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Algemene gegevens
Naam onderneming
StartMonday B.V.
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Gegevens onderneming
N.v.t.

13-04-2018
4

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are. Het ontw ikkelen,
verkopen, implementeren en exploiteren van mobiele
softw are applicaties onder meer op het gebied van recruitment binnen de
retail- en hotelbranch. De voornaamste dienst van StartMonday B.V. bestaat
uit het faciliteren van een online platform w aarmee w erkzoekenden een kort
introductiefilmpje in plaats van een traditioneel papieren CV van zichzelf
presenteren aan potentiële w erkgevers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 45.714,67

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

13-04-2018
4

Toelichting financiële gegevens
2017 (t/m 8 juni 2017): €45.714,67
2016: onbekend
2015: onbekend

13-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

13-04-2018
4

Boedelsaldo
€ 48.726,08

13-04-2018
4

€ 50.467,76

26-07-2018
5

€ 46.220,66

14-11-2018
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-1-2018

13-04-2018
4

t/m
10-4-2018
van
11-4-2018

26-07-2018
5

t/m
25-7-2018
van
26-7-2018

14-11-2018
6

t/m
9-11-2018
van
10-11-2018

27-02-2019
7

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

29-05-2019
8

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019

11-09-2019
9

t/m
6-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

11 uur 36 min

5

54 uur 54 min

6

8 uur 12 min

7

7 uur 36 min

8

2 uur 48 min

9

9 uur 36 min

totaal

94 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal is 236,7 uur besteed.

13-04-2018
4

In totaal is 291,60 uur besteed.

26-07-2018
5

In totaal is 299,80 uur besteed.

14-11-2018
6

In totaal is 307,40 uur besteed.

27-02-2019
7

In totaal is 310,20 uur besteed.

29-05-2019
8

In de verslagperiode is 9,6 uur besteed. In totaal is 319,8 uur besteed.

11-09-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
StartMonday B.V. (StartMonday) is opgericht op 30 april 2015. Enig
aandeelhouder en enig bestuurder van StartMonday is StartMonday Holding
B.V. (Holding). Enig aandeelhouder van Holding is de vennootschap naar
Canadees recht StartMonday Technology Corp, w elke vennootschap genoteerd
is aan de Canadian Securities Exchange. Enig bestuurder van Holding is 15th
July Holding B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van 15th July Holding
B.V. is de heer R.E. Gibson (de Bestuurder).

13-04-2018
4

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met gerechtelijke procedures ingesteld door of tegen
StartMonday.

13-04-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens de Bestuurder heeft StartMonday geen verzekeringen.

1.4 Huur

13-04-2018
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1.4 Huur
StartMonday huurt bedrijfsruimte aan de Zekeringstraat 33 in (1014 BV)
Amsterdam. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd op grond van
art. 39 Faillissementsw et met een maximale opzegtermijn van drie maanden.
Daardoor eindigt de huurovereenkomst op 15 september 2017. De curator
heeft contact met de verhuurder over oplevering van het gehuurde.
Het gehuurde is in overleg met de verhuurder opgeleverd op 25 juli 2017. De
curator is met de verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst ook
per die dag als beëindigd w ordt beschouw d. De vordering van de verhuurder in
het faillissement van StartMonday, uit hoofde van onbetaalde huurpenningen
en servicekosten, is berekend tot 25 juli 2017. StartMonday heeft bij het
aangaan van de huurovereenkomst ten behoeve van de verhuurder een
bankgarantie gesteld ter hoogte van €17.518,65. De verhuurder heeft voor het
bedrag van haar vordering een beroep gedaan op de bankgarantie. Rabobank,
die de bankgarantie heeft verstrekt, heeft vervolgens voornoemd bedrag
uitgekeerd aan de verhuurder. Het restant van de garantie, althans van het
creditsaldo dat door StartMonday bij Rabobank w erd aangehouden ter dekking
van de bankgarantie, is vrijgevallen aan de failliete boedel. Dit bedrag is nog
niet ontvangen op de faillissementsrekening
StartMonday huurt daarnaast 19 laptops. De Bestuurder heeft te kennen
gegeven dat hij een aantal huurovereenkomsten w enst over te nemen. De
huurovereenkomsten w orden beëindigd.
De curator heeft alle huurovereenkomsten opgezegd op grond van art. 39
Faillissementsw et met een maximale opzegtermijn van drie maanden. De
curator heeft de Bestuurder verzocht om alle laptops aan de verhuurder te
retourneren. De vordering van de verhuurder van de laptops moet nog in kaart
w orden gebracht.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De Bestuurder heeft de oorzaak van het faillissement van StartMonday als
volgt toegelicht. StartMonday w as ten tijde van de faillietverklaring nog volledig
afhankelijk van financiering door derden om aan haar betalingsverplichtingen
te kunnen voldoen. StartMonday heeft financiering aangetrokken van
verschillende investeerders en later ook via het beursgenoteerde StartMonday
Technology Corp. Mede als gevolg van een onverw achte koersdaling begin
2017 van de door StartMonday Technology Corp uitgegeven effecten, kon niet
langer aan de financieringsbehoefte w orden voldaan. StartMonday heeft
uiteindelijk op 9 juni 2017 bij de Rechtbank Amsterdam een eigen aangifte
faillietverklaring ingediend. Bij vonnis van 13 juni 2017 heeft de rechtbank
StartMonday in staat van faillissement verklaard.
De curator heeft zelf nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement van StartMonday.
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De curator is begonnen met het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement van StartMonday. De curator zal nader verslag doen zodra zijn
onderzoek is afgerond.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van StartMonday is nog
niet afgerond. De curator zal nader verslag doen zodra zijn onderzoek is
afgerond.

