengst gerealiseerd van € 402,93 (inclusief btw ). Dit
bedrag is reeds ontvangen op de faillissementsrekening.

14-03-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor w at betreft de bodemzaken is sprake van een bodemvoorrecht van de
fiscus. De bodemzaken zijn in de tw eede verslagperiode verkocht.

01-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de volgende verslagperiode dienen de iPhone en de laptop te gelde te
w orden gemaakt. Verder resteren er geen w erkzaamheden.

01-06-2018
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In de volgende verslagperiode dienen de iPhone en de laptop te gelde te
w orden gemaakt. Naar verw achting zullen deze bedrijfsmiddelen openbaar
w orden verkocht.

31-08-2018
4

In de volgende verslagperiode dienen de iPhone en laptop via een openbare
verkoop te gelde w orden gemaakt. Verder resteren er geen w erkzaamheden.

06-12-2018
5

In deze verslagperiode zijn de resterende bedrijfsmiddelen openbaar verkocht.
Er resteren geen w erkzaamheden.

14-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsactiviteiten w aren al enige maanden voor datum faillissement
gestaakt, met uitzondering van het leveren van support aan enkele klanten.
Deze klanten hadden reeds betaald voor de support. Er w as op datum
faillissement derhalve geen sprake van onderhanden w erk. Gefailleerde
beschikte ook niet over voorraden.

01-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

01-06-2018
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte op datum faillissement niet over andere activa.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

01-06-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 14.886,83

€ 7.735,77

€ 14.886,83

€ 7.735,77

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bleek per datum faillissement te bestaan uit tw ee
vorderingen met een totale omvang van € 14.886,83. In de tw eede
verslagperiode is een vordering ad € 7.735,77 geïnd. In de derde
verslagperiode heeft de debiteur van de resterende vordering een (hogere)
tegenvordering ingediend. De rechtsgeldigheid van de (verrekening van de)
tegenvordering is in onderzoek.

01-06-2018
3

In deze verslagperiode is vastgesteld dat de verrekening van de
tegenvordering rechtsgeldig is. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

31-08-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode dient de rechtsgeldigheid van de
tegenvordering te w orden beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst van het
onderzoek dient de debiteurenincasso te w orden voortgezet.

01-06-2018
3

De rechtsgeldigheid van de (verrekening van de) tegenvordering is in deze
verslagperiode onderzocht en beoordeeld als rechtsgeldig. Er resteren geen
verdere w erkzaamheden.

31-08-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 8.814,76

01-06-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
FaiIliet bankiert bij ING Bank N.V. (hierna: ‘ING’). De schuld aan ING bedroeg
per faillissementsdatum € 8.814,76 (exclusief rente en kosten).

5.2 Leasecontracten
Failliet leasete (operational lease) een Porsche Cayenne bij LeasePlan
Nederland N.V. (zie 1.6). Dit voertuig is kort na datum faillissement bij de
leasemaatschappij ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

01-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
In de tw eede verslagperiode is komen vast te staan dat failliet geen
zekerheden heeft verstrekt.

01-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

01-06-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een drietal leveranciers heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Van tw ee claims is inmiddels duidelijk gew orden dat de
geleverde zaken zich op datum faillissement niet (meer) in de macht van de
failliet bevonden. De derde leverancier met een claim op het eigendomsrecht
op een smartphone en laptop heeft afstand van het eigendomsvoorbehoud
gedaan. Er resteren geen w erkzaamheden.

01-06-2018
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5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen der crediteuren een retentierecht geldend gemaakt.

01-06-2018
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen der crediteuren een recht van reclame geldend
gemaakt.

01-06-2018
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Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht zijn verlopen.

14-03-2019
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

01-06-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de tw eede verslagperiode zijn de rechten van derden afgew ikkeld. Er
resteren geen w erkzaamheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn eind augustus 2017 gestaakt.
Aangezien failliet niet zelf de softw are ontw ikkelde maar ‘slechts’ een
dealer/serviceverlener w as, zullen, volgens het bestuur, veel klanten
rechtstreeks contact met de softw areontw ikkelaar hebben opgenomen en bij
een concurrerende reseller zijn ondergebracht. Het overgrote deel van het
personeel van failliet is reeds geruime tijd vóór datum faillissement elders in
dienst getreden en derhalve niet meer beschikbaar. Een voortzetting van de
onderneming behoorde gelet op het voorgaande niet tot de mogelijkheden.

