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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Factordrie B.V. en Zabf Beheer B.V. 11-01-2019 
 3

Naam: Factordrie B.V. ("Factordrie")
Statutaire Vestiging: Amsterdam
Feitelijke Vestiging: Celebesstraat 1 te (1094 EJ) Amsterdam
Oprichting: 29 maart 1999

Naam: Zabf Beheer B.V. ("Zabf")
Statutaire Vestiging: Amsterdam
Feitelijke Vestiging: Celebesstraat 1 te (1094 EJ) Amsterdam
Oprichting: 29 maart 1999

11-01-2019 
 3

Factordrie exploiteerde een productiemaatschappij voor informatieve en 
promotionele films. Zabf is een holdingmaatschappij.

11-01-2019 
 3

Verslagnummer 4
Datum verslag 22-05-2019
Insolventienummer F.13/17/152
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012454:F001
Datum uitspraak 11-04-2017

R-C mr. KM van Hassel
Curator mr R.A.W. Jungschläger



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € -229.986,00 € 396.907,00

2013 € -199.872,00 € 585.458,00

2012 € -14.513,00 € 702.722,00

2013 € -183.977,00 € 894.957,00

2012 € -44.680,00 € 911.783,00

De hierboven opgesomde gegevens betreft Zabf (2012 t/m 2014) en Factordrie 
(2012 en 2013).

De omzetcijfers zijn in onderzoek.

11-01-2019 
 3

15

Factordrie: 15. 
Zabf: 0.

11-01-2019 
 3

Boedelsaldo
€ 17.416,59

11-01-2019 
 3

van
1-11-2017

t/m
31-12-2018

11-01-2019 
 3

van
1-1-2019

t/m
21-5-2019

22-05-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 18,40 uur

4 14,20 uur

totaal 32,60 uur



Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 65,8 uur.

Dit faillissement wordt met goedkeuring van de rechter-commissaris 
geconsolideerd afgewikkeld met het faillissement Zabf Beheer B.V. De 
verslaglegging geschiedt eveneens geconsolideerd.
Hierna zal onderscheid worden gemaakt tussen de twee faillissementen indien 
daartoe aanleiding bestaat. Wordt een faillissement niet genoemd, dan moet 
daaruit worden afgeleid dat dat onderdeel ten aanzien van het niet genoemde 
faillissement niet van toepassing is.

11-01-2019 
 3

Bestede uren totaal: 80 uur. 22-05-2019
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder van Factordrie is Zabf. Enig bestuurder van Factordrie is 
de heer R.J. Brouwer. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Zabf is de 
heer R.J. Brouwer.
Factordrie exploiteerde een productiemaatschappij voor films die op basis van 
opdracht geproduceerd werden. De laatste jaren produceerde Factordrie 
hoofdzakelijk films voor gemeente Rotterdam in het kader van diverse 
projecten. Een van die projecten betrof het maken van 5.000 video curricula 
vitae van personen die binnen gemeente Rotterdam een bijstandsuitkering 
genoten.
Zabf is een holdingmaatschappij en volgens het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel tevens een pensioenbeheermaatschappij. Volgens de 
bestuurder worden er geen enkele activiteiten (meer) in Zabf geëxploiteerd en 
heeft Zabf geen crediteuren.

11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging.

Uit nader onderzoek naar de gang van zaken rond de procedure met 
gemeente Rotterdam, heeft de curator voorlopig geconcludeerd dat de feiten 
die aan die procedure ten grondslag liggen de belangrijkste oorzaak zijn van 
het faillissement. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om 
hierop te reageren. Zie hierna punt 7.5.

11-01-2019 
 3

Bovenstaande conclusie is meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. 
Zie voor de uitkomst van het onderzoek punt 7.5.

22-05-2019
 4



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

2. Personeel

Personeelsleden

Zie voorgaande verslaglegging.

11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Afgerond. Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3



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

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Afgerond. Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

4. Debiteuren

Zie voorgaande verslaglegging.

