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Algemene gegevens
Naam onderneming
Orange Scits B.V.

22-10-2018
6

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Hoofddorp, feitelijk gevestigd te (2131 MK) Hoofddorp
aan de Houtw ijkerveld 90.

22-10-2018
6

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen van een softw areproduct.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014
2015
2016
2017

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 226.265,00

22-10-2018
6

Toelichting financiële gegevens
Resterende gegevens onbekend. (bron: registratiebalans handelsregister
2014)

22-10-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-10-2018
6

Boedelsaldo
€ 1.500,00

20-07-2018
5

€ 2.000,00

22-10-2018
6

€ 3.500,00

01-02-2019
7

€ 7.500,00

14-05-2019
8

€ 11.500,00

15-08-2019
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2018

20-07-2018
5

t/m
20-7-2018
van
21-7-2018

22-10-2018
6

t/m
22-10-2018
van
23-10-2018

01-02-2019
7

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

14-05-2019
8

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019

15-08-2019
9

t/m
14-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

3,30 uur

6

6,10 uur

7

3,30 uur

8

1,70 uur

9

2,10 uur

totaal

16,50 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 36,70

20-07-2018
5

Totaal bestede uren: 42,80

22-10-2018
6

Totaal bestede uren: 46,10

01-02-2019
7

Totaal bestede uren: 47,80

14-05-2019
8

Totaal bestede uren 49,90

15-08-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Orange Scits B.V. is op 2 september 2009 opgericht en op 4 september 2009
ingeschreven in het handelsregister. De bestuurders is de heer E.T.J.
Broxterman. De aandelen w orden
gehouden door Broxterman B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van
Broxterman B.V. is
eveneens de heer E.T.J. Broxterman.

22-10-2018
6

De gefailleerde vennootschap w as gevestigd op het w oonadres van de
bestuurder. Enkele
w eken voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement eindigde de
huurovereenkomst
van de bestuurder en ontruimde hij zijn w oning. In het handelsregister w erd
het vestigingsadres niet gew ijzigd en is om die reden dan ook onjuist.
Orange Scits richtte zich op de ontw ikkeling en in de verzekeringsmarkt (t.b.v.
tussenpersonen) aanbieden van CRM softw are die in de cloud draait. De bouw
van het softw areproduct w erd uitbesteed aan een niet aan de bestuurder of
de gefailleerde vennootschap gelieerde softw arebouw er. Het softw areproduct
is sinds 2010 in ontw ikkeling.
De softw are is nog niet gereed om in de markt te w orden aangeboden. Het
softw areproduct
mist daarvoor nog diverse noodzakelijke componenten. De gefailleerde
vennootschap heeft
geen afnemers.

1.2 Lopende procedures
Zover mij bekend zijn er geen procedures aanhangig.

22-10-2018
6

1.3 Verzekeringen
Geen

22-10-2018
6

1.4 Huur
Er is geen huurovereenkomst bekend.

22-10-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Aldus de bestuurder heeft hij enorm veel privé geld in de onderneming gestopt
en heeft hij dientengevolge geen kapitaal meer. In dat kader heeft hij ook zijn
w oning moeten verkopen.
Ook nadat hij privé geen middelen meer had, bleven er verplichtingen
ontstaan, w aaronder die jegens de softw arebouw er en een
internetserviceprovider. De bestuurder stelt dat hij op het allerlaatste moment
nog tevergeefs een externe investeerder heeft geprobeerd aan te trek ken.
Omdat er geen middelen resteerden en er nog geen inkomsten w aren, kon de
vennootschap niet voortgaan met voldoening van haar verplichtingen.
Uiteindelijk is het faillissement op verzoek van de internetserviceprovider
uitgesproken.

22-10-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-10-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

22-10-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap heeft een CRM softw arepakket in ontw ikkeling.
De bestuurder
schat in dat de kosten voor het door een externe ontw ikkelaar afmaken van de
softw are circa €
50.000,- bedragen.

