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4
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mr. C.A.M. de Bruijn
mr N. Vinke

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cortana B.V.

10-10-2019
1

Dit is het eindverslag.

01-04-2021
4

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el 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 bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

10-10-2019
1

Adres:
Voorheen:
Bogert 1
5612 LX Eindhoven
KVK-nummer:
55233686
Handelsnaam:
Cortana B.V.
Campaign Brokers
Datum van oprichting:
2 mei 2012

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "Advisering en ondersteuning
op het gebied van informatietechnologie. Overige zakelijke dienstverlening".

10-10-2019
1

De onderneming ontplooide de volgende activiteiten: het broken van contacten
tussen merken en marktplaatsen met als focus Duitstalige landen (online).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 108.706,00

€ -74.838,00

€ 48.705,00

2018

€ 399.309,00

€ -53.852,00

€ 97.318,00

2017

€ 585.465,00

€ 22.888,00

€ 166.958,00

2016

€ 428.058,00

€ 10.043,00

€ 112.604,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2019 zijn gebaseerd op basis van tussentijdse cijfers. De
gegevens over 2016 tot en met 2018 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-10-2019
1

Toelichting
Er w as 1 w erknemer in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-10-2019
1

€ 1.786,57

09-04-2020
2

Toelichting
Het actuele boedelsaldo bedraagt € 1.786,57. Een tussentijds financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 17.710,66

05-10-2020
3

Toelichting
Het actuele boedelsaldo bedraagt € 17.710,66. Een tussentijds financieel
verslag is bijgevoegd.
€ 21.810,61

01-04-2021
4

Toelichting
Het actuele boedelsaldo bedraagt € 21.810,61. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

Verslagperiode
van
18-9-2019

10-10-2019
1

t/m
9-10-2019
van
10-10-2019

09-04-2020
2

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

05-10-2020
3

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020
t/m
1-4-2021

Bestede uren

01-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 25 min

2

22 uur 15 min

3

5 uur 5 min

4

3 uur 5 min

totaal

38 uur 50 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 8 uren en 25 minuten
besteed.

10-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 22 uren en 15
minuten besteed.

09-04-2020
2

In totaal zijn er aan het faillissement 30 uren en 40 minuten besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 5 minuten
besteed.

05-10-2020
3

In totaal zijn er aan het faillissement 35 uren en 45 minuten besteed.
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 3 uren en 5 minuten
besteed.

01-04-2021
4

In totaal zijn er aan het faillissement 38 uren en 50 minuten besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van deze vennootschap is Bugg Beheer B.V., w aarvan de heer
J.M.G. Schrijver bestuurder is.

10-10-2019
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Bugg Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van een lopende procedure jegens Mouton Trading B.V.

10-10-2019
1

De procedure in conventie (en reconventie) is geschorst in verband met het
faillissement van beide partijen.

05-10-2020
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa
zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te w orden.

10-10-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet (meer) over eigen bedrijfsruimte. Er is geen sprake
van een formele (onder)huurovereenkomst.

10-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Lemmens Advice.

10-10-2019
1

Naar de oorzaken van het faillissement zal onderzoek w orden ingesteld.
Gefailleerde is verw ikkeld geraakt in een juridische procedure. Gefailleerde
w erkte al jaren samen met een derde. Gefailleerde verkocht producten van
deze derde aan een Duitse klant. De derde verzond deze producten direct
naar de Duitse consumenten.
De omzet van gefailleerde is gedaald. Tevens is de enige w erkneemster van
gefailleerde vanw ege zw angerschap en ziekte uitgevallen. De financiële
situatie van gefailleerde verslechterde dusdanig dat betalingen aan haar
schuldeisers, w aaronder voormelde derde uitbleven.
Gefailleerde is vervolgens in overleg getreden met voormelde derde om een
nieuw e samenw erking aan te gaan. Deze samenw erking is evenw el niet van
de grond gekomen en heeft geleid tot een juridische procedure. Tevens
w erden voorraden vastgehouden met een beroep op een retentierecht.
Voormelde derde heeft de samenw erking vervolgens beëindigd vanw ege
betalingsachterstanden.
De bestuurder heeft nog getracht een crediteurenakkoord aan te bieden, maar
dat is niet gelukt.