Het is niet mogelijk gebleken om contact op te nemen met de debiteur en er is 
geen betaling ontvangen. De curator beschouwt de vordering als oninbaar.

11-01-2019 
 3

De debiteurenpost blijkt oninbaar. 11-01-2019 
 3



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 6,07

Geen.

11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing.
11-01-2019 

 3

Geen. 11-01-2019 
 3



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

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Niet van toepassing.
11-01-2019 

 3

Niet van toepassing.
11-01-2019 

 3

Geen. 11-01-2019 
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft diverse ordners administratie aan de curator overhandigd. 
De curator zal deze administratie nader onderzoeken.

11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

Zie voorgaande verslaglegging. 11-01-2019 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie voorgaande verslaglegging.

Uit nader onderzoek naar de gang van zaken rond de procedure met 
gemeente Rotterdam, heeft de curator voorlopig geconcludeerd dat de feiten 
die aan die procedure ten grondslag liggen de belangrijkste oorzaak zijn van 
het faillissement. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om 
hierop te reageren. Tot op heden heeft de bestuurder nog niet inhoudelijk 
gereageerd.

11-01-2019 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder heeft zijn ziensw ijze gegeven over de bevindingen van de 
curator uit het rechtmatigheidsonderzoek en naar aanleiding hiervan is de 
curator tot de conclusie gekomen dat alhoewel de voornoemde procedure de 
oorzaak is geweest van het wegvallen van de opdrachten voor Factordrie, 
persoonlijke omstandigheden van de bestuurder de grootste oorzaak zijn 
van het faillissement gelet op het feit dat deze niet meer in staat is geweest 
om voldoende nieuwe klanten te werven om de vennootschap voort te 
zetten. Met betrekking tot de feiten die aan die procedure ten grondslag 
liggen is de curator van mening dat er geen sprake is geweest van 
zelfverrijking en/of kwade trouw.

22-05-2019
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Van Paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

11-01-2019 
 3

7.6 Paulianeus handelen

Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

22-05-2019
 4

Nader onderzoek van de punten 7.1. en 7.5. 11-01-2019 
 3

Het onderzoek is afgerond. 22-05-2019
 4

8. Crediteuren

Salaris curator: p.m.
11-01-2019 

 3

€ 77.657,00

Factordrie: EUR 74.791,-
Zabf: EUR 2.866,-

11-01-2019 
 3

Niet van toepassing.
11-01-2019 

 3

Geen.
11-01-2019 

 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

7

Factordrie: 7
Zabf: 0

11-01-2019 
 3

€ 3.591,50 11-01-2019 
 3

Vooralsnog onbekend. 11-01-2019 
 3

Nu alle werkzaamheden zijn afgerond blijkt het boedelactief niet voldoende 
voor een uitkering aan de crediteuren. De curator zal de rechter-commissaris 
verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de 
toestand van de boedel ex art. 16 Fw.

22-05-2019
 4

Nadere inventarisatie en verwerking van door crediteuren ingediende 
vorderingen.

11-01-2019 
 3

Afgerond. 22-05-2019
 4

9. Procedures

Niet van toepassing. 11-01-2019 
 3

Geen. 11-01-2019 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Zie voorgaande verslaglegging.

De curator zal na ontvangst van de reactie van de bestuurder aangaande de 
oorzaken van het faillissement en definitief standpunt innemen ten aanzien 
van eventueel onbehoorlijk bestuur.

11-01-2019 
 3

Het onderzoek is afgerond, zie voor verdere informatie punt 7.5. De curator 
zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor 
opheffing ex art. 16 Fw.

22-05-2019
 4

Vooralsnog onbekend. 11-01-2019 
 3

De termijn die nodig is voor de werkzaamheden met betrekking tot de 
opheffing van het faillissement.

22-05-2019
 4

Zie 10.2 11-01-2019 
 3

Bijlagen
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