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BEGINVERSLAG

Datum: 20 februari 2014

Gegevens onderneming

: Zahari Limited

Adres

: Labadistendyk 4
8637 VJ Wieuwert

Inschrijfnr. handelsregister

: 52076644

Faillissementsnummer

: C/17/14/14 F

Datum uitspraak

: 14 januari 2014

Curator

: mr. J.H. van der Meulen

R-C

: mevrouw mr. M. Jansen

Activiteiten onderneming

:

Zahari Limited is beherend vennoot in de commanditaire vennootschap Dutch Entertainment
Services CV

Omzetgegevens

:

-

2011: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 1.236.489,39

-

2012: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 805.469,05

-

2013: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 203.149,32 debet, dat wil
zeggen: negatieve omzet (zie ook hierna paragraaf 1.7).

Personeel gemiddeld aantal

: geen.

Verslagperiode

: 14 januari 2014 tot en met 18 februari 2014

Alle bestede uren in dit faillissement worden geboekt op het dossier Dutch Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie wordt verwezen naar de verslagen in het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
1
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

Gefailleerde is een commanditaire vennootschap met één beherend vennoot. De
handelsnaam is Dutch Entertainment Services (DES). De enig beherend vennoot is een
rechtspersoon naar het recht, geldend in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de gegevens
zijn:

-

Naam

: Zahari Ltd.

Ingeschreven in

: Companies Registration Office te Cardiff, Verenigd
Koninkrijk onder nummer 07313265

-

Adres

: 15 Alexander Corniche Hyt
Kent CT 21 5 RW, Wales
Verenigd Koninkrijk

Voor DES trad op de heer E. Rodenburg, kantoorhoudende te Wieuwert aan het adres
Labadistendyk 4.

1.2

1.3

1.4

Winst en verlies

:

Verlies 2011

: € 12.155,33

Verlies 2012

: € 878.203,90

Verlies 2013

: € 90.292,68

Balanstotaal

:

31 december 2011

: € 375.432,--

31 december 2012

: € 877.270,--

31 december 2013

: € 1.173.357,--

Lopende procedures

:

(Kort) voor faillissement zijn vorderingen van een vijftiental crediteuren (vorderingen
steeds in de orde van grootte van ± € 800,-- tot ± € 1.500,--) in rechte aanhangig
geweest; steeds zijn deze procedures geëindigd door middel van een toewijzend vonnis,
hetzij na verstek, dan wel op tegenspraak.

1.5

Verzekeringen

: geen.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
2
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

3
1.6

Huur

:

Gefailleerde, DES, heeft een huurovereenkomst gesloten met Edificio Beheer Diensten
(EBD) betreffende een door gefailleerde gebruikte bedrijfsruimte aan het adres
Labadistendyk 4 te Wieuwert. Deze huurovereenkomst wordt door de curator opgezegd
na machtiging, opzegging op grond van artikel 39 Fw.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Volgens de ondernemingsleiding is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit
dat de door gefailleerde bij organisatiebureaus ingekochte tickets op een gegeven
ogenblik niet meer door bedoelde bureaus zouden worden geleverd. Dit zou er, aldus de
ondernemingsleiding, de oorzaak van zijn dat de onderneming niet aan de door haar
jegens klanten aangegane verplichtingen kon voldoen. Hierdoor zou de feitelijke
bedrijfsvoering reeds sedert juli 2012 geëindigd zijn.

Overigens zou de onderneming zich ingezet hebben een groot aantal van klanten
ontvangen betalingen te hebben geretourneerd.

Gelet op de verliescijfers was een faillissement onvermijdelijk, aldus de
ondernemingsleiding.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: geen.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: geen.

2.3

Datum ontslagaanzegging

: niet van toepassing.

Werkzaamheden
3.

:

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

: Gefailleerde heeft geen onroerende activa in
eigendom of krachtens enig zakelijk recht in gebruik.

3.2

Verkoopopbrengst

: niet van toepassing.

3.3

Hoogte Hypotheek

: niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

: niet van toepassing.

Werkzaamheden

:
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Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving

:

De gefailleerde onderneming heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom of krachtens enig
zakelijk recht in gebruik (gehad). De kantooruitrusting werd gehuurd tezamen met de
kantoorruimte (huur EBD, Edificio Beheer Diensten).

3.6

Verkoopopbrengst

: niet van toepassing.

3.7

Boedelbijdrage

: niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving

: Er is geen sprake van enige voorraad of onderhanden
werk.

