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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   4 Datum:   18 juni 2019 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap Fullfact B.V., geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 17171266, 

gevestigd en kantoorhoudende te 5737 RV Lieshout aan de 

Stater nr. 20B, nader te noemen “de schuldenaar” 

  

Faillissementsnummer F 01/17/269 

Datum uitspraak 20 juli 2017 (surseance van betaling d.d. 14 juli 2017) 

  

Curator Mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming De schuldenaar exploiteerde een software bedrijf dat zich 

met name bezig hield met de ontwikkeling, marketing, 

distributie en verkoop van software- en 

programmapakketten, gericht op productiviteitsverbetering. 

Omzetgegevens 2014: € 1.495,589,- 

2015: € 1.132.741,- 

2016: € 1.632.038,- 

2017: € 485.362,- 

Personeel gemiddeld aantal 18 

  

Boedelrekening NL95RABO0321664507 

Gerealiseerd actief € 259.085,20 

 

Verslag 2: 

€ 272.529,69 

 

Verslag 3: 

€ 275.399,11 

 

Verslag 4: 

€ 275.782,27 

Actief per verslagdatum € 255.481,50 

 

Verslag 2: 

€ 240.345,98 

 

Verslag 3: 

€ 226.316,98 

 

Verslag 4: 

€ 220.645,81 

  

Verslagperiode 14 juli 2017 – 31 juli 2017 
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Verslag 2: 

1 augustus 2017 – 31 december 2017 

 

Verslag 3: 

1 januari 2018 – 31 juli 2018 

 

Verslag 4: 

1 augustus 2018 – 18 juni 2019 

Bestede uren in verslagperiode 89,74uur 

 

Verslag 2: 

51.08 uur 

 

Verslag 3: 

17,82 uur 

 

Verslag 4: 

10,40 uur  
Bestede uren Totaal 89,74 uur 

 

Verslag 2: 

140.82 uur 

 

Verslag 3: 

158,66 uur 

 

Verslag 4: 

167 uur 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Sinds 12 april 2017 is Probaad Holding B.V. de enige 

bestuurder van Fullfact International B.V., die op haar beurt 

enig bestuurder is van de schuldenaar (en van Fullfact 

Projects B.V.). De heer H.J.R. Bakker is enig bestuurder van 

Probaad Holding B.V. en daarmee middellijk bestuurder van 

de schuldenaar. 

Van 1 januari 2014 tot 12 april 2017 was de heer Van 

Rixkoort via de besloten vennootschap FOURR B.V. 

bestuurder van de vennootschappen, waaronder de 

schuldenaar. 

De aandelen in Fullfact International B.V. worden gehouden 

door TIIN Techfund 2 B.V., Q4 Group B.V., Q4 Investments 

B.V, Stanne Holding B.V. en FOURR B.V. 

1.2 Winst en verlies 2015: € 523.115,- verlies 

2016: € 38.597,- verlies 

2017: € 420.285,- verlies 

1.3  Balanstotaal 2015: € 965.869,- 

2016: € 723,840,- 

2017: € 482.714,- 
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1.4 Lopende procedures De schuldenaar was betrokken bij enkele procedures. In het 

tweede verslag zullen deze procedure nader worden 

beschreven.  

 

Verslag 2: 

 

Procedure 1. 

De schuldenaar en haar moeder- en zustermaatschappij 

was door haar handelsagent in Brazilië in rechte betrokken 

en vorderde van de schuldenaar een totaalbedrag van 

ongeveer € 40.000,-, waartoe zij ook beslag had gelegd 

onder de Bank van de schuldenaar. In reconventie vorderde 

de schuldenaar de betaling door de handsagent van een 

bedrag, eveneens ongeveer € 40.000,- groot. Deze 

procedure werd door het faillissement van rechtswege 

geschorst. 

Procedure 2: 

De oud bestuurder/aandeelhouder van de schuldenaar had 

beslag gelegd onder de bank van de schuldenaar en haar 

moedermaatschappij, doch vanwege het faillissement van 

de schuldenaar de dagvaarding niet uitgebracht. 

Procedure 3: 

De schuldenaar had twee (buitenlandse) partijen 

gedagvaard ter zake het schenden van de verplichtingen 

opgenomen in een licentieovereenkomst. De zaak stond 

voor comparitie van partijen, waarna de curator deze 

pretense vorderingen beoordeeld heeft. Omdat de curator 

onvoldoende proceskansen aanwezig achtte, heeft hij na 

verkregen machtiging de procedure niet overgenomen en 

de pretense vordering feitelijk buiten vereffening gesteld. 

