EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
SALESUNIE B.V.

Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Salesunie B.V. (KvK-nummer: 58539298, statutair gevestigd te
Almere, h.o.d.n. Providerkeuze, Audit Telecom en Audit Voip,
bezoekadres: Flevostraat 42 te (1315 CC) Almere
(correspondentieadres: Esplanade 49 te (1315 TC) Almere).

Faillissementsnummer
Datum uitspraak

:
:

C 16/14/838 F
9 september 2014

Curator

:

mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325
e-mail: marco.guit@amsadvocaten.nl

Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming

:
:

mr. G.A.M. Peper
SBI-code: 82999 Overige zakelijke dienstverlening. Het faciliteren
van een verkooporganisatie van energie- en telecomcontracten.
Telecomdiensten voor particuliere en zakelijke markt.

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

45.902,45
2

Datum verslag
Verslagperiode

:
:

3 oktober 2014
9 september 2014 tot en met 2 oktober 2014

Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

:
:

23 uur en 54 minuten
23 uur en 54 minuten

Saldo faillissementsrekening

:

115,05

ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Salesunie B.V. (Salesunie) is opgericht op 13 augustus 2013. Enig bestuurder is de heer J.N.E. Kooistra
(Kooistra). Kooistra is per 19 juni 2014 ingeschreven als bestuurder. Voor die tijd waren mevrouw A. van
Waveren Van den Broek en de heer R.C.H. van Waveren bestuurders van de vennootschap. Mevrouw
Van Waveren Van den Broek is thans houdster van 75% van de aandelen in de vennootschap, de overige
aandelen (25%) worden gehouden door de heer E.A.E. Hartman.
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1.2 Winst en verlies
2013:
2014 t/m augustus:

8.027,68
18.852,68 (verlies)

1.3 Balanstotaal
2013:
2014 t/m augustus

Nog onbekend
3.614,01

1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen worden geïnventariseerd, en waar mogelijk, tegen een zo kort mogelijke
termijn beëindigd.
1.6 Huur
Salesunie huurde een winkelruimte aan de Nieuwestad 35 te (8911 CH) Leeuwarden voor een bedrag van
-- per maand. De huurovereenkomst is volgens de bestuurder reeds voor datum faillissement
opgezegd en geëindigd. Zekerheidshalve is de overeenkomst bij brief van 12 september 2014 alsnog door
de curator opgezegd. De achterstand in de huurtermijnen bedraagt

--, aldus Kooistra.

1.7 Oorzaak faillissement
Salesunie hield zich bezig met het faciliteren van een verkooporganisatie van energie- en
telecomcontracten. De dagelijkse activiteiten van de vennootschap bestonden uit de verkoop van energieen telecomabonnementen aan particulieren en bedrijven, waarvoor provisies van telecom- en
energieaanbieders werden ontvangen.
Kooistra heeft tijdens het intakegesprek aangegeven dat in december 2013 is besloten om een winkel in
Leeuwarden te openen, waarmee is getracht een oudere doelgroep die minder gebruik maakt van de
mogelijkheid om online abonnementen af te sluiten te bereiken.
De directe oorzaak van het faillissement zou volgens Kooistra zijn gelegen in het uitblijven van afdoende
omzet in combinatie met een niet goed functionerende werknemer en de achteraf gezien (te hoge)
huurlasten van de winkelruimte in Leeuwarden, waarna de bestuurder het eigen faillissement van de
vennootschap heeft aangevraagd.
2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2
2.3 Datum ontslagaanzegging
12 september 2014.
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3.

Activa
Onroerende zaken

3.1 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.3 Hoogte Hypotheek
Niet van toepassing.
3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
In het winkelpand te Leeuwarden zouden een aantal kasten en lampen achter zijn gebleven waarvan de
waarde nihil is.
Van werknemers is daarnaast vernomen dat zij een aantal roerende zaken van de vennootschap hebben
ingeleverd bij zowel Kooistra als Van Waveren. Het betreft onder meer een tweetal mobiele telefoons en
een laptop. Tevens zou er nog een computer met beeldscherm van de vennootschap op het huisadres van
een van de werknemers aanwezig zijn. Uit de administratie kan daarnaast worden opgemaakt dat de
vennootschap tevens (heeft) beschikt over een LG-televisie(scherm). Tot kort voor faillissement stonden er
twee voertuigen op naam van Salesunie. Naar zeggen van onder meer Kooistra en Van Waveren waren
deze voertuigen geen eigendom van Salesunie, maar werden die vanuit privé ter beschikking gesteld.
Ten aanzien van de hiervoor genoemde overige zaken wordt gesteld dat deze niet of nauwelijks waarde
vertegenwoordigen. De curator heeft deze geschetste gang van zaken in onderzoek.
3.6 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
3.7 Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Vooralsnog niet geconstateerd.
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3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Uit het handelsregisterhistorie volgt dat Salesunie tot voor kort beschikte over verschillende
handelsnamen, waaronder Audit Telecom, Providerkeuze, Audit voip. De handelsnamen en overige
(bijbehorende) activa lijken om niet en kort voor faillissement te zijn overgedragen aan Audit Telecom B.V.,
een vennootschap waarvan Kooistra bestuurder en enig aandeelhouder is. In de administratie van
vennootschap is geen betaling, dan wel vergoeding teruggevonden voor de overdracht van voornoemde
handelsnamen, website, bijbehorende goodwill etc..
De curator doet nader onderzoek naar de kennelijke transactie.
3.13 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
Naar opgaaf van de bestuurder; nihil.
4.2 Opbrengst
Niet van toepassing.
4.3 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
5.

Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)
De vennootschap is geen lening aangegaan bij een bank. Vooralsnog zijn er geen andere vorderingen van
een bank bekend.
De vennootschap hield betaalrekeningen aan bij de ING en ABN AMRO Bank. Bij de ING werden twee
Bij de ABN AMRO Bank werden vier rekeningen aangehouden, waaronder een G-rekening. Het creditsaldo
--rekening bedraagt tevens
nul.
0,-- betreft een obligo in verband met een afgegeven bankgarantie ten behoeve
van de verhuurder van de winkelruimte te Leeuwarden. De bank heeft aangegeven dat de verhuurder
inmiddels aanspraak heeft gemaakt op deze bankgarantie.
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5.2 Leasecontracten
Niet geconstateerd.
5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend geen.
5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.
5.5 Boedelbijdragen
Nog niet bekend.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen partijen met een reclamerecht gemeld.
5.8 Retentierechten
Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht gemeld.
6. Doorstart/voortzetten
Er is geen sprake van een doorstart of voorzetting vanuit faillissement.
7.

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
Er is geen jaarrekening gedeponeerd. Gezien de oprichting in 2013 is daar ook nog geen verplichting toe.
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek. Het spreek voor zich dat onderdeel hiervan is wijze van overdracht activa om niet kort voor
faillissement.
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7.6 Paulianeus handelen
Ook hier speelt de transactie ten aanzien van de activa zoals hiervoor beschreven (3.5 en 3.12). Het lijkt er
op dat er in feite een doorstart is gemaakt, voor faillissement en zonder enige vergoeding te betalen.
8.

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator; p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
.818,00
8.3 Preferente vordering UWV
Nog niet bekend.
8.4 Andere preferente crediteuren
Nog niet bekend.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Ingediend, 2. Volgens eigen aangifte
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Ingediend, 4.959,63. Volgens eigen aangifte
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9. Procedures
Niet geconstateerd.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator vooral richten op het rechtmatighedenonderzoek en het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Amsterdam, 3 oktober 2014

M.J. Guit,
curator
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