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

R-C
Curator

10
21-08-2019
F.17/14/14
NL:TZ:0000011335:F002
14-01-2014

mr. H.J. Idzenga
mr J.H. van der Meulen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zahari Limited

23-05-2018
5

Gegevens onderneming
Zahari Limited
Labadistendyk 4
8637 VJ W ieuw ert

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo

Verslagperiode

23-05-2018
5

Verslagperiode
van
14-1-2018

23-05-2018
5

t/m
23-5-2018
van
14-4-2018

11-07-2018
6

t/m
13-7-2018
van
14-7-2018

09-11-2018
7

t/m
13-10-2018
van
14-10-2018

25-01-2019
8

t/m
13-1-2019
van
14-1-2019

10-05-2019
9

t/m
13-4-2019
van
14-4-2019

21-08-2019
10

t/m
13-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

0,00 uur

10

1,20 uur

totaal

1,20 uur

Toelichting bestede uren
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.
Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief

23-05-2018
5

aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

11-07-2018
6

Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief
aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

09-11-2018
7

Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief
aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

25-01-2019
8

Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief
aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

10-05-2019
9

Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief
aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.
Alle bestede uren in dit faillissement w orden geboekt op het dossier Dutch
Entertainment
Services CV. Voor een tijdsspecificatie w ordt verw ezen naar de verslagen in
het van
faillissement van Dutch Entertainment Services CV.

21-08-2019
10

Er is, in het geval van Zahari Ltd., sprake van een volledig lege boedel. Er is
geen actief
aangetroffen; er is derhalve ook geen actief geliquideerd. De
faillissementsrekening is leeg. Er
zijn geen mutaties te melden.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie paragraaf 1.1 van het beginverslag d.d. 20 februari 2014.
Toelichting:
Dutch Entertainment Services CV is een commanditaire vennootschap met één
beherend
vennoot. De enig beherend vennoot, Zahari Ltd. (gefailleerde), is een
rechtspersoon naar het
recht geldend in het Verenigd Koninkrijk. De gegevens zijn:
- Zahari Ltd.
- Ingeschreven:
Companies registration office te Cardiff, Verenigd Koninkrijk, onder nummer
07313265
- Adres:
15 Alexander Corniche Hyt
Kent CT 21 5 RW W ales
Verenigd Koninkrijk
Dit is niet meer dan een postadres.
Blijkens het Brits handelsregister zijn alle aandelen in Zahari Ltd. in eigendom
van de heer
Edw ard Rodenburg. De heer Edw ard Rodenburg is ook enig bestuurder van
Zahari Ltd.
De gegevens van de heer Edw ard Rodenburg zijn:
- Geboren:
18 maart 1968 (Delft)

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

23-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie voorgaande verslagen.

23-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

23-05-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

23-05-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft tijdens de verslagperiode van de heer Rodenburg een grote
hoeveelheid extra gegevens over de administratie ontvangen. Deze gegevens
w orden thans bestudeerd w aarna een definitief oordeel gegeven zal w orden
over de rechtmatigheid.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-11-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 424.974,00

23-05-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
474

23-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.012,04

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

23-05-2018
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Rechtmatigheidsonderzoek

23-05-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-05-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

21-08-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

23-05-2018
5

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

11-07-2018
6

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

09-11-2018
7

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

25-01-2019
8

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

10-05-2019
9

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en 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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Bijlagen
Bijlagen

