
Algemeen

Gegevens onderneming

Sen B.V.

Activiteiten onderneming

- groothandel in dranken (geen zuivel);
- het bewerkstelligen van de verdere ontwikkeling van Shark Stimulation op de 
Nederlandse markt en Shark Up op de Europese markt, alsmede de inkoop, verkoop en 
distributie van Shark Energyproducten;
- holding- en financieringsactiviteiten.

Omzetgegevens

Verslag 1:
2014: € 118.065,--
2015: € 221.560,--

Over 2016 zijn nog geen omzetgegevens bij mij bekend.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

4 april 2017 t/m 5 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

"27,1"

Bestede uren totaal

"27,1"

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012341:F001

04-04-2017

mr. C.P. Lunter

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/167

Pagina 1 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

05-05-2017Datum:Nummer: 1



Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:
Op 19 december 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Sen B.V. opgericht. 

Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting van Sen B.V. € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer M.R.H. Ashby enig 
bestuurder van Sen B.V. De heer Ashby houdt 16% van de aandelen in Sen B.V. Naast 
de heer Ashby had Sen B.V. op de datum van het uitspreken van het faillissement nog 8 
andere aandeelhouders. De namen van deze 8 aandeelhouders zijn bij mij bekend.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1:
2014: -/- € 190.584,--
2015: -/- € 223.621,--.

Het resultaat over 2016 is nog niet bij mij bekend.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1:
2014: € 210.560,--
2015: € 199.220,--

Het balanstotaal over 2016 is nog niet bij mij bekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is hiervan geen sprake.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren op de datum van het uitspreken van het 
faillissement reeds beëindigd. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen recht op 
premierestitutie.

1.6 Huur

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde de gefailleerde 
vennootschap een bedrijfspand te Mill. Deze huurovereenkomst was reeds voor de 
datum van het uitspreken van het faillissement met wederzijds goedvinden beëindigd.   

Pagina 2 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

05-05-2017Datum:Nummer: 1



1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft mij verteld dat Sen B.V. in de eerste periode na de datum van haar 
oprichting veel heeft moeten investeren, onder andere in marketingactiviteiten. Deze 
investeringen waren noodzakelijk om een afzetmarkt te creëren en naamsbekendheid te 
verwerven. De omzet was echter onvoldoende om de gedane investeringen terug te 
verdienen. Sen B.V. is hierdoor noodgedwongen op zoek gegaan naar investeerders. 
Door middel van crowdfunding is op enig moment weer kapitaal aangetrokken om 
verder te groeien. Medio 2016 was echter opnieuw een kapitaalinjectie vereist. Sen B.V. 
heeft op dat moment echter geen investeerders kunnen vinden, die bereid waren om 
kapitaal ter beschikking te stellen. Dit heeft tot gevolg gehad dat Sen B.V. geen 
marketingactiviteiten meer kon ontplooien en ook geen voorraad meer kon inkopen. De 
bestuurder heeft uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van 
het faillissement van Sen B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 4 april 2017 behandeld in de raadkamer van 
de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. In haar vonnis van 4 april 2017 heeft 
voornoemde rechtbank het faillissement van Sen B.V. uitgesproken.   

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers in 
dienst waren van de gefailleerde vennootschap zijn hieromtrent door mij geen 
werkzaamheden te verrichten. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft bij een aantal van haar klanten (kleine) koelkastjes 
geplaatst. In totaal gaat het om ongeveer 20 koelkastjes. De bestuurder heeft mij een 
overzicht verstrekt van de klanten, die in het bezit zijn van een koelkast.

Een deel van de koelkastjes zijn inmiddels opgehaald. Met de klanten die nog in het 
bezit zijn van een koelkast ben ik in gesprek. Dit onder andere om na te gaan of zij 
interesse hebben in een overname van de koelkast. 
In de komende verslagperiode zal ik trachten de koelkasten te verkopen.

Naast koelkasten is er ook nog sprake van een bedrijfsauto. Aangezien er met 
betrekking tot deze auto een leaseovereenkomst is gesloten, zal ik de bedrijfsauto 
verder bespreken  onder punt 5.2 van dit verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

***

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

***

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- overleg voeren met de klanten die nog in het bezit zijn van een koelkast;
- trachten de koelkasten te verkopen.

Pagina 4 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

05-05-2017Datum:Nummer: 1



3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
De voorraad van de gefailleerde vennootschap bestaat uit 11 pallets met energiedrank 
(Shark Up). In totaal gaat het om ongeveer 28.000 blikjes. Deze blikjes staan opgeslagen 
bij een transportbedrijf. Op dit moment ben ik met twee partijen in gesprek, die mogelijk 
geïnteresseerd zijn in een overname van de blikjes energiedrank.

