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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

ITSOFT B.V. 11-07-2018
 5

De besloten vennootschap ITSOFT B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, 
laatst geregistreerd bezoekadres De Ruijterkade 5, kelder KvK, 1013 AA 
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54014026.

11-07-2018
 5

Van een voormalig bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat de 
activiteiten van de onderneming reeds geruime tijd zijn gestaakt.

11-07-2018
 5

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

11-07-2018
 5

Verslagnummer 5
Datum verslag 11-07-2018
Insolventienummer F.10/17/279
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000013748:F001
Datum uitspraak 06-06-2017

R-C mr. C de Jong
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

0 11-07-2018
 5

Boedelsaldo
€ 211,75

11-04-2018 
 4

van
12-1-2018

t/m
10-4-2018

11-04-2018 
 4

van
11-4-2018

t/m
10-7-2018

11-07-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

4 10,60 uur

5 2,40 uur

totaal 13,00 uur

1. Inventarisatie



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

2. Personeel

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

De curator heeft – feitelijk in het kader van het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek – contact opgenomen met de leasemaatschappijen 
ter zake van (de w ijze van) het aangaan van de leaseovereenkomsten 
namens ITSOFT B.V.

11-04-2018 
 4

Contact met de leasemaatschappijen. 11-04-2018 
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator heeft nog steeds geen administratie ontvangen. Uit de door hem 
ontvangen stukken leidt de curator af dat de administratie van gefailleerde ten 
tijde van de opvolging van het bestuurderschap van Stichting 
Administratiekantoor ITSOFT in augustus 2016 aan de opvolgend bestuurder is 
overgedragen. De curator heeft een ondertekende overeenkomst ten aanzien 
van die overdracht ontvangen en geen informatie en/of documentatie 
ontvangen die het tegendeel bew ijst. De bedoelde opvolgend (indirect) 
bestuurder heeft (ondanks verzoeken daartoe) op noch na datum faillissement 
de administratie ter beschikking van de curator gesteld. De curator heeft 
melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude jegens de laatstelijk 
(indirect) bestuurder (de heer G. van Baren) en overweegt om ook melding van 
faillissementsfraude te doen jegens de eerdere bestuurder (mevrouw S. 
Rijsdijk).

11-04-2018 
 4

De curator heeft mevrouw Rijsdijk een laatste termijn gesteld en overweegt 
nog steeds nadrukkelijk ook ter zake haar handelen/nalaten melding van 
faillissementsfraude te doen. Het al dan niet doen van deze melding stemt de 
curator af met de rechter-commissaris.

11-07-2018
 5

Contact met de diverse officiële instanties ten aanzien van de melding 
faillissementsfraude en contact met de (voormalig) indirect bestuurder 
mevrouw S. Rijsdijk

11-04-2018 
 4

Nader contact met mevrouw Rijsdijk en de officiële instanties. 11-07-2018
 5



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 11-04-2018 
 4

€ 6.765,00 11-04-2018 
 4

€ 0,00 11-04-2018 
 4

€ 0,00 11-04-2018 
 4

5 11-04-2018 
 4

€ 26.738,98 11-04-2018 
 4

De vooruitzichten zijn thans dat er geen uitkering aan de schuldeisers kan 
worden gedaan.

11-07-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

De curator zal de komende verslagperiode contact onderhouden met mevrouw 
S. Rijsdijk en met de officiële instanties ten aanzien van de reeds gedane 
melding vermoedelijke faillissementsfraude en tevens de mogelijk nog in te 
dienen melding van vermoedelijke faillissementsfraude.

11-04-2018 
 4

De curator zal de komende verslagperiode het punt van de rechtmatigheid 
afw ikkelen en dan vermoedelijk overgaan tot afw ikkeling van het 
faillissement.

11-07-2018
 5

De curator zal de komende verslagperiode het punt van de rechtmatigheid 
afw ikkelen en dan vermoedelijk overgaan tot afw ikkeling van het 
faillissement.

11-07-2018
 5

11-10-2018 11-07-2018 
 5

Bijlagen
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