FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag
Datum

:2
: 8 maart 2011

Gegevens onderneming

: besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Connectium B.V.,
kantoorhoudende en gevestigd te 1506 EE
Zaandam aan de Westzijde 2. 2hg
: F.255/2010
: 29 juni 2010
: mr. J.C. de Dood
: mr. W.S.J. Thijs

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: telemarketingbedrijf
: 2007 v.o.f. € 59.000,-2008 v.o.f. € 540.000,-2009 B.V. € …………….
: 42 personen in 2009

Verslagperiode
Kasbank
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
:

01-11-10 t/m 28-02-2011
saldo nihil
02 uren 48 minuten
22 uren 36 minuten

1.

ALGEMEEN

: Er zijn geen ontwikkelingen van betekenis
sedert het vorige verslag. De curator
onderzoekt of het nut heeft
rechtsmaatregelen tegen mogelijk aan te
spreken personen te nemen. Blijkt niet van
verhaal, dan volgt op korte termijn
afwikkeling.

1.1

Directie en organisatie

: Besloten vennootschap Connectium B.V.,
statutair gevestigd te Zaandam,
kantoorhoudende te 1506 EE Zaandam aan
de Westzijde 2, 2hg. De vennootschap is
opgericht op 7 mei 2009 bij akte verleden
tegenover notaris mr. E.D.J. ten Hoor,
kantoorhoudende te Landsmeer.
Aandeelhouder de heer G. Fidan en de
heer H. Ebrahimmalek, beiden voor 50%.
Daarvoor beiden vennoot van de v.o.f.
Connectium.

1.2

Winst en verlies

Bij oprichting zijn tot directeur benoemd de
heer G. Fidan, wonende te Assendelft aan
de Gele Ring 38, en de heer H.
Ebrahimmalek, wonende te
Heerhugowaard aan het Rosa
Spierplantsoen 65.
: 2007 v.o.f. € 72.000,-- verlies
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1.3

Balanstotaal

1.4 Lopende procedures
1.5. Verzekeringen
1.6 Huur

2008 v.o.f. € 56.000,-- winst
2009 B.V. € 114.000,-- verlies (schatting)
: 2007 v.o.f. € 5.000,-2008 v.o.f. € 84.000,-2009 B.V. € 95.000,-Onderneming gestaakt per 25 december
2009
: Geen
: Allemaal opgezegd
: Voorzover bekend is de huurovereenkomst niet
omgezet t.n.v. de B.V. en liep op naam van
beide aandeelhouders/directeuren in privé.
Meegedeeld is dat de huur reeds beëindigd zou
zijn.
: De economische crisis die in begin 2009
begon op te spelen waardoor werk sterk
terugliep. De genadeklap is gekomen per
september 2009, de wet werd gewijzigd
waardoor het bedrijf niet meer onder de
oude voorwaarden kon worden voortgezet.

1.7

Oorzaak faillissement

2.

PERSONEEL

:

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

2.3

Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

: Naar is medegedeeld is de onderneming
beëindigd per 25 december 2009. Alle
arbeidsovereenkomsten waren beëindigd.
Op het hoogtepunt van het bedrijf
ongeveer 100 personen werkzaam met een
0-uren contract, die een aantal uren per
week telemarketingwerkzaamheden
verrichtten.
: In 2009 zouden er gemiddeld 42 personen
hebben gewerkt.
: Begin 2010.
: Wel is de afgelopen periode
gecorrespondeerd met een werknemer,
omdat die niet akkoord ging met het
ontslag.

3.

ACTIVA

:

3.1
3.2

Onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen

3.3

Andere activa

: Geen
: Enkele bureaus, stoelen en telefoons,
waarde nihil.
: Geen

4.

DEBITEUREN

: Geen

5.

BANK/ZEKERHEDEN

:

5.1

Vordering van bank(en)

5.2

Leasecontracten

: Een schuld aan de ABN AMRO Bank ten
bedrage van € 19.577,--.
: Geen
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

:
:
:
:
:
:

Pandrecht op voorraden, inventaris en
5.3
n.v.t.
n.v.t.
Geen
Geen

6.

DOORSTART/VOORTZETTEN

: De onderneming was reeds gestaakt per 25
december 2009 omdat er geen
mogelijkheden waren het bedrijf onder de
toenmalige omstandigheden voort te
zetten.

7.

RECHTMATIGHEID

:

7.1

Boekhoudplicht

7.2
7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen

7.4
7.5

Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

: Er is een balans afgegeven per eind 2009.
Onderliggende administratieve gegevens
dienen nog gecontroleerd te worden.
: n.v.t.
: Moet nog gecontroleerd worden of aan de
stortingsplicht is voldaan en ook of de
inbrengverklaring die door de accountant is
opgesteld terecht is afgegeven.
: Nader te bepalen.
: Op dit moment geen aanwijzingen

8.

CREDITEUREN

:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Boedelvorderingen
Preferente vordering fiscus
Preferente vordering UWV
Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren

9.1
9.2

Termijn afwikkeling faillissement
Plan van aanpak

9.3

Indiening volgend verslag

:
: € 87.864,-:
:
:7
: € 19.577,-Slechts 1 crediteur heeft een vordering
ingediend. Er zijn nog 5 crediteuren met
een vordering in totaal van circa € 5.500,-die hun vordering niet hebben ingediend.
8.7 Verwachte wijze afwikkeling
: opheffing
Dat kan eerst worden bepaald als een oordeel is geveld over de administratie.
9.
OVERIG
:

Bijlagen: (het Kas bank saldo is nihil)

: Nog niet bekend.
De komende periode zullen de
administratieve gegevens worden
onderzocht, zullen ontbrekende gegevens
worden opgevraagd en zal worden bepaald
of en zo ja in welke mate de beide
bestuurders/aandeelhouders aansprakelijk
zijn voor de tekorten.
: 8 juni 2011

