Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
11-11-2020
F.13/18/410
NL:TZ:0000087689:F001
27-12-2018

R-C
Curator

mr. M. de Vries
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kimengi B.V. (de "Vennootschap")

04-02-2019
1

Gegevens onderneming
Kattenburgerstraat 5
1018 JA AMSTERDAM
37146214

04-02-2019
1

Activiteiten onderneming
De Vennootschap heeft een onlineplatform en een mobiele applicatie
ontw ikkeld, genaamd 'nine connections'. Door middel van 'Advocacy Agency'
kunnen gebruikers van nine connections hun medew erkers inzetten om
(corporate) content te delen binnen hun eigen sociale netw erken, w at het
merk (BRAND) van hun w erkgever w eer verder verstevigt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 323.498,00

€ -1.001.449,00

€ 153.427,00

2016

€ 278.283,00

€ -1.166.066,00

€ 164.074,00

2015

€ 217.649,00

€ -666.788,00

€ 164.564,00

Toelichting financiële gegevens

04-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens van het haar jaar 2017 zijn gebaseerd op een concept
jaarrekening.

04-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

04-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 2.097,32

04-02-2019
1

€ 7.161,68

24-06-2019
2

€ 17.415,78

11-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-12-2018

04-02-2019
1

t/m
27-1-2019
van
28-1-2019

24-06-2019
2

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

07-10-2019
3

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

24-01-2020
4

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

29-05-2020
5

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

28-08-2020
6

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020
t/m
10-11-2020

Bestede uren

11-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 48 min

2

43 uur 42 min

3

6 uur 25 min

4

6 uur 0 min

5

13 uur 15 min

6

11 uur 45 min

7

15 uur 30 min

totaal

152 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In de onderhavige verslagperiode houdt een groot deel van de verrichte
w erkzaamheden verband met de realisatie van de voortzetting en het
bew erkstelligen van een doorstart van de onderneming van de Vennootschap.

04-02-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heren L.M. Burm en C. Vogel zijn middellijke bestuurders van de
Vennootschap via respectievelijk OX Management B.V. en Sagittarian B.V.

04-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De Vennootschap huurde een kantoorruimte van de Staat der Nederlanden
aan de Kattenburgerstraat 5 te Amsterdam. Deze huurovereenkomst is door
de curator ex artikel 39 Fw beëindigd.

04-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Vanaf oprichtingsdatum is de Vennootschap gefinancierd door aandeelhouders,
de vennootschap heeft nimmer w inst gerealiseerd. De financiële middelen zijn
aangew end om de softw are te ontw ikkelen en te vermarkten. Volgens het
bestuur liep de omzet van de Vennootschap terug als gevolg van de toetreding
van buitenlandse concurrentie op de Nederlandse markt. Om de concurrentie
het hoofd te bieden moest fors in de onderneming w orden gefinancierd. Enkele
aandeelhouders w ilden geen aanvullende financiering ter beschikking stellen,
w aardoor het volgens het bestuur onmogelijk w erd om de onderneming
levensvatbaar te houden. Vooralsnog lijkt het erop dat het faillissement van de
Vennootschap te w ijten is aan gebrek aan financiële middelen.

04-02-2019
1

In deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Er is niet
gebleken van andere belangrijke oorzaken van het faillissement dan hetgeen
de bestuurders hebben verklaard (zie hierboven).

11-11-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

04-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

04-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-12-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
corr. r-c, corr. personeel, intake UW V.

04-02-2019
1

Tel. w erknemer inz. vordering fiscus.

29-05-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

2 Mini Mac's. tw ee toetsenborden en een
computermuis

€ 254,10

totaal

€ 254,10

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft beperkte (kantoor)inventaris aangetroffen.

04-02-2019
1

De curator heeft tw ee gedateerde laptops, toetsenborden en
internetversterkers aangetroffen die hij aan opkopers zal aanbieden. Het
restant van de inventaris had een zeer beperkte tot geen w aarde, op basis
w aarvan de curator deze heeft achtergelaten in het bedrijfspand.

24-06-2019
2

Verw ezen w ordt naar punt 6.4 van dit openbaar verslag.

07-10-2019
3

Een deel van de aandeelhouders is geïnteresseerd in de overname van de
activa als de vordering van OX Management B.V. aan hen w ordt overgedragen.
De curator heeft dit in onderzoek.