26-07-2018
5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van StartMonday is nog
niet afgerond. De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag nader
verslag uit te kunnen brengen.

14-11-2018
6

De door de curator veiliggestelde financiële digitale administratie is met behulp
van een externe accountant onderzocht. Deze externe accountant heeft een
financiële quick scan opgesteld.

29-05-2019
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De curator heeft interview s gehad met betrokkenen, w aaronder met de
Bestuurder. Naar aanleiding van het interview met de Bestuurder heeft de
curator vervolgvragen gesteld, w elke door de Bestuurder zijn beantw oord.
De curator is thans bezig met het afronden van het oorzakenonderzoek.
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van door de curator
veiliggestelde financiële digitale administratie van StartMonday, de financiële
quick scan door een externe accountant en interview s met betrokkenen,
onder w ie de Bestuurder en een voormalig w erknemer. Het onderzoek
bevestigt de door de Bestuurder verstrekte toelichting ten aanzien van de
oorzaken van het faillissement. StartMonday w as vrijw el volledig afhankelijk
van financiering door Holding. Holding heeft in de periode april 2015
(oprichting StartMonday) tot juni 2017 (faillietverklaring StartMonday) in
totaal €1.286.371 op de bankrekening van StartMonday gestort. Begin 2017
bleek dat Holding niet in staat w as de financiering van de verliezen van
StartMonday te continueren. StartMonday is er niet in geslaagd op andere
w ijze financiering te verkrijgen en zag zich daardoor genoodzaakt haar eigen
faillissement aan te vragen.

11-09-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

13-04-2018
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Toelichting
Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

13-04-2018
4

Toelichting
Geen

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-6-2017

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, per brieven van
15 juni 2017 de arbeidsovereenkomsten van de 15 w erknemers van
StartMonday opgezegd. Op 23 juni 2017 heeft ten kantore van StartMonday
een collectieve intake bespreking met het UW V, de w erknemers inclusief de
Bestuurder en de curator plaatsgevonden.
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.
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De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

29-05-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator is niet bekend met onroerende zaken van StartMonday.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 6.027,83

€ 0,00

totaal

€ 6.027,83

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van StartMonday zijn nog niet verkocht. De curator heeft
de bedrijfsmiddelen laten taxeren en heeft onderzocht of een onderhandse
verkoop opportuun is. Dat lijkt niet het geval. De curator is daarom
voornemens de bedrijfsmiddelen openbaar te laten verkopen.

13-04-2018
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Nadat de curator een veilinghuis had ingeschakeld voor de openbare verkoop
van de bedrijfsmiddelen van StartMonday, liet de verhuurder van de
bedrijfsruimte van StartMonday w eten mogelijk toch alle bedrijfsmiddelen te
w illen kopen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een onderhandse verkoop van de
bedrijfsmiddelen aan de verhuurder, met toestemming van de rechtercommissaris. De verhuurder heeft, als onderdeel van de koopprijs, ook de
annuleringskosten van het veilinghuis voldaan.
De curator heeft daarnaast met toestemming van de rechter-commissaris een
aantal verouderde smartphones, die door StartMonday als ‘test devices’
w erden gebruikt, verkocht aan Holding.
De totale verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen van StartMonday
bedraagt €6.027,83 (exclusief btw ).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder,
taxateurs, inkopers, een veilinghuis en de rechter-commissaris.
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de verhuurder, een
veilinghuis, Holding en de rechter-commissaris.
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