3.10 Verkoopopbrengst

: niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage

: niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Andere Activa
3.12 Beschrijving

:

Het enig aangetroffen boedelactief betreft 250 stuks postzegels, bestemd voor verzending
van aangetekende post (prepaidzegel voor zending van 0 tot 2 kilogram). Nu het hier om
objectief vaststelbare nominale waarde gaat, zal de curator toestemming vragen tot
aankoop door zijn eigen kantoor van de boedel van deze prepaidzegels.

3.13 Verkoopopbrengst

: € 1.862,50

Werkzaamheden

:

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Gefailleerde pretendeert een aanspraak tot schadevergoeding jegens Google
Netherlands BV te Amsterdam. Deze vordering zou € 442.382,46 belopen. De vordering
is gebaseerd op toerekenbare tekortkoming zijdens Google. De toerekenbare
tekortkoming zou betrekking hebben op een overeenkomst met betrekking tot
zoekmachinemarketing. Google Netherlands BV zou onterecht bedragen hebben
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afgeschreven (tot € 164.201,25) voor het gebruik van “Google Display Networks” en
voorts zou Google Netherlands BV ter zake van het gebruik door DES van “Google
Adwords” onterecht kosten in rekening hebben gebracht. Hier zou het gaan om een
bedrag ad € 259.808,91.

Google Netherlands BV is ter zake van deze vordering aangeschreven d.d. 5 december
2013. Een reactie op deze aanschrijving is nog niet bekend.

Voor het overige zijn geen debiteuren aanwezig.

4.2

Opbrengst

: niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage

: niet van toepassing.

Werkzaamheden
5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

: er is geen financieringsfaciliteit genomen van enige
bank.

5.2

Leasecontracten

: geen.

5.3

Beschrijving zekerheden

: niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

: niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen

: geen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

: geen.

5.7

Reclamerechten

: er zijn geen crediteuren die beroep op reclamerecht
hebben gedaan.

5.8

Retentierechten

: er zijn geen crediteuren die beroep op retentierecht
hebben gedaan.

Werkzaamheden
6.

:

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden

: Er is geen sprake van voortzetting van de
onderneming.

6.2

Financiële vastlegging

Werkzaamheden

: niet van toepassing.
:
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Doorstart
6.3 Beschrijving

: Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

6.4

Verantwoording

: niet van toepassing.

6.5

Opbrengst

: niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage

: niet van toepassing.

Werkzaamheden
7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

:

De curator heeft jaarrekeningen over het jaar 2011, 2012 en 2013 aangetroffen. Er zijn
grootboekrekeningen aangeleverd. Voorts zijn bankmutaties aangeleverd. Er is een
overzicht van retourbetalingen aangeleverd, inclusief rentebetalingen.

Volgens opgaaf van gefailleerde verliep de betaalstroom via een paymentprovider (Ideal),
via welke paymentprovider betalingen van klanten werden ontvangen. Na aftrek van
kosten werden de bedragen doorgestort naar een privérekening op naam van de heer
Rodenburg. Door de heer Rodenburg werd vervolgens bijgehouden welke betalingen
zakelijk en welke privé waren.

De rechtmatigheid van een en ander moet nog worden uitgezocht.
7.2

Depot jaarrekeningen

: voldaan.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

: ontbreekt.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

: niet van toepassing.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

: in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

: in onderzoek.

Werkzaamheden

:

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
6
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

7
8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: geen.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp
Belastingdienst/Kantoor
Hoofddorp

€ 1.140,00
€ 290,00

Omzetbelasting eerste kwartaal
2012
Omzetbelasting mei 2012

€ 14,00

Omzetbelasting mei 2013

€ 114,00

Omzetbelasting juni 2013

€ 76,00

Omzetbelasting augustus 2013

€ 61,00
€ 450,00

Omzetbelasting september
2013
Motorrijtuigenbelasting 2013

€ 10.771,00

Omzetbelasting november 2013

8.3

Pref. vord. van het UWV

: geen.

8.4

Andere pref. crediteuren

: geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Tot heden bij de curator opgegeven: zie aangehechte lijst.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : tot heden bij de curator opgegeven: € 35.655,62

Volgens de bedrijfsadministratie is sprake van 5.161 crediteuren welke een gezamenlijke
vordering hebben ad € 1.258.495,50. Het gaat steeds om vorderingen in de orde van
grootte van € 250,-- tot € 1.000,--.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak

: rechtmatigheidsonderzoek.

9.3

Indiening volgend verslag

: 14 april 2014

Werkzaamheden

:

J.H. van der Meulen,
curator.
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Producties
Productie 1: tussentijds financieel verslag;
Productie 2: boedelmutatieformulier;
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