Door de gedaagde partijen is daarbij een boedelbijdrage 

van € 1.500,- te vermeerderen met b.t.w. voldaan. 

1.5  Verzekeringen De vennootschappen waren verzekerd op het gebied van: 

• Aansprakelijkheid 

• Opstal en inventaris  

• Brand 

De verzekeringen zijn beëindigd en jegens de verzekeraars 

is aanspraak gemaakt op premierestitutie. 

 

Verslag 2: 

Aan de boedel is in totaal € 409,39 aan restituties betaald. 

1.6 Huur Het bedrijfspand waarin de ondernemingen gevestigd waren 

werd gehuurd door de schuldenaar. De huurovereenkomst 

is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.  

 

Verslag 3: 

De verhuurder heeft een boedelvordering van € 20.392,90. 

1.7  Oorzaak faillissement Medio april 2017 werd de voormalige bestuurder, die in het 

bijzonder verantwoordelijk was voor de “Sales” door de 
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aandeelhouders van de schuldenaar ontslagen, zulks 

wegens vermeend disfunctioneren. De nieuw aangestelde 

bestuurder moest naar eigen zeggen vervolgens 

constateren dat de geprognosticeerde omzet over 2017 niet 

gehaald zou worden, dat sommige, aangenomen projecten 

op voorhand verlies zouden laten zien, dat de kosten in 

relatie tot de omzet te hoog waren en dat hij met feiten en 

omstandigheden werd geconfronteerd, welke feiten en 

omstandigheden – opgeteld – tot gevolg zouden hebben dat 

de ondernemingen niet meer levensvatbaar waren.  Na 

zulks aan de aandeelhouders gerapporteerd te hebben, 

werd een aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen om 

te oordelen over de vraag of het faillissement van de 

schuldenaar aangevraagd zou moeten worden. Voordat 

deze vergadering gehouden kon worden, legde de 

voormalige bestuurder derdenbeslag op de bankrekening 

van de Fullfact (International) B.V., hetgeen de nieuwe 

directeur heeft doen besluiten om – in overleg met enkele 

aandeelhouders – de surseance van betaling aan te vragen. 

Op 14 juli 2017 werd de surseance van betaling 

uitgesproken, waarbij de latere curator tot bewindvoerder 

werd aangesteld. Hij heeft na zijn aanstelling in overleg met 

de directie van de schuldenaar het faillissement van de 

schuldenaar bij de rechtbank aangevraagd, bij gelegenheid 

waarvan een afkoelingsperiode werd gelast. 

 Werkzaamheden De curator heeft zowel met de huidige bestuurder als met 

de oud bestuurder gesproken om inzicht te krijgen in de 

gang van zaken voorafgaande aan het faillissement. Voorts 

heeft de curator het personeel van de schuldenaar verzocht 

om een anonieme enquête in te vullen, dit om inzicht te 

krijgen in de gang van zaken voorafgaande aan het 

faillissement en om inzicht te krijgen in het antwoord op de 

vraag in welke setting een mogelijke doorstart naar het 

idee van het personeel de meeste kans van slagen zou 

hebben. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
18 personen 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
18 personen 

2.3 Datum ontslagaanzegging 21 juli 2017 

 Werkzaamheden Het personeel is toegesproken en verzocht om een korte 

enquête ten behoeve van de afwikkeling in te vullen. Op 21 

juli 2017 werd de curator door de rechter-commissaris 

gemachtigd om het personeel te ontslaan. 

 

3 Activa    
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Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst 
 

3.3 Hoogte hypotheek 
 

3.4 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Kantoorinventaris 

3.6 Verkoopopbrengst € 10.000,- 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing omdat de inventaris niet verpand was.  

  Werkzaamheden Voorafgaande aan de verkoop heeft een taxateur in 

opdracht van de curator de liquidatiewaarde van de 

inventaris bepaald. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Geringe hoeveelheid hardware en de bestaande 

onderhoudscontracten. 