24-01-2020
4

De tw ee gedateerde laptops zijn defect en onverkoopbaar gebleken. De
overige zaken (tw ee Mini Mac's, tw ee toetsenborden en een computermuis)
zijn door de curator aan 17 opkopers aangeboden. De ontvangen biedingen
zijn beoordeeld in het kader van de voor de boedel meest gunstige
biedingen. De meest gunstige bieding betrof een bedrag van EUR 254,10
voor deze activa. Met toestemming van de rechter-commissaris is de activa
verkocht.

11-11-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op faillissementsdatum een vordering uit hoofde van
loonbelasting van EUR 35.940,- op basis w aarvan de fiscus een
bodemvoorrecht toekomt.

04-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
bezichtiging pand, corr. bestuurder.

04-02-2019
1

Tel./ corr. bestuurders, tel. aandeelhouder, research m.b.t. broncode,
oplevering huurruimte en inventaris.

24-06-2019
2

Tel. potentiële kopers.

07-10-2019
3

Tel. potentiële kopers.

24-01-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft auteursrechten, handelsnamen en domeinnamen
aangetroffen. De aandeelhouders zouden een pandrecht hebben gevestigd op
deze activa. De curator onderzoekt of een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd.
De curator heeft zijn eerste bevindingen met de pandhouders gedeeld met het
verzoek daarop te reflecteren.

04-02-2019
1

De curator is met de pandhouders overeengekomen dat de auteursrechten,
handelsnamen en domeinnamen over de band van artikel 58 Fw zullen w orden
verkocht. Dat betekent dat de pandhouders meedelen in de algemene
faillissementskosten en de restantopbrengst op de IE-rechten aan hen w ordt
uitgekeerd (iedere pandhouder naar ratio van zijn vordering).

24-06-2019
2

De auteursrechten, handelsnamen en domeinnamen zijn onverkoopbaar
gebleken. De curator heeft zijn verkoopinspanningen gestaakt.
Geïnteresseerden in de overname van deze activa kunnen contact opnemen
met de curator, ook nadat het faillissement is afgew ikkeld.

11-11-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bestuderen pandakten en aan deze akten gerelateerde documenten,
onderzoek pandrecht op IE-rechten, opstellen memo inzake IE-rechten.

04-02-2019
1

Corr. /tel. bestuurders, uitpakken/veiligstellen broncode.

24-06-2019
2

Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

29-05-2020
5

Opstellen overeenkomst, corr. R-C., biedingsbericht opstellen, corr. opkopers,
factuur opstellen.

11-11-2020
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat de Vennootschap meerdere debiteuren heeft. De
curator heeft deze vorderingen in onderzoek.

04-02-2019
1

Uit de administratie volgt dat de Vennootschap een rekening-courantvordering
heeft op een van de bestuurders van EUR 51.232,84. De curator heeft deze
vordering in onderzoek.

24-06-2019
2

Daarnaast heeft de curator bedragen van klanten gevorderd die gebruik
maakten van de diensten van de Vennootschap tijdens de voortzetting (zie
par. 6. hierna).
De curator heeft de bestuurder die een rekening-courantschuld heeft bij de

07-10-2019

Vennootschap gesommeerd om over te gaan tot betaling van die schuld. De
bestuurder heeft aangegeven verrekenbare vorderingen te hebben. Tot op
heden heeft de bestuurder zijn standpunt niet met stukken onderbouw d. De
curator zal derhalve de totale schuld innen bij de bestuurder.
OX Management B.V. heeft aangetoond een vordering van € 21.030,- op de
Vennootschap te hebben uit hoofde van onbetaalde management fees. Dit
bedrag w ordt in mindering gebracht op de rekening-courantvordering van de
Vennootschap op OX Management B.V.

3

24-01-2020
4

Daarnaast stelt OX Management B.V. overige vorderingen te hebben op de
Vennootschap, maar kan deze niet met stukken onderbouw en. De curator
betw ist derhalve deze vorderingen. De curator heeft OX Management B.V.
gesommeerd tot betaling van
€ 30.202,84 aan de boedel.
Naar aanleiding van de laatste sommatie van de curator aan OX Management
B.V., heeft OX Management B.V. uiteindelijk de overige pretense verrekenbare
vorderingen toegelicht. OX Management stelt zich op het standpunt dat zij en
Sagittarian B.V. te allen tijde gelijk zouden w orden beloond, ook in de
toekenning van de W BSO-subsidie. Aangezien OX Management B.V. in de jaren
voorafgaand aan het faillissement minder W BSO-subsidie heeft ontvangen zou
zij minder dan Sagittarian B.V zijn beloond. Zij vordert derhalve dat het verschil
in toekenning van de W BSO-subsidie w ordt verrekend met de rekeningcourantvordering van de Vennootschap op haar.

