
 

Gegevens onderneming:  1 
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FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG Nummer:  5 Datum:   12 augustus 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 International B.V., 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

51949393, gevestigd en kantoorhoudende te 5737 RV 

Lieshout aan de Stater nr. 20B, nader te noemen “de 

schuldenaar” 

  
Faillissementsnummer F 01/17/267 
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 was feitelijk een zuivere 

houdstermaatschappij met aandelen in een tweetal 

vennootschappen, respectievelijk geheten Fullfact B.V. en 

Fullfact Projects B.V.. Beide dochtervennootschappen zijn 

ook op 14 juli 2017 in surseance van betaling geraakt en op 

20 juli 2017 in staat van faillissement. 
Omzetgegevens In de schuldenaar werd feitelijk geen omzet gerealiseerd 

behoudens doorbelaste beheerskosten en 

renteopbrengsten. 
Personeel gemiddeld aantal 0 

  

Boedelrekening NL69RABO0321662938 
Gerealiseerd actief € 5.814,97 
Actief per verslagdatum € 5.814,97 

 

Verslag 3: 

€ 5.820,76 

 

Verslag 4: 

€ 5.827,51 

 

Verslag 5: 

€ 5.834,15 

  
Verslagperiode 14 juli 2017 – 31 juli 2017 

 

Verslag 2: 

1 augustus 2017 – 31 december 2017 

 

Verslag 3: 

1 januari 2018 – 31 juli 2018 

 

Verslag 4: 
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1 augustus 2018 – 15 februari 2019 

 

Verslag 5: 

16 februari 2019 - heden 
Bestede uren in verslagperiode 4,58 uur 

 

Verslag 2: 

3,55 uur 

 

Verslag 3: 

4,24 uur 

 

Verslag 4: 

2,75 uren 

 

Verslag 5: 

4,91 uur 

Bestede uren Totaal 4,58 uur 

 

Verslag 2: 

8,5 uur. 

 

Verslag 3: 

12,74 uur 

 

Verslag 4: 

16,50 uren 

 

Verslag 5: 

20,41 uren 

 

1 Inventarisatie   

 

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

bestuurder van de schuldenaar. 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 schuldenaar en haar 

dochtervennootschappen. 

De aandelen in de schuldenaar 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 2016: € 283.487,- verlies 

2017: € 129.398,- verlies 
1.3  Balanstotaal 2016: € 1.282.609,- 

2017: € 1.062.637,- 
1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 
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Verslag 2: 

Procedure 1: 

De schuldenaar en haar dochtervennootschappen waren 

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. 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 

dochtermaatschappij, doch vanwege het faillissement van 

de schuldenaar de dagvaarding niet uitgebracht. 
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: 

De boedel kan geen aanspraak maken op restituties van 

premies. Deze zijn wel ontvangen door haar 

zustervennootschap. 
1.6 Huur Hoewel huur voldaan werd door de schuldenaar werd het 

bedrijfspand waarin de ondernemingen gevestigd waren 

gehuurd door Fullfact B.V.  
1.7  Oorzaak faillissement Medio april 2017 werd de voormalige bestuurder, die in het 

bijzonder verantwoordelijk was voor de “Sales” door de 

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 schuldenaar, 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 



 

Gegevens onderneming:  4 
Faillissementsnummer:  

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. 
 Werkzaamheden De curator heeft zowel met de huidige bestuurder als met 

de oud bestuurder gesproken om inzicht te krijgen in de 

oorzaken van het faillissement. Voorts heeft de curator het 

personeel van Fullfact B.V. verzocht om een anonieme 

enquete 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 

binnen Fullfact B.V. 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 
Geen, het personeel was werkzaam voor Fullfact B.V. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Het personeel is toegesproken en verzocht om een korte 

enquête ten behoeve van de afwikkeling in te vullen. 
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  Niet van toepassing. 
3.2  Verkoopopbrengst 

 

3.3 Hoogte hypotheek 
 

3.4 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.6 Verkoopopbrengst 
 

3.7 Boedelbijdrage 
 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 
 

  Werkzaamheden 
 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing. 
3.10 Verkoopopbrengst 

 

3.11 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 1. In de boekhouding van de schuldenaar zijn de IP 

rechten geactiveerd, hoewel uit onderzoek blijkt dat 

deze vermoedelijk toebehoren aan Fullfact B.V. 