3.10 Verkoopopbrengst € 190.000,- 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Voorafgaande aan de verkoop heeft een taxateur in 

opdracht van de curator de liquidatiewaarde van de 

roerende voorraad bepaald. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 1. IE rechten : € 30.000,- 

2. Goodwill/immateriële activa: € 10.000,- 

3. Banksaldi: € 15.849,99 

3.13 Verkoopopbrengst De totale opbrengst (inventaris,voorraad, IE rechten, 

goodwill) bedraagt € 240.000,- 

 werkzaamheden Zie de toelichting onder de paragraaf “doorstart”. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 104.722,46  

4.2 Opbrengst tot heden € 3.235,20 

 

Verslag 2: 

€ 19.076,16 (althans ten behoeve van de boedel) 

 

Verslag 3: 

€ 20.763,13 (althans ten behoeve van de boedel) 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden De debiteuren werden via de factoringsmaatschappij TRFI 

B.V. gefinancierd waarbij de vorderingen op de 

opdrachtgevers telkenmale stil gecedeerd werden aan deze 

factoringmaatschappij. Het bedrag dat het door TRFI B.V. 

financierde en (dus) ten titel van initiële koopprijs aan 

Fullfact B.V. betaalde bedrag te boven gaat, zal TRFI B.V. 

conform het bepaalde in de overeenkomst doorbetalen aan 
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Fullfact B.V. De rechtsgeldigheid van deze overeenkomst 

dient nog beoordeeld te worden. 

Door TRFI B.V. werd van een debiteur € 3.235,20 

ontvangen, terwijl de daarop betrekking hebbende 

vordering niet aan haar was overgedragen, zodat zij dit 

bedrag aan de boedel heeft voldaan. 

 

Verslag 2: 

Enkele debiteuren hebben hun schuld betaald op de 

rekening van de schuldenaar, waarna TRFI B.V. aanspraak 

heeft gemaakt op doorbetaling van deze bedragen aan 

haar. De curator acht(te) zich daartoe niet gehouden. 

Een tweetal debiteuren heeft kennelijk onverschuldigd een 

betaling op de bankrekening van de schuldenaar gedaan. 

De curator heeft de onverschuldigdheid daarvan erkend en 

deze betalingen aan deze debiteuren gerestitueerd. 

 

Verslag 3: 

Ook tijdens deze verslag periode hebben twee partijen 

onverschuldigd op de rekening van de gefailleerde 

vennootschap betaald. Ook deze bedragen zijn/worden 

gerestitueerd. De Bank is inmiddels verzocht om de 

bankrekening op te heffen. 

 

Verslag 4: 

Ook tijdens deze verslag periode hebben twee 

partijen onverschuldigd op de rekening van de 

gefailleerde vennootschap betaald. Ook deze 

bedragen zijn gerestitueerd. De Bank heeft inmiddels 

de rekening opgeheven. 

 

  
 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Geen, de schuldenaar werd feitelijk gefinancierd door haar 

aandeelhouder middels een lening van € 250.000,- en een 

schuld in rekening courant van € 377.400,- en door haar 

crediteuren. 

5.2 Leasecontracten Fullfact B.V. had 7 lease-auto’s gehuurd die na het 

realiseren van de doorstart aan haar geretourneerd zijn.  

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 Werkzaamheden 
 

 

6 Doorstart/voortzetten   
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Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Met toestemming van de Rechter-commissaris werd de 

onderneming binnen Fullfact B.V., in afwachting van en ter 

bevordering van een mogelijke doorstart voortgezet. Deze 

voortzetting bestond feitelijk alleen uit het verlenen van 

support aan de bestaande klanten van de schuldenaar. 

6.2 Financiële verslaglegging Tijdens de periode van voortzetting werd geen omzet 

verwacht en/of gerealiseerd, doch werd wel de waarde van 

de onderneming – voor zover mogelijk – behouden. 

Enkele dwangcrediteuren dienden wel betaald te worden. 

De te verwachten out of pocket kosten bedroegen maximaal 

€ 5.000,- waarvan inmiddels € 3.603,65 door de boedel is 

voldaan. 

 Werkzaamheden In het kader van deze voortzetting is op voorhand een 

liquiditeitsbegroting gemaakt, terwijl over de uit te voeren 

werkzaamheden overleg heeft plaats gevonden met de 

directie en de boekhouder van de schuldenaar. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Uiteindelijk werd met ingang van 1 augustus 2017 een 

doorstart gerealiseerd, waarbij voor alle activa een 

opbrengst  van € 240.000,- gerealiseerd werd 

6.4 Verantwoording Een meer specifieke verantwoording omtrent de hoogte van 

de biedingen is afgelegd aan de rechter-commissaris, zulks 

bij het verzoek tot het afgeven van een machtiging. 