01-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-06-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-06-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode is een biedingstraject opgestart teneinde een
doorstart van (een deel van) de activiteiten van failliet te realiseren. De
geïnteresseerden hebben, na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring,
nadere informatie over de onderneming ontvangen. De geïnteresseerde
partijen hebben in de tw eede verslagperiode aangegeven niet bereid te zijn
om (een deel van) de activiteiten van de onderneming van gefailleerde door te
starten. Als genoemd onder 3 zijn de IE-rechten en de goodw ill van
gefailleerde door een voormalig concurrent gekocht enkel en alleen om te
voorkomen dat een concurrent er met dit actief “vandoor gaat”.

01-06-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-06-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-06-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de tw eede verslagperiode is gepoogd een doorstart te realiseren, maar er
bleek geen partij geïnteresseerd in een doorstart van (een deel van) de
activiteiten van gefailleerde. De IE-rechten en de goodw ill zijn als ‘losse activa’
verkocht. Er resteren geen w erkzaamheden.

01-06-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zijn in de eerste
verslagperiode aangevangen met het veiligstellen van de (digitale)
administratie. Aan de hand van de veiliggestelde administratie is gebleken dat
voldaan is aan de boekhoudplicht.

01-06-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2014 is één dag te laat gedeponeerd.

01-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De failliete vennootschap is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het
laten opstellen van een accountantsverklaring.

01-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de tw eede verslagperiode is komen vast te staan dat voldaan is aan de
stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

01-06-2018
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Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek naar onbehoorlijk bestuur is thans gaande. In
de derde verslagperiode zijn er specifieke vragen aan de bestuurder van
gefailleerde gesteld. De inhoudelijke reactie van de bestuurder op deze vragen
is thans in onderzoek.
Nee

31-08-2018
4

Toelichting
Thans is het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gaande. In dit
kader is in de derde verslagperiode de eerste inhoudelijke reactie van de
bestuurder onderzocht en beoordeeld. Uit de beantw oording en toelichting zijn
enkele zaken onduidelijk gebleven. In deze verslagperiode zijn aan de
bestuurder vervolgvragen gesteld. De inhoudelijke reactie van de bestuurder
w ordt in de volgende verslagperiode verw acht.

Toelichting
In de vijfde verslagperiode heeft het bestuur de vervolgvragen beantw oord. Er
resteren nog enkele onduidelijkheden. Met het bestuur is afgesproken om
deze onduidelijkheden tijdens een bespreking te verhelderen. Dit overleg zal in
de komende verslagperiode plaats gaan vinden.
Nee

06-12-2018
5

14-03-2019
6

Toelichting
De bespreking met het bestuur heeft in deze verslagperiode onverhoopt geen
doorgang kunnen vinden en zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden.

Toelichting
In de zevende verslagperiode heeft een bespreking met het bestuur
plaatsgevonden. Het bestuur heeft op tw ee punten na, alle onduidelijkheden
toegelicht. Als de laatste tw ee punten zijn opgehelderd, kan het onderzoek
w orden afgerond. Hierover w ordt op het moment met het bestuur
gecommuniceerd.
Nee
Toelichting
In de achtste verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met de
bestuurder van gefailleerde. Over een van de tw ee openstaande punten
heeft de bestuurder duidelijkheid verschaft, w aarmee dit punt is afgew ikkeld.
Ten aanzien van het resterende punt – de afw ikkeling van de rekeningcourantverhouding tussen gefailleerde en de bestuurder – w ordt thans
overleg met de bestuurder gevoerd over een betalingsregeling. Indien tot
een regeling w ordt gekomen, resteren er geen w erkzaamheden meer. Er
dient dan enkel nog op w orden toegezien dat de regeling w ordt nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

11-06-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

01-06-2018
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Toelichting
In de eerste verslagperiode is de sale & lease backconstructie ten aanzien van
de kantoor- en bedrijfsinventaris op grond van artikel 42 Faillissementsw et
vernietigd, zie onder 3. Het onderzoek naar andere paulianeuze handelingen is
thans gaande.

Toelichting
Als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek w orden thans mogelijke
andere paulianeuze handelingen nader onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek naar andere paulianeuze handelingen is thans gaande.

Toelichting
Het onderzoek naar andere paulianeuze handelingen is thans gaande.

Toelichting
Het onderzoek naar andere paulianeuze handelingen is thans gaande.
Nee
Toelichting
In de achtste verslagperiode is komen vast te staan dat er geen sprake is
gew eest van paulianeuze handelingen. Er resteren geen verdere
w erkzaamheden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-08-2018
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06-12-2018
5

14-03-2019
6

11-06-2019
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03-09-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de derde verslagperiode zijn de gestelde vragen door de bestuurder
beantw oord. De inhoudelijke reactie van de bestuurder is thans in onderzoek.