09-04-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-10-2019
1

Toelichting
Er w as 1 w erknemer in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken van
het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-10-2019
1

Toelichting
Er w as 1 w erknemer in dienst van gefailleerde een jaar voorafgaand aan het
uitspreken van het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-4-2019

1

De w erkneemster is ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemer is geïnformeerd. Er is een ontslagbrief verzonden. Aansluitend
heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in het kader van
de loongarantieregeling plaatsgevonden.

10-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

I-mac

€ 363,00

totaal

€ 363,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen, behoudens een
computer. Dit w ordt nog onderzocht.

10-10-2019
1

De computer is afgegeven en middels een internetveiling verkocht. De
opbrengst is op de boedelrekening overgemaakt. Van andere bedrijfsmiddelen
is niet gebleken.

09-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

10-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

10-10-2019
1

Inventarisatie en verkoop.

09-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 611,05

totaal

€ 611,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou nog sprake zijn van een partij handelsvoorraden bij een crediteur,
alsmede bij De Klok Logistics. Er zou een beroep op een retentierecht zijn
gedaan. Dit w ordt nog nader onderzocht.

10-10-2019
1

Er is geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren feitelijk al voor
faillissement beëindigd.
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat er nog een partij voorraden lag
opgeslagen bij DKL. De goederen zijn aldaar opgehaald en verkocht middels
een internetveiling.

09-04-2020
2

Tevens bleek nog een partij aanw ezig bij Mouton Trading B.V. met w ie
gefailleerde in een procedure is verw ikkeld. De curator w as in overleg met
Mouton Trading BV over de overname van deze goederen. Gedurende deze
onderhandelingen is Mouton Trading B.V. failliet verklaard. De curator heeft
vervolgens nadere afspraken gemaakt met de curator van Mouton Trading B.V.
in w elk kader een vergoeding aan de boedel is betaald en de goederen zijn
geveild.
De veilingopbrengst van de I-mac en de voorraden is (minus de gemaakte
kosten) op de boedelrekening overgemaakt.

05-10-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

10-10-2019
1

Inventarisatie, onderzoek voorraden en verkoop voorraden.

09-04-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit w ordt nog onderzocht.

10-10-2019
1

Er is niet gebleken van andere activa.

09-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

10-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit w ordt nog onderzocht.

10-10-2019
1

Er is niet gebleken van inbare vorderingen op derden.

09-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

10-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 78,24

10-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ad €78,24. Zij heeft ervoor gekozen
deze vordering niet in te dienen.
€ 9,43

09-04-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Bunq B.V. heeft eveneens een beperkte vordering op gefailleerde ad € 9,43. Zij
heeft deze vordering niet ter verificatie aangemeld.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

10-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is w aarschijnlijk geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

10-10-2019
1

Van eigendomsvoorbehouden is niet gebleken.

09-04-2020
2

5.6 Retentierechten
Mouton Trading B.V. heeft voor het faillissement een beroep op retentierecht
gedaan. De curator heeft nader onderzoek ingesteld.

10-10-2019
1

Mouton Trading B.V. is gefailleerd. In overleg met haar curator zijn de
voorraden verkocht en is een vergoeding aan de boedel voldaan (zie
hoofdstuk 3).

09-04-2020
2

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

10-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

10-10-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg.

10-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement w aren gestaakt en er geen sprake is van
onderhanden w erk.

6.2 Financiële verslaglegging

10-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

10-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu er geen sprake is van onderhanden w erk lijkt een doorstart niet mogelijk.

10-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

10-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet aan de orde.

10-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet aan de orde.

10-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is grotendeels overhandigd. Deze zal w orden
onderzocht.