22-10-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
De mogelijkheden voor verkoop van het softw areproduct w orden onderzocht.
Het softw are product lijkt w aardeloos voor de markt.

22-10-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Orange Scits hield rekening aan bij de Rabobank. De bank is aangeschreven.

22-10-2018
6

5.2 Leasecontracten
Er w as op datum één van Leaseplan geleaset voertuig in gebruik bij de zoon
van de bestuurder. Verzocht is om dit voertuig per direct in te leveren bij
Leaseplan.
Beide voertuigen zijn uiteindelijk op 28 augustus 2017 ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-10-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van de bestuurder zijn nog geen stukken ontvangen.
Van de accountant zijn de jaarstukken en grootboekrekeningen ontvangen
over de jaren 2013,
2014 en 2015.

22-10-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Over 2015 en de daaropvolgende jaren is geen jaarrekening gedeponeerd. De
jaarrekeningen
tot en met 2014 zijn te laat gedeponeerd.

22-10-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
Het betreft een kleine onderneming w aardoor accountantscontrole niet
noodzakelijk is.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

22-10-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt thans € 18.000,-. W ordt onderzocht.

22-10-2018
6

De vennootschap is 2009 opgericht. Over deze periode is geen boekhouding
beschikbaar,
w aardoor hier geen onderzoek naar kan plaatsvinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

20-07-2018
5

Toelichting
Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen uit hoofde w aarvan hij
de boedel een bedrag ad € 20.000,00 zal voldoen in delen. Thans is door de
bestuurder een bedrag ad € 1.500,00 voldaan. Hij loop daarom € 8.500,00
achter op de regeling. De bestuurder is daarop aangesproken.
Ja

22-10-2018
6

Toelichting
Na erop te zijn aangesproken dat hij achter loopt in betaling van zijn
verplichtingen, voldeed de bestuurder € 500,00. Daarna bleven echter
w ederom betalingen uit, ondanks onderbouw de toezegging dat op korte
termijn meer betalingen zouden volgen. Ook nu zijn betalingen toegezegd.
Ja

01-02-2019
7

Toelichting
De bestuurder heeft toegezegd in het kader van de regeling het volledige
bedrag ineens te voldoen, doch ten tijde van verslaglegging w as dit bedrag
nog niet ontvangen.
Ja

14-05-2019
8

Toelichting
Betaling van het volledige toegezegde bedrag is ten tijde van het verslag nog
niet ontvangen. De bestuurder is herhaaldelijk hierop verzocht tot betaling
over te gaan. De bestuurder stelt zelf in afw achting te zijn van substantiële
aan hem toekomende bedragen en na ontvangst daarvan zijn schuld aan de
boedel te zullen voldoen. Thans verw acht hij dit bedrag in de w eek van 20 mei
2019 te kunnen voldoen.
Ja
Toelichting
Betaling van het volledige toegezegde bedrag is ten tijde van het verslag
nog altijd niet ontvangen. De bestuurder is en w ordt herhaaldelijk verzocht
om tot betaling over te gaan. Er w orden steeds deelbetalingen voldaan.
Hij betaalde deze verslagperiode € 4.000,00, thans is hij nog € 8.500,00
verschuldigd.

7.6 Paulianeus handelen

15-08-2019
9

7.6 Paulianeus handelen
Nee

22-10-2018
6

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Innen van de bedragen in het kader van de minnelijke regeling.

15-08-2019
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
n.v.t.

22-10-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.016,00

22-10-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.000,00

22-10-2018
6

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

22-10-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 75.541,86

22-10-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan thans nog niets concreets w orden vermeld.

22-10-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De normale w erkzaamheden in het kader van de verificatie te verrichten.

22-10-2018
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
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier kan nog niets over w orden medegedeeld.

22-10-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
14-11-2019

15-08-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Ontvangst van de door de bestuurder in het kader van de minnelijke regeling
toegezegde bedragen.

Bijlagen
Bijlagen

20-07-2018
5