01-06-2018
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In de vierde verslagperiode is de inhoudelijke reactie van de bestuurder
beoordeeld en zijn er vervolgvragen aan de bestuurder gesteld. In de
volgende verslagperiode dienen de vervolgvragen te w orden beantw oord en
de rechtmatigheidsonderzoeken te w orden voortgezet.

31-08-2018
4

In de vijfde verslagperiode heeft de bestuurder de vervolgvragen beantw oord
en is afgesproken om tijdens een bespreking de onduidelijkheden te
verhelderen. Deze bespreking dient in de volgende verslagperiode plaats te
vinden.

06-12-2018
5

De bespreking met het bestuur heeft in de zesde verslagperiode onverhoopt
geen doorgang kunnen vinden en zal in de volgende verslagperiode
plaatsvinden.

14-03-2019
6

In de zevende verslagperiode heeft een bespreking met het bestuur
plaatsgevonden. Het bestuur heeft een aantal punten verhelderd, maar tw ee
onderdelen zijn vooralsnog onvoldoende onderbouw d om het onderzoek af te
kunnen ronden. Hierover w ordt op het moment met het bestuur
gecommuniceerd.

11-06-2019
7

In de achtste verslagperiode is er veelvuldig contact gew eest met het
bestuur inzake onduidelijkheid ten aanzien van de hoogte van de rekeningcourantverhouding tussen gefailleerde en de bestuurder. Ter beslechting van
dit geschil w ordt thans gesproken over een betalingsregeling. Naast de
totstandkoming van een betalingsregeling en de nakoming daarvan resteren
er geen verdere w erkzaamheden.

03-09-2019
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de volgende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

01-06-2018
3

In de komende verslagperiode dient het overleg met de bestuurder te w orden
gevoerd, w aarna het rechtmatigheidsonderzoek naar verw achting zal kunnen
w orden afgerond.

06-12-2018
5

In de volgende verslagperiode zal het overleg met het bestuur plaatsvinden.
Naar verw achting zullen de rechtmatigheidsonderzoeken in de komende
verslagperiode kunnen w orden afgerond.

14-03-2019
6

In de volgende verslagperiode dient het bestuur de laatste onduidelijkheden
te verhelderen, w aarna de rechtmatigheidsonderzoeken kunnen w orden
afgerond.

11-06-2019
7

In de volgende verslagperiode(n) dient er een betalingsregeling met de
bestuurder te w orden overeengekomen. Vervolgens dient er op te w orden
nagezien dat deze regeling w ordt nagekomen. Verder resteren er geen
w erkzaamheden.

03-09-2019
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.526,07

01-06-2018
3

Toelichting
ClaimsAgent: € 90,75
UW V: € 3.435,32
€ 3.529,10

31-08-2018
4

Toelichting
ClaimsAgent: € 93,78
UW V: € 3.435,32
€ 3.532,12

14-03-2019
6

Toelichting
ClaimsAgent: € 96,80
UW V: € 3.435,32

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 799.873,00

01-06-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 76.304,73

01-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.685,34

01-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

01-06-2018
3

25

31-08-2018
4

26

14-03-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 847.312,38

01-06-2018
3

€ 847.528,14

31-08-2018
4

€ 858.871,90

14-03-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

01-06-2018
3

Het faillissement zal naar verw achting w orden opgeheven bij gebrek aan
baten dan w el vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

06-12-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

01-06-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-06-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-06-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-06-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-06-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de (verrekening van de) tegenvordering van de debiteur dient te w orden
beoordeeld;
- de overgebleven bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
- de noodzakelijke onderzoeken dienen te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

01-06-2018
3

- de overgebleven bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

31-08-2018
4

- de overgebleven bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

06-12-2018
5

- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

14-03-2019
6

- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

11-06-2019
7

– met de bestuurder van gefailleerde dient een betalingsregeling te w orden
overeengekomen ten aanzien van de rekening-courantverhouding. Voorts
dient er op te w orden toegezien dat deze betalingsregeling w ordt
nagekomen.
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

03-09-2019
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

01-06-2018
3

Indien en zodra de betalingsregeling met de bestuurder tot stand is
gekomen en is nagekomen, dient het faillissement te w orden afgew ikkeld.

03-09-2019
8

10.3 Indiening volgend verslag
28-11-2019

10.4 Werkzaamheden overig

03-09-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder ‘plan van aanpak’.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
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.

Bijlagen
Bijlagen

01-06-2018
3