6.5 Opbrengst € 240.000,- 

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Ten behoeve van de beoogde doorstart werd een 

verkoopmemorandum opgesteld, dat uiteindelijk na de 

ontvangst van een getekende 

geheimhoudingsovereenkomst ter hand gesteld werd aan 

11 potentiële gegadigden. De gegadigden werden 

uitgenodigd om uiterlijk 25 juli 2017 hun respectievelijke 

bieding bij de curator in te dienen. Door de curator werden 

vervolgens 3 biedingen ontvangen, waarna de curator om 

hem moverende redenen de twee hoogste bieders 

nogmaals in de gelegenheid heeft gesteld een slotbieding 

uit te brengen. Deze uitnodiging heeft uiteindelijk tot de 

verkoop van de activa tegen € 240.000,- geleid. 
 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Hoewel dit nog nader onderzocht dient te worden lijkt aan 

de boekhoudverplichting te zijn voldaan. 

 

Verslag 4: 

Uit onderzoek blijkt dat aan de boekhoudverplichting 

was voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2015 is op 8 februari 2017 

gedeponeerd en daarmee enkele dagen te laten, doch zulks 

vormt een verschoonbare termijnoverschrijding. De 
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voorliggende jaarrekeningen zijn telkens op tijd 

gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
De schuldenaar is op 26 november 2004 notarieel opgericht 

zodat een eventueel verzuim in de stortingsverplichting is 

verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Wordt zoals te doen gebruikelijk door de curator 

onderzocht. 

 

Verslag 2: 

Dit dient nog onderzocht te worden. 

 

Verslag 4: 

Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Is voorshands niet van gebleken. 

 

Verslag 4: 

Van enig paulianeus handelen is de curator niet 

gebleken. 

 Werkzaamheden De administratie is door de curator aan een quick scan 

onderworpen. 

 

Verslag 4: 

De administratie werd nader onderzocht. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Afwikkelingskosten : P.M. 

 

Verslag 2: 

UWV: € 126.187,05 

 

Verslag 4: 

UWV: € 136.246,30 

Verhuurder:€ 20.392,90 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 350.505,- 

 

Verslag 2: 

€ 666.440,00 

 

Verslag 4: 

€ 691.681,00 

8.3 Pref. Vord. van het UWV P.M. 

 

Verslag 2: 

€ 38.890,89 

8.4 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de boekhouding: 49 handelscrediteuren 

Ter verificatie aangemeld: 16 
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Verslag 2: 

28 stuks 

 

Verslag 3: 

30 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens de boekhouding: 

€ 369.138,- aan handelscrediteuren; 

€ 647.484,- aan intercompany schulden. 

Ter verificatie aangemeld: € 131,621,32  

 

Verslag 2:  

€ 719.504,35 

 

Verslag 3: 

€ 748.434,50 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het is nog onbekend op welke wijze het faillissement van de 

schuldenaar kan worden afgewikkeld, hoewel het niet te 

verwachten is dat aan de concurrente crediteuren een 

uitkering kan worden gedaan. 

 

Verslag 3: 

Naar de huidige stand van de boedel is te verwachten dat 

alle boedelcrediteuren voldaan kunnen worden en dat de 

preferente crediteuren slechts gedeeltelijk voldaan kunnen 

worden. Aan de concurrente crediteuren kan geen uitkering 

plaats vinden. 

 Werkzaamheden Nadat het faillissement van de schuldenaar was 

uitgesproken, heeft de curator een mailing naar de 

crediteuren verstuurd, waarbij hij hen heeft uitgenodigd om 

hun rechten kenbaar te maken. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Op dit moment is nog onbekend wanneer dit faillissement 

afwikkelingsgereed is. 

 

Verslag 3: 

De curator verwacht het faillissement voor 31 december 

2018 af te kunnen wikkelen. 

 

Verslag 4: 



 

Gegevens onderneming: Fullfact B.V. 10 
Faillissementsnummer: F. 01/17/269  

Dit verslag geldt als het eindverslag. Het faillissement 

is/wordt voor opheffing voorgedragen.  
10.2  Plan van aanpak • Onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

• Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 4. 

Nadat de rechtbank het eindsalaris van de curator 

heeft vastgesteld, zal het faillissement verder worden 

afgewikkeld middels het deponeren van de 

uitdelingslijst. 

10.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk 16 februari 2019 

 

Dit verslag geldt als het eindverslag. 

 werkzaamheden 
 

 

 

Helmond, 18 juni 2019. 
 

 

mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel 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 o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven 
voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


