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

20
12-07-2021
F.16/16/94
NL:TZ:0000003358:F001
16-02-2016

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Planbee Softw are B.V.

25-06-2018
8

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60833297.

25-06-2018
8

Activiteiten onderneming
het ontw ikkelen van softw are voor het beheer van bedrijfsprocessen, inzake
het inplannen van w erk en / of mensen, alsmede consultancy w erkzaamheden.
De door gefailleerde ontw ikkelde softw are (ProfitPlanning) sluit direct aan op
het ERP systeem van AFAS Softw are B.V. (AFAS).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 328.093,17

€ 30.116,47

€ 318.371,49

2016

€ 42.329,39

€ 3.772,41

€ 255.423,11

2014

€ 49.355,85

€ 51.382,29

€ 275.593,69

Toelichting financiële gegevens

25-06-2018
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Toelichting financiële gegevens
bron: proef- saldibalans.

25-06-2018
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

25-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 32.770,14

25-06-2018
8

€ 32.774,53

15-10-2018
9

€ 32.777,02

31-01-2019
10

€ 32.780,26

15-05-2019
11

€ 0,62

27-08-2019
12

Verslagperiode
van
23-3-2018

25-06-2018
8

t/m
24-6-2018
van
25-6-2018

15-10-2018
9

t/m
14-10-2018
van
15-10-2018

31-01-2019
10

t/m
30-1-2019
van
31-1-2019

15-05-2019
11

t/m
14-5-2019
van
27-8-2019
t/m

10-12-2019
13

9-12-2019
van
10-12-2019

16-03-2020
14

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

16-06-2020
15

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

15-09-2020
16

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

01-12-2020
18

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

01-06-2021
19

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
t/m
6-7-2021

Bestede uren

12-07-2021
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

164 uur 42 min

9

1 uur 54 min

10

0 uur 48 min

11

1 uur 54 min

12

1 uur 54 min

13

0 uur 48 min

14

0 uur 30 min

15

0 uur 24 min

16

0 uur 24 min

17

0 uur 24 min

18

0 uur 30 min

19

0 uur 40 min

20

0 uur 15 min

totaal

175 uur 7 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode: 1,40 uur.

25-06-2018
8

In de afgelopen verslagperiode is een opvolgend curator aangesteld. De
curator heeft overleg gevoerd met zijn voorganger en hij heeft zich ingelezen
in het dossier.

01-06-2021
19

Het faillissement zal binnenkort bij de rechtbank w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
20

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
de vennootschap is opgericht bij akte d.d. 6 juni 2014.
De bestuurders van gefailleerde zijn: By Franck B.V. (bestuurder: de heer J.S.
Franck), Rogge Beheer B.V. (bestuurders: de heer G. Benning en R.S. van
Bruggen) en ICTranslate B.V. (bestuurder: de heer J.L. van der Scheer). De
bestuurders zijn tevens aandeelhouders van de vennootschap.

25-06-2018
8

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing.

25-06-2018
8

1.3 Verzekeringen
de verzekering(en) w orden / zijn beëindigd voor het faillissement.

25-06-2018
8

1.4 Huur
de vennootschap is gevestigd in een gehuurd pand aan de Philipsstraat 5 in
(3833 LC) Leusden. Voorts huurt de vennootschap serverruimte in Nijkerk van
STH Automatisering B.V. Beide huurovereenkomsten zijn opgezegd op 18
februari 2016.

25-06-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen, behoudens die genoemd in
onderdeel 7.6. Het faillissement lijkt te zijn veroorzaakt door
liquiditeitsproblemen, w aardoor gefailleerde niet langer aan haar
betalingsverplichtingen kon voldoen.

25-06-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

25-06-2018
8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

25-06-2018
8

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-2-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

computerserver (met toebehoren)
2 laptops
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
de bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht, omdat er op de laptops en de
computerserver ook een deel van de administratie staat van PB Systems B.V.

25-06-2018
8

Gezien de geringe w aarde van de laptops en server w egen de kosten van
verkoop niet op tegen de baten. De gegevensdragers w orden vanw ege de
bew aarplicht van de administratie die hierop staat opgeslagen geretourneerd
naar de bestuurder.

12-07-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill (domeinnamen en klantenbestand)

€ 7.500,00

broncode ProfitPlanning

€ 2.500,00

totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

pré faillissementsdebiteuren

€ 50.717,47

€ 4.445,79

€ 0,00

boedeldebiteuren

€ 11.620,84

€ 8.271,56

€ 0,00

totaal

€ 62.338,31

€ 12.717,35

€ 0,00

Toelichting debiteuren
in de koopovereenkomst met PB Systems B.V. is bepaald dat PB Systems B.V.
aansprakelijk is (en blijft) voor alle na de overnamedatum negatieve financiële
en juridische gevolgen met betrekking tot personeel, klanten en bedrijfsmatige
zaken van voor de overnamedatum, zijnde10 juni 2014. De juridische kosten
inzake één voormalig w erknemer van PB Systems B.V. zijn echter ten last
gekomen van de PlanBee Softw are B.V., w aardoor PlanBee Softw are B.V. een
(regres)vordering heeft op PB Systems B.V. van (tenminste) € 6.211,26.