29-05-2020
5

De curator heeft OX Mangement B.V. laten w eten dat haar pretense vordering
gelet op de w ettelijke vereisten voor verrekening niet voor verrekening
vatbaar is. Daarnaast is uit onderzoek van de jaarrekeningen en grootboeken
niet gebleken dat OX Management B.V. minder beloning heeft ontvangen dan
Sagittarian B.V.
De curator zal met OX Management B.V. overleggen over een minnelijke
regeling. Indien geen minnelijke regeling w ordt bereikt, zal de curator zich
beraden over verder te nemen stappen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gehad met de
bestuurder van OX Management B.V. over de rekening-courantvordering, de
pretense tegenvorderingen van OX Management B.V. op de Vennootschap en
eventuele minnelijke regeling. Tot een minnelijke regeling is het niet gekomen.
OX Management B.V. heeft meer vorderingen te berde gebracht die zij meent
te kunnen verrekenen. De curator heeft deze vorderingen in onderzoek en zal
zich beraden over verdere te nemen stappen.

28-08-2020
6

De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de vordering
van de Vennootschap op OX Management B.V. verkocht aan tw ee
aandeelhouders voor een bedrag van EUR 10.000,-

11-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
corr. bestuurder en debiteuren.

04-02-2019
1

Correspondentie debiteuren, tel. bestuurder, bestuderen administratie.

24-06-2019
2

Corr. bestuurder, corr. debiteur, bestuderen administratie.

07-10-2019
3

Bestuderen stukken, corr./ tel. bestuurder.

24-01-2020
4

Bestuderen stukken, corr./ tel. bestuurders.

29-05-2020
5

Bestuderen stukken, bespr./ corr. bestuurder, corr./ tel. aandeelhouder.

28-08-2020
6

Corr./ tel. aandeelhouders inz. overname vordering, opstellen
cessieovereenkomst, bestuderen stukken.

11-11-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De Vennootschap heeft een auto geleased van SternLease B.V. Er w as sprake
van operational lease. De curator heeft deze leaseovereenkomst niet gestand
gedaan op basis w aarvan de auto is afgegeven aan de leasemaatschappij.

04-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht (zie. par. 3.8 hiervoor).

5.4 Separatistenpositie

04-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De curator onderzoekt of rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de
auteursrechten, de handelsnamen en de domeinnamen (zie tevens par. 3.8
hiervoor).

04-02-2019
1

De curator constateert dat een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de
auteursrechten, de handelsnamen en de inventaris.

24-06-2019
2

Verder constateert de curator dat geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op
domeinnamen en de gebruiksrechten van de diensten die derden leveren.
Voorts constateert de curator dat geen pandrecht is gevestigd op vorderingen
van failliet op derden.
De curator heeft met de pandhouders afgesproken de activa w aar een
pandrecht op rust over de band van artikel 58 Fw te verkopen. Dat betekent
dat de pandhouders meedelen in de algemene faillissementskosten en de
restantopbrengst op de IE-rechten aan hen w ordt uitgekeerd.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
corr. bestuurder. onderzoek pandakten en gerelateerde documenten,
opstellen memo inzake IE-rechten.

04-02-2019
1

Corr./tel., bespr. bestuurders/ pandhouders, bestuderen administratie.

24-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de onderneming
voortgezet om een doorstart te beproeven. De voortzetting is op 31 januari
2019 beëindigd.

6.2 Financiële verslaglegging

04-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De geschatte opbrengst gedurende de voortzetting bedraagt volgens het
bestuur ca. EUR 9.000,- en de kosten bedragen ca. EUR 3.000,-.

04-02-2019
1

De totaal gegenereerde netto-omzet gedurende de voortzetting bedraagt EUR
7.161,68. Dit bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.

24-06-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Corr. cred. bestuurder, r-c.

04-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het bestuur heeft een verkoopmemorandum opgesteld die aan potentiële
doorstartkandidaten gestuurd kan w orden. Voor het realiseren van een
doorstart is het van belang om na te gaan of de auteursrechten,
handelsnamen en domeinnamen rechtsgeldig zijn gevestigd. De bevindingen
van de curator met betrekking tot de pandrechten zijn naar de pandhouders
gestuurd met het verzoek daarop te reflecteren.

04-02-2019
1

De curator heeft een biedingsproces doorlopen w aarbij geïnteresseerde
partijen een bod mochten uitbrengen op de onderneming van de
Vennootschap. Ook de bestuurder heeft in zijn netw erk financiers benaderd
die mogelijk geïnteresseerd zijn in de onderneming van de Vennootschap.
Uiteindelijk is een laag bod uitgebracht die de curator niet heeft geaccepteerd.
Op dit moment bespreken de pandhouders onderling of zij mogelijk de activa
van de boedel zullen overnemen. De curator is in afw achting op een bericht
van de pandhouders.