13-04-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator onderzoekt nog of er sprake is van onderhanden w erk d.w .z. op
datum faillissement reeds verrichte, maar nog niet aan klanten verrichte
w erkzaamheden.
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De curator heeft vastgesteld dat er geen sprake is van onderhanden w erk. Op
datum faillissement w aren alle door StartMonday verleende diensten tot en
met juni 2017 reeds gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder en de
externe boekhouder van StartMonday. De curator heeft de thans beschikbare
administratie doorgenomen.
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

N.v.t.

€ 0,00

€ 15.000,00

totaal

€ 0,00

€ 15.000,00

Toelichting andere activa

13-04-2018
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Toelichting andere activa
De curator meent dat de contracten van StartMonday met haar klanten (de
Contracten) w aarde vertegenw oordigen. De intellectuele eigendomsrechten,
die nodig zijn voor de dienstverlening aan de klanten van StartMonday,
w orden echter gehouden door Holding. Daardoor vertegenw oordigen de
Contracten alleen voor Holding een w aarde. Zonder voornoemde intellectuele
eigendomsrechten, dan w el een licentie daarop, kunnen de verplichtingen
onder de Contracten immers niet w orden nagekomen.
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Holding heeft te kennen gegeven dat zij de dienstverlening aan de klanten van
StartMonday graag w enst voort te zetten. De curator en Holding hebben geen
overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de daarvoor door
Holding te betalen vergoeding.
W el is de curator met Holding overeengekomen dat Holding een
boedelbijdrage betaalt van €15.000 inclusief btw . Dit is een bijdrage voor de
kosten van de afw ikkeling van het faillissement. De curator heeft zich daarbij
jegens onder meer Holding uitdrukkelijk alle rechten voorbehouden. De curator
moet immers nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van
StartMonday en naar de door (de aandeelhouders van) StartMonday gekozen
(organisatie)structuur.
De boedelbijdrage moet nog w orden overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
De boedelbijdrage door Holding van €15.000 (inclusief btw ) is ontvangen op de
faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens het van de Bestuurder ontvangen
overzicht debiteuren had StartMonday per 15
juni 2017 in totaal € 19.138,63 te vorderen
van ongeveer 20 debiteuren.

€ 20.160,29

€ 18.843,87

€ 0,00

totaal

€ 20.160,29

€ 18.843,87

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
De precieze omvang van de debiteuren van StartMonday is nog niet duidelijk.
Volgens het van de Bestuurder ontvangen overzicht debiteuren had
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StartMonday per 15 juni 2017 in totaal €19.138,63 te vorderen van ongeveer
20 debiteuren. De curator zal dit nog nader in kaart brengen op basis van de
beschikbare administratie van StartMonday.
De curator heeft ervoor gekozen om de incasso van de vorderingen op
debiteuren gedurende de eerste w eken na de faillietverklaring zo veel als
mogelijk op de gebruikelijke manier te laten verlopen. Dat houdt bijvoorbeeld
in dat directe communicatie met de debiteuren door de Bestuurder geschiedt
en dat betalingen plaatsvinden op de bankrekening van StartMonday bij
Rabobank.
De curator w ordt regelmatig door de Bestuurder geïnformeerd. De curator
heeft online toegang tot de Rabobank bankrekening van StartMonday en
controleert regelmatig of betalingen zijn ontvangen. Zodra dat nodig lijkt, zal
de curator de incasso zelf ter hand nemen.
Uit de administratie van StartMonday blijkt dat StartMonday per datum
faillissement in totaal €20.160,29 te vorderen had van 19 debiteuren.
Aanvankelijk heeft de curator de incasso van de vorderingen op de
gebruikelijke w ijze laten verlopen. Op 6 oktober 2017 heeft de curator de
debiteuren van de op dat moment nog niet geïnde vorderingen aangeschreven
met het verzoek de door hen verschuldigde bedragen over te maken naar de
faillissementsrekening.
Opbrengst debiteuren:
Er is na datum faillissement ongeveer €10.000 door debiteuren betaald op de
Rabobank bankrekening van StartMonday. De curator zal dit nog nader in kaart
brengen op basis van de beschikbare administratie van StartMonday. De
opbrengst moet nog w orden overgemaakt naar de faillissementsrekening. De
curator heeft hierover contact gezocht met de dossierbehandelaar bij
Rabobank (bijzonder beheer).
Ten tijde van dit tw eede faillissementsverslag is er in totaal €14.258,65 geïnd.
De meeste betalingen zijn ontvangen op de Rabobank bankrekening van
StartMonday. Een deel daarvan is door Rabobank overgemaakt naar de
faillissementsrekening. De curator heeft Rabobank verzocht om ook het restant
over te maken en de Rabobank bankrekeningen van StartMonday te sluiten.
Ten tijde van dit derde faillissementsverslag is er in totaal €15.741,88 geïnd.
Een bedrag van €363,00 blijkt reeds vóór datum faillissement door betreffende
debiteuren te zijn voldaan. Een bedrag van €1.618,80 acht de curator
oninbaar, omdat betreffende debiteuren aannemelijk hebben gemaakt
betreffende bedragen niet verschuldigd te zijn. Een bedrag van €2.436,61 is
nog niet verantw oord. De curator tracht hierover zo spoedig mogelijk
duidelijkheid te verkrijgen.
Ten tijde van dit vierde faillissementsverslag is een bedrag van €1.771,44 nog
niet verantw oord. De curator heeft betreffende debiteuren gesommeerd tot
betaling dan w el tot leveren van bew ijs dat betreffende bedragen niet (meer)
verschuldigd zijn.
Ten tijde van dit vijfde faillissementsverslag zijn alle openstaande bedragen
verantw oord. De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-07-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder, de
externe boekhouder van StartMonday en met Rabobank. Daarnaast heeft de
curator de beschikbare administratie doorgenomen.