10-10-2019
1

De administratie van gefailleerde is overhandigd en onderzocht. De curator
heeft vragen aan de bestuurder gesteld, w elke zijn beantw oord. De curator
heeft met name vragen over de rekening-courantverhoudingen. In dit kader
heeft overleg plaatsgehad omtrent een regeling, w aarover overeenstemming

09-04-2020
2

is bereikt. De gemaakte afspraken zijn in een vaststellingsovereenkomst
vastgelegd, w elke thans nog door partijen getekend moet w orden.
De curator heeft een vaststellingsovereenkomst met de bestuurder gesloten.
In dit kader is inmiddels €15.909,10 betaald. De maandelijkse termijnen
w orden conform afspraak voldaan.

05-10-2020
3

De curator heeft een vaststellingsovereenkomst met de bestuurder gesloten.
De bestuurder heeft het overeengekomen bedrag inmiddels betaald.

01-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2017: 06-12-2018
2016: 22-01-2018
2015: 30-01-2017

10-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

10-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op dit punt moet nog onderzoek w orden ingesteld.

10-10-2019
1

Dit onderzoek is betrokken bij het onderzoek naar de administratie. Het
onderzoek heeft niet geleid tot opmerkingen.

09-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

10-10-2019
1

09-04-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-10-2019
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.
Nee

09-04-2020
2

Toelichting
Er zijn geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

10-10-2019
1

Zie 7.1.

09-04-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie.

10-10-2019
1

Onderzoek van de administratie en overleg met de bestuurder en zijn
adviseurs.

09-04-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-10-2019
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
€ 5.825,19
Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-10-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 117,00

10-10-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 117,00 aan preferente vorderingen
ingediend.
€ 482,00

09-04-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 482,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-10-2019
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.
€ 311,29

09-04-2020
2

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend ad € 311,29.
€ 1.953,59

05-10-2020
3

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend ad € 1.953,59.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.954,72

10-10-2019
1

Toelichting
De heer Lemmens heeft een preferente vordering ingediend ter zake de
aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

10-10-2019
1

Toelichting
Er zijn op dit moment 4 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
8
Toelichting
Er zijn op dit moment 8 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.739,48

10-10-2019
1

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 32.739,48 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 39.720,18

09-04-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 39.720,18 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten. De
verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

10-10-2019
1

Gelet op de getroffen regeling ter zake de rekening-courantverhoudingen kan
naar verw achting uiteindelijk een beperkte uitkering aan de schuldeisers
plaatsvinden.

09-04-2020
2

Het faillissement zal w aarschijnlijk vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

10-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Mouton Trading B.V.

10-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure.

10-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Nog onbekend.

10-10-2019
1

De procedure is geschorst.

09-04-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

10-10-2019
1

Inventarisatie, onderzoek processtukken, overleg w ederpartij en
correspondentie rechtbank.

09-04-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek en eventuele verkoop voorraden;
b. eventuele invordering debiteuren;
c. onderzoek volstorting aandelen;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
h. inventarisatie crediteuren.

10-10-2019
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden / vastleggen / controle nakoming regeling bestuurder;
b. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
c. inventarisatie crediteuren.

09-04-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden regeling bestuurder;
b. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
c. inventarisatie crediteuren.

05-10-2020
3

Het faillissement zal thans w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

10-10-2019
1

Het faillissement kan pas w orden afgew ikkeld, zodra de regeling is
nagekomen. Dit zal nog zeker een jaar duren.

09-04-2020
2

Het faillissement kan pas w orden afgew ikkeld, zodra de regeling is
nagekomen. De laatste termijn zal tw eede kw artaal 2021 w orden voldaan,
w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

05-10-2020
3

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, ontslag w erkneemster, inventariseren activa, inventariseren
schulden, gebruikelijk toezicht en beheer.

10-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, verkoop activa, w erkzaamheden m.b.t. procedure,
onderzoek oorzaken / administratie / bestuurdersaansprakelijkheid,
correspondentie schuldeisers en gebruikelijk toezicht en beheer.

09-04-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, vastleggen regeling bestuurder, controle nakoming regeling,
correspondentie met crediteuren, gebruikelijk toezicht en beheer.

05-10-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
controle nakoming regeling, correspondentie met crediteuren, gebruikelijk
toezicht en beheer.

01-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