24-06-2019
2

Ondanks de nodige inspanningen is het de curator vooralsnog niet gelukt een
doorstart te realiseren en/of de activa van de Vennootschap te verkopen. De
curator zal in de komende verslagperiode trachten een verkoop te realiseren.

07-10-2019
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
corr./tel/bespreking bestuur, corr. crediteuren.

04-02-2019
1

Bestuderen stukken, Corr./tel. bestuurder, corr. pandhouder,
biedingsprocedure en dataroom opzetten, corr. aandeelhouders, corr./tel.
geïnteresseerden.

24-06-2019
2

Tel. potentiële koper/doorstarter.

07-10-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en auditfiles laten maken van de
digitale boekhouding. De curator heeft de administratie in onderzoek.

04-02-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is niet gedeponeerd.

04-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W egens de omvang van de Vennootschap is een goedkeurende
accountantsverklaring niet vereist.

04-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het niet (tijdig) deponeren van jaarrekeningen heeft in beginsel tot gevolg dat
de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze
onbehoorlijke taakvervulling vermoed w ordt een belangrijke oorzaak te zijn
gew eest van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of de door de
bestuurder gestelde oorzaken van het faillissement, zoals genoemd in par. 7.2
hiervoor, voormeld vermoeden kunnen w eerleggen.
Nee
Toelichting
Ondanks dat jaarrekening 2016 niet tijdig is gedeponeerd zijn er geen feiten
geconstateerd die zouden kunnen leiden tot een aansprakelijkstelling.

7.6 Paulianeus handelen

04-02-2019
1

11-11-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-11-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen administratie, corr. bestuurder en boekhouder.

04-02-2019
1

Bestuderen administratie/stukken.

24-06-2019
2

Bestuderen administratie, corr. bestuurder.

07-10-2019
3

Corr. bestuurder.

24-01-2020
4

Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

29-05-2020
5

Corr. aandeelhouders, corr. fiscus.

11-11-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51,43

04-02-2019
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V.
€ 41.375,53

24-06-2019
2

Toelichting
ClaimsAgent € 81,68
Verhuurder € 3.616,66
UW V € 37.677,19
€ 41.378,55
Toelichting
ClaimsAgent € 84,70, verhuurder € 3.616,66, UW V € 37.677,19.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-10-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.940,00

04-02-2019
1

€ 100.596,00

24-06-2019
2

€ 105.874,00

29-05-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 52.182,75

04-02-2019
1

24-06-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.540.542,57

04-02-2019
1

Toelichting
Vijf aandeelhouders beroepen zich op een pandrecht.
€ 4.237.931,60

24-06-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

04-02-2019
1

17

24-06-2019
2

18

07-10-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.214.445,37

04-02-2019
1

€ 2.241.534,77

24-06-2019
2

€ 2.242.022,48

07-10-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de stand van de boedel zal het faillissement w orden voorgedragen
voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan de crediteuren zal geen uitkering
w orden gedaan.

11-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
tel. bestuurder, corr. crediteuren.

04-02-2019
1

Tel./corr. verhuurder, tel./corr. div. crediteuren.

24-06-2019
2

Corr. fiscus.

24-01-2020
4

Corr. crediteur.

29-05-2020
5

Corr. fiscus.

28-08-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- trachten een doorstart of verkoop te realiseren
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
- ad hoc w erkzaamheden.

04-02-2019
1

- trachten een verkoop te realiseren
- rekening-courantvordering onderzoeken
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
- ad hoc w erkzaamheden.

24-06-2019
2

- rekening-courantvordering innen
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
- ad hoc w erkzaamheden.

29-05-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Aangezien de boedel geen baten meer verw acht, zal de curator aan de
rechter-commissaris het verzoek doen het faillissement op te heffen bij
gebrek aan baten ex artikel 16 Fw . Het onderhavige verslag is dan ook het
eindverslag.

11-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit verslag, corr. r-c.

04-02-2019
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. boekh. inz. aangifte OB, tel. corr.
RvON inz. S&O uren.

24-06-2019
2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

07-10-2019
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

24-01-2020
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr./ tel. bestuurder.

29-05-2020
5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

28-08-2020
6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., bespr. bestuurder inz. IE-rechten,
w erkzaamheden inz. afw ikkeling.

11-11-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