In de blikjes energiedrank zit onder andere wodka verwerkt. Dit vormt een extra 
obstakel voor de verkoop van de blikjes. Alvorens de blikjes energiedrank de 
opslaglocatie van het transportbedrijf mogen verlaten, dient namelijk de verschuldigde 
accijns te worden voldaan. Dit betreft een bedrag van bijna € 5.000,--. 
Er is overigens niet direct accijns verschuldigd, indien de voorraad wordt verplaatst 
naar een andere accijnsgoederenplaats.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van 
onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

***

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

***

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de voorraad energiedrank te verkopen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
De immateriële activa van de gefailleerde vennootschap bestaat onder andere uit een 
internetdomeinnaam en een website. De partijen die interesse hebben getoond in een 
overname van de voorraad, zijn ook geïnteresseerd in een overname van de immateriële 
activa. In de komende verslagperiode zal ik de gesprekken over een overname van de 
immateriële activa voortzetten.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de immateriële activa te verkopen.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van het boekhoudprogramma Exact 
Online. Uit dit boekhoudprogramma blijkt dat het bedrag aan openstaande 
debiteurenvorderingen € 57.383,77 zou bedragen. Bij mij is niet bekend in hoeverre de 
gegevens in Exact Online zijn bijgewerkt. Ik heb het vermoeden om aan te nemen dat 
een aantal debiteurenbetalingen niet in het boekhoudprogramma zijn verwerkt. 
Teneinde hieromtrent meer duidelijkheid te verkrijgen, zijn de debiteuren inmiddels 
door mij aangeschreven. Op basis van de reacties van deze debiteuren zal dan ook 
duidelijk worden in hoeverre de informatie in Exact Online juist is.  

4.2 Opbrengst

Verslag 1:
Tot op heden zijn er nog geen debiteuren geweest die enig bedrag aan de 
faillissementsboedel hebben voldaan.

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de debiteurenvorderingen trachten te incasseren

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap maakte in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten gebruik van een bankrekening bij de Rabobank. Op de datum van 
het uitspreken van het faillissement had deze bankrekening een debetsaldo van € 
5.139,70. De Rabobank heeft haar vordering ter verificatie ingediend. Deze vordering is 
door mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
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5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft met Alphera Financial Services een 
financieringsovereenkomst gesloten met betrekking tot een Volkswagen Caddy. De 
bestuurder heeft deze auto inmiddels ingeleverd op mijn kantoor.

Alphera Financial Services heeft uit hoofde van de financieringsovereenkomst een 
vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 2.798,69 Alphera Financial 
Services heeft mij in de gelegenheid gesteld om na te gaan of ik de Volkswagen Caddy 
voor een hoger bedrag kan verkopen dan de restantvordering uit hoofde van de 
financieringsovereenkomst. Ik verwacht hieromtrent op korte termijn meer duidelijkheid 
te hebben. Op dat moment zal  ook duidelijk worden of ik het verkooptraject ter hand zal 
nemen of dat ik deze activiteiten overlaat aan Alphera Financial Services.

5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover thans bij mij bekend, geen zekerheden 
gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er zijn nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

- beoordelen voor welk bedrag ik de Volkswagen Caddy zou kunnen verkopen;
- overleg voeren met Alphera Financial Services over het verkooptraject van de 
Volkswagen Caddy.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Op dit moment ben ik met twee partijen in gesprek die mogelijk een doorstart willen 
realiseren. Of een doorstart tot de mogelijkheden behoort, zal ook afhankelijk zijn van 
de leverancier van de grondstoffen en de blikjes energiedrank. Deze leverancier is 
gevestigd in Thailand. Ik ben in gesprek met deze leverancier, zulks om na te gaan of en 
zo ja, onder welke voorwaarden zij bereid is om mee te werken aan een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

***

6.6 Doorstart: Opbrengst

***

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1;
- trachten een doorstart te realiseren. Hiertoe zal ik in de komende verslagperiode 
overleg hebben met de mogelijke overnamekandidaten en de leverancier in Thailand.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap 
overhandigd. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen. Tevens heb ik de 
beschikking over de bankafschriften en heb ik toegang tot het boekhoudprogramma 
Exact Online. In de komende verslagperiode zal ik deze administratie nader gaan 
bestuderen.
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7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen over 
2014 en 2015 tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
Tot op heden is mij nog niet gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. In de 
komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden 
gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek naar mogelijk paulinaeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 1.422,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

***
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8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 87.982,92 + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Pagina 10 van 
11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

05-05-2017Datum:Nummer: 1



10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- trachten de bedrijfsmiddelen, de voorraden en de immateriële activa van de 
gefailleerde vennootschap te verkopen;
- overleg voeren met de klanten van de gefailleerde vennootschap over de bij hen in 
bezit en gebruik zijnde koelkastjes;
- de debiteurenvorderingen incasseren;
- beoordelen voor welk bedrag de Volkswagen Caddy verkocht zou kunnen worden;
- in contact blijven met Alphera Financial Services over het verkooptraject van de 
Volkswagen Caddy;
- de administratie bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- overleg voeren met de potentiële overnamekanditaten en de leverancier in Thailand, 
zulks om te bekijken of er een doorstart gerealiseerd kan worden;
- inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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