Laatstgenoemde vennootschap heeft in het verleden als 

pretense rechthebbende op deze IE rechten 

geprocedeerd over deze IE rechten en uit niets is de 

curator gebleken dat deze IE rechten daarna 
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rechtsgeldig geleverd zijn aan de schuldenaar. 

2. De aandelen in Fullfact B.V.. De te verwachten 

opbrengst is nihil. 

3. De aandelen in Fullfact Projects B.V. De te verwachten 

opbrengst is nihil. 

4. Banksaldi: € 5.814,97. 

 

Verslag 3: 

5. De aandelen in Fullfact Deutschland GmbH. De te 

verwachten opbrengst is nihil 
3.13 Verkoopopbrengst € 5.814,97 
 werkzaamheden Verslag 3: 

 

Tijdens de verslagperiode heeft de bestuurder van Fullfact 

Deutschland GmbH aangeboden om de aandelen in deze 

vennootschap en een intercompany vordering op deze 

vennootschap voor € 1,- over te nemen, waarmee de 

curator – na contact met de rechter-commissaris – niet 

akkoord gegaan is. Omdat de bestuurder geen ander voor 

de boedel aanvaardbaar bod heeft uitgebracht, zal de 

curator de Rechter-commissaris verzoeken om deze 

aandelen en de vordering op de Duitse vennootschap buiten 

de vereffening te mogen laten. 
 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 482.451,32, hoofdzakelijk bestaande uit vorderingen op 

de twee dochtervennootschappen. De te verwachten 

opbrengst is nihil.  
4.2 Opbrengst tot heden Nihil 
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 
 Werkzaamheden 

 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

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

aandeelhouders. 
5.2 Leasecontracten Geen 
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   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 
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6.2 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 
6.4 Verantwoording  

6.5 Opbrengst  

6.6 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

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

de boekhoudverplichting te zijn voldaan. 

 

Verslag 3: 

 

De rechten en verplichtingen kunnen aan de hand van de 

administratie worden vastgesteld, zodat aan de 

boekhoudverplichting is 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 

voorliggende jaarrekeningen zijn telkens op tijd 

gedeponeerd. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
De schuldenaar is op 2 februari 2011 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 3: 

 

Uit onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van 

onbehoorlijk bestuur. 
7.6 Paulianeus handelen Is voorshands niet van gebleken. 

 

Verslag 3: 

 

Van paulianeus handelen is niet gebleken. 
 Werkzaamheden De administratie is door de curator aan een quick scan 

onderworpen. 
 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Afwikkelingskosten : P.M. 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus P.M. 
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Verslag 3: 

 

€ 7.176,- 
8.3 Pref. Vord. van het UWV P.M. 
8.4 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de boekhouding:14 handelscrediteuren 

Ter verificatie aangemeld: 5 
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens de boekhouding:€ 415.317,87 aan 

handelscrediteuren. 

Ter verificatie aangemeld: € 95.013,37  
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement zal vermoedelijk wegens gebrek aan baten 

worden afgewikkeld, aldus dat aan de crediteuren geen 

uitkering kan worden gedaan. 

 

Verslag 3: 

 

Te verwachten is dat nog een geringe betaling aan de 

preferente crediteuren  kan worden gedaan. 
 Werkzaamheden Nadat het faillissement van de schuldenaar was 

uitgesproken heeft de curator een mailing naar de 

crediteuren verstuurd, waarbij hij hen omtrent het 

faillissement heeft geïnformeerd. 
 

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 
Vermoedelijk kan dit faillissement bij eerstvolgend verslag 

voor opheffing worden voorgedragen. 

 

Verslag 3:  

 

Nadat de positie ten opzichte van de aandelen in Fullfact 

Deutschland GmbH zijn afgewikkeld, zal het faillissement 

voor afwikkeling worden voorgedragen.  

 

Verslag 4: 

 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 
10.2  Plan van aanpak • Onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

• Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 3: 
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Na afwikkeling van de rechten op de aandelen in de Duitse 

vennootschap zal het faillissement voor opheffing worden 

voorgedragen.  
10.3 Indiening volgend verslag Dit verslag geldt als het eindverslag. 

 werkzaamheden 
 

 

 
Helmond, 12 augustus 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. 