25-06-2018
8

Het faillissement van PB Systems B.V. zal bij de rechtbank w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten. Er zal derhalve
geen uitkering op de vordering plaatsvinden.

12-07-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
de incassow erkzaamheden zijn gestaakt, omdat is gebleken dat bepaalde
softw areproducten niet (of niet deugdelijk) zijn geleverd.

25-06-2018
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
niet van toepassing.

25-06-2018
8

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing.

25-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
niet van toepassing.

25-06-2018
8

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing.

25-06-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing.

25-06-2018
8

5.6 Retentierechten
niet van toepassing.

25-06-2018
8

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

25-06-2018
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6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing.

25-06-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
op 17 maart 2016 heeft de curator een biedingsprocedure uitgeschreven,
w aarbij biedingen w orden gevraagd op de activa (omschreven in hoofdstuk 3),
de goodw ill, bestaande uit het klanten- en prospectbestand, het onderhanden
w erk en de orderportefeuille. Inmiddels is ook PB Systems B.V. in staat van
faillissement verklaard, zodat ook de softw areapplicatie PlanBase en Planning4
te koop w orden aangeboden. De biedingsprocedure sluit dinsdag 22 maart
2016 om 12.00 uur.

25-06-2018
8

De biedingsprocedure heeft geen serieuze biedingen opgeleverd.
Na afloop van de biedingsprocedure hebben nog diverse gesprekken
plaatsgevonden met geïnteresseerde. Uiteindelijk heeft de curator de
softw areapplicatie ProfitPlanning, PlanBase en Planning4 aan een derde
overgedragen, alsmede de domeinnaam planbase.nl, planning4.nl,
planningsoftw are.info en planbeesoftw are.nl. Van de opbrengst komt een
bedrag van € 10.000,00 toe aan PlanBee Softw are B.V. en een bedrag van €
5.000,00 aan PB Systems B.V., nader gespecificeerd onder 6.6.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
- opbrengst PlanBee Softw are B.V.:
broncode ProfitPlanning: € 2.500,00 (exclusief BTW ),
goodw ill (domeinnamen en klantenbestand): € 7.500,00 (exclusief BTW ),
- opbrengst PB Systems B.V.:
broncode PlanBase en Planning4 € 5.000,00 (exclusief BTW ).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

25-06-2018
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7.1 Boekhoudplicht
aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

25-06-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
de jaarrekening over 2014 is (te laat) gedeponeerd op 5 februari 2016.

25-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

25-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
het geplaatst (en gestort) kapitaal bedraagt € 1,00.

25-06-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

25-06-2018
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Toelichting
uit het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen, behoudens die genoemd in
onderdeel 7.6.

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
de curator heeft tw ee (2) betalingen aan gelieerde vennootschappen
vernietigd, betreffende in totaal een bedrag van € 1.544,50. Daarnaast heeft
de curator geconstateerd dat op enig moment in november 2016 de
inventariszaken van gefailleerde zijn overdragen aan een gelieerde
vennootschap, terw ijl de koopprijs (in totaal € 6.050,00) is verrekend met een
vordering van deze partij op gefailleerde. De curator heeft de overdracht en de
verrekening vernietigd.
de genoemde bedragen zijn inmiddels aan de boedel betaald, gelijk ook de
koopprijs van de inventariszaken, vermeerderd met rente en kosten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-06-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
- salaris curator (nog niet vastgesteld).
- huur vanaf faillissementsdatum.
- UW V € 11.139,72
€ 12.305,85

25-06-2018
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01-06-2021
19

Toelichting
- salaris curator mr. Vriezen € 1.166,13
- salaris curator mr. Logtenberg (nog niet vastgesteld)
- huur vanaf faillissementsdatum.
- UW V € 11.139,72

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.750,00

25-06-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.679,27

25-06-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

25-06-2018
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 127.670,32

25-06-2018
8

€ 127.670,32

12-07-2021
20

Toelichting
W aarvan betw ist € 3.538,04.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend.

25-06-2018
8

In dit faillissement zal geen uitkering aan crediteuren gedaan kunnen
w orden. Het faillissement zal bij de rechtbank w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing.

25-06-2018
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
in het faillissement van PB Systems B.V. is (mogelijk) sprake van een vordering
w egens bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft getracht deze
discussie op een minnelijke w ijze te beslechten, hetgeen niet is gelukt. De
afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. zal derhalve w orden
afgew acht. Vervolgens zullen de laptops en de computerserver (inclusief
toebehoren) nog moeten w orden verkocht.

25-06-2018
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de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

15-10-2018
9

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

31-01-2019
10

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

15-05-2019
11

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

27-08-2019
12

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

10-12-2019
13

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

16-03-2020
14

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

16-06-2020
15

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

15-09-2020
16

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

15-09-2020
17

de afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

01-12-2020
18

De afw ikkeling van het faillissement van PB Systems B.V. w ordt afgew acht (zie
vorige verslagen).

01-06-2021
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend.

25-06-2018
8

Het faillissement zal binnenkort bij de rechtbank w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
opstellen (financieel) faillissementsverslag.

Bijlagen
Bijlagen

25-06-2018
8