13-04-2018
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De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder, de
externe boekhouder van StartMonday, Rabobank en verschillende debiteuren.
Daarnaast heeft de curator de beschikbare administratie doorgenomen.
De curator heeft tijd besteed aan het innen van de vorderingen op debiteuren.
De curator heeft gecorrespondeerd met debiteuren.
De curator heeft gecorrespondeerd met debiteuren.

26-07-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 322,05

13-04-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering op StartMonday van €322,05 uit hoofde van de
debetstand per datum faillissement op de Rabobank bankrekening van
StartMonday.
Het lijkt erop dat Rabobank na datum faillissement ontvangen betalingen heeft
verrekend met haar vordering op StartMonday. De curator heeft contact
gezocht met de dossierbehandelaar bij Rabobank (bijzonder beheer) om dit te
bespreken.
De curator heeft contact gehad met de dossierbehandelaar bij Rabobank
(bijzonder beheer). Rabobank en de curator zijn het erover eens dat in de
onderhavige kw estie (i) Rabobank haar vordering op StartMonday uit hoofde
van het debetsaldo niet mag verrekenen met de bijschrijvingen na datum
faillissement, en (ii) er na datum faillissement geen afschrijvingen meer kunnen
plaatsvinden op de Rabobank bankrekening, omdat StartMonday haar
bevoegdheid om dat te doen is verloren door de faillietverklaring.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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4

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de Bestuurder heeft StartMonday geen zekerheden verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

13-04-2018
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is bij de curator geen beroep gedaan op een recht van
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Er is bij de curator geen beroep gedaan op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er is bij de curator geen beroep gedaan op een reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder en met
Rabobank. De curator heeft de beschikbare administratie doorgenomen.
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder en met
Rabobank.
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

13-04-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van StartMonday zijn vrijw el volledig gestaakt. De curator heeft,
zoals hierboven in hoofdstuk 4 toegelicht, de incasso van vorderingen op
debiteuren op de gebruikelijke manier laten voortzetten. Ook heeft hij
toegestaan dat de dienstverlening aan bestaande klanten zo min mogelijk
w erd beïnvloed door de faillietverklaring, om schade zo veel als mogelijk te
voorkomen.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

13-04-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

13-04-2018
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft aan de Bestuurder en de externe boekhouder van
StartMonday verzocht om hem de financiële digitale administratie te
overhandigen. De curator heeft inmiddels de nodige informatie van hen
ontvangen en zal deze de komende verslagperiode nader onderzoeken.

13-04-2018
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De curator heeft de volledige financiële digitale administratie ontvangen. De
komende verslagperiode zal de curator deze onderzoeken.
De ontvangen financiële digitale administratie is compleet en maakt een
verzorgde indruk. Naar het oordeel van de curator is aan de boekhoudplicht
voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. StartMonday is op 30 april 2015
opgericht en hanteert een verlengd boekjaar 2015/2016. De termijn voor
publicatie van de jaarrekening 2015/2016 is daarom nog niet verlopen.

13-04-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van art. 2:396 BW is StartMonday vrijgesteld van de verplichting van
het laten uitvoeren van accountantsonderzoek als bedoeld in art. 2:393 BW .
Deze vrijstelling is van toepassing omdat de w aarde van de activa van
StartMonday niet meer bedraagt dan €4.400.000 en de netto omzet niet meer
bedraagt dan €8.800.000.

13-04-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de Bestuurder is aan de stortingsverplichting van €100 voldaan. De
curator zal hier gelet op het geringe belang verder geen onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-04-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

13-04-2018
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De komende verslagperiode zal de curator een begin maken met het
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator is begonnen met het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator zal nader verslag doen zodra zijn onderzoek is afgerond.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De
curator zal nader verslag doen zodra zijn onderzoek is afgerond.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De
curator verw acht in het volgende faillissementsverslag nader verslag uit te
kunnen brengen.
Ja

26-07-2018
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14-11-2018
6

11-09-2019
9

Toelichting
De curator heeft, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 1 van dit
faillissementsverslag, onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement van StartMonday. De curator heeft daarbij ook aandacht
besteed aan de (vennootschapsrechtelijke) structuur w aarbij de
ontw ikkelingskosten van de intellectuele eigendomsrechten (personeel, huur)
w erden gemaakt door StartMonday, maar die rechten gehouden w erden door
Holding. De curator heeft geconcludeerd dat niet kan w orden vastgesteld dat
voornoemde structuur onrechtmatig is of aanleiding geeft voor nadere acties.
Daarbij speelt een rol dat StartMonday ontw ikkelingskosten voor een bedrag
van €614.611 heeft doorbelast aan Holding.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen is nog niet afgerond. De
curator zal nader verslag doen zodra zijn onderzoek is afgerond.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen is nog niet afgerond. De
curator verw acht in het volgende faillissementsverslag nader verslag uit te
kunnen brengen.
Ja
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van paulianeus
handelen door StartMonday.

13-04-2018
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26-07-2018
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14-11-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator een begin maken met het
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.

13-04-2018
4

De curator is begonnen met het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.
De curator zal nader verslag doen zodra zijn onderzoek is afgerond.
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

11-09-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder en de
externe boekhouder van StartMonday. De curator heeft de beschikbare
administratie doorgenomen.

13-04-2018
4

De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met de Bestuurder en de
externe boekhouder van StartMonday.
De curator heeft de veiliggestelde financiële digitale administratie
doorgenomen.
De curator heeft w erkzaamheden verricht in het kader van het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

11-09-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 86.944,38

13-04-2018
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V € 86.944,38

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.481,00

13-04-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 210.539,87

8.4 Andere pref. crediteuren

13-04-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

13-04-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

13-04-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.480,22

13-04-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement van
StartMonday zal w orden afgew ikkeld.

13-04-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
gecorrespondeerd met de Bestuurder en met verschillende schuldeisers van
StartMonday. De curator heeft de crediteurenadministratie gevoerd.
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met verschillende
schuldeisers van StartMonday. De curator heeft de crediteurenadministratie
gevoerd.
De curator heeft gesproken en gecorrespondeerd met verschillende
schuldeisers van StartMonday. De curator heeft de crediteurenadministratie
gevoerd.

13-04-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

13-04-2018
4

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-04-2018
4

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-04-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

13-04-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•

Afronden incasso debiteuren
Onderzoek oorzaken faillissement
Rechtmatigheidsonderzoek
Afw ikkelen faillissement

13-04-2018
4

• Onderzoek oorzaken faillissement
• Rechtmatigheidsonderzoek
• Afw ikkelen faillissement

26-07-2018
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• Afw ikkelen faillissement

11-09-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement van StartMonday
kan w orden afgew ikkeld.

13-04-2018
4

De curator zal de rechter-commissaris vragen het faillissement voor te dragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel (i.e. onvoldoende baten
voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige
boedelschulden). De curator verw acht dat het faillissement van StartMonday
op korte termijn kan w orden opgeheven (w aarmee het faillissement alsdan
ook w ordt beëindigd).

11-09-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
29-11-2019

11-09-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

13-04-2018
4

N.v.t.

26-07-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

