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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

PiCommIT B.V. 05-11-2018 
 1

05-11-2018 
De onderneming is gevestigd aan de Bremenstraat 151 te Zwolle. Dit is tevens 
het woonadres van bestuurder, de heer F.A. Staal, en grootaandeelhouder, 
mevrouw P.W. de Groot, echtgenote van Staal. Er werd sinds april 2018 geen 
bedrijfspand meer gehuurd.

05-11-2018 
 1

De onderneming hield zich bezig met de ontw ikkeling, productie en verkoop 
van (model)elektronica, het uitbrengen van adviezen, het ontwerpen en 
bouwen van modelbanen en onderdelen daarvan, het verzorgen van 
demonstraties en workshops op het gebied van modelspoorbanen.

05-11-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 290.745,00 € 447,00 € 107.919,00

2016 € 244.402,00 € -335,00 € 107.493,00

2015 € 193.747,00 € -22.460,00 € 100.387,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 13-03-2020
Insolventienummer F.08/18/305
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000072731:F001
Datum uitspraak 09-10-2018

R-C mr. R. van Eerde
Curator  T.H.I.M. Pierik
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

05-11-2018
Bovenstaande jaarcijfers zijn overgenomen uit de jaarrekeningen 2015, 2016 
en 2017.

05-11-2018 
 1

2

Toelichting 
05-11-2018
Bij de onderneming waren tot 1 september 2018 twee medewerkers in dienst.

05-11-2018 
 1

6090 29-08-2019 
 4

€ 5.027,99

Toelichting 
05-11-2018
Op 5 november 2018 bedroeg het boedelsaldo € 5.027,99.

05-11-2018 
 1

€ 7.831,14

Toelichting 
18-02-2019
Het boedelsaldo bedroeg op 15 januari 2019 € 7.831,14.

18-02-2019 
 2

€ 11.696,75

Toelichting 
29-05-2019
Het boedelsaldo op 30 april 2019 is € 11.696,75.

29-05-2019 
 3

€ 9.385,53

Toelichting 
06-12-2019
Het boedelsaldo op 30 november 2019 is € 9.385,53.

06-12-2019 
 5

€ 11.831,37 13-03-2020
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
9-10-2018

t/m 
31-10-2018

05-11-2018 
 1

van 
1-11-2018

t/m 
31-1-2019

18-02-2019 
 2

van 
1-2-2019

t/m 
30-4-2019

29-05-2019 
 3

van 
1-5-2019

t/m 
28-11-2018

29-08-2019 
 4

van 
1-8-2019

t/m 
30-11-2019

06-12-2019 
 5

van 
1-12-2019

t/m 
29-2-2020

13-03-2020
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 23 uur 22 min

2 8 uur 7 min

3 4 uur 41 min

4 3 uur 46 min

5 2 uur 5 min

6 0 uur 47 min

totaal 42 uur 48 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

05-11-2018
Aandeelhouders van de onderneming zijn mevrouw P.W. de Groot (955 
gewone aandelen) en de heer M. Huls (45 gewone aandelen). Bestuurder van 
de vennootschap is de heer F.A. Staal, echtgenoot van mede-aandeelhouder 
mw. De Groot.

05-11-2018 
 1

05-11-2018
Op faillissementsdatum was de onderneming voor zover thans bekend niet 
betrokken in enige gerechtelijke procedure.

05-11-2018 
 1

05-11-2018
De onderneming heeft de gebruikelijk verzekeringen afgesloten tegen 
aansprakelijkheid en schade. De curator heeft alle verzekeringen opgezegd.

05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

05-11-2018

Per 1 mei 2018 is een groot deel van het assortiment van de onderneming 
verkocht aan Bentink Modelspoor. Volgens bestuurder, de heer Staal, was het 
de bedoeling dat een medewerker de afgeslankte onderneming verder zou 
voortzetten maar partijen kwamen hier niet uit. Door het wegvallen van een 
groot deel van de inkomsten i.c.m. een hete zomer kon de onderneming haar 
verplichtigen niet meer nakomen en is besloten tot aanvraag van het eigen 
faillissement.

05-11-2018 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
2

Toelichting 
05-11-2018
De onderneming had tot 31 augustus 2018 twee werknemers in dienst die met 
toestemming van het UWV zijn ontslagen.

05-11-2018 
 1

Personeelsleden 
2

05-11-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris en demo modelbaan € 1.815,00

2 iphones € 100,00

totaal € 1.915,00 € 0,00



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

05-11-2018
De onderneming heeft nog een paar tafels staan en een demo modelbaan. De 
curator zal proberen deze activa te gelde te maken.

05-11-2018 
 1

18-02-2019
De modelspoorbaan is verkocht aan bestuurder de heer Staal.

18-02-2019 
 2

n.v.t. 05-11-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

beperkte hoeveelheid voorraad € 605,00

totaal € 605,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

goodwill, kennis € 3.025,00

totaal € 3.025,00 € 0,00

05-11-2018
De eenmanszaak Ferrotronics zet enkele activiteiten van de onderneming 
voort. Het gaat hier m.n. om het adviseren en helpen van klanten bij de 
software van hun modelspoorbaan en de verkoop van de 
modelspoorbaanproducten van de “merken” Dinamo, DinaSys en Itrain. 

Het merk DinaSys betreft een eigen ontw ikkeld softwarebesturingssysteem 
voor een draaischijf die gebruikt wordt bij een modelspoorbaan. Voor het 
overnemen van DinaSys en de overige kennis die PiCommIT heeft opgebouwd 
is een boedelvergoeding overeengekomen van € 2.500,-- excl. btw.

05-11-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 825,17 € 726,32

debiteur € 18.652,15 € 10.509,68

totaal € 19.477,32 € 11.236,00 € 0,00

05-11-2018
De onderneming heeft zes (6) debiteuren.

05-11-2018 
 1

18-02-2019
De onderneming heeft op 17 april 2018 een groot deel van de bedrijfsvoorraad 
en haar klantenbestand verkocht aan de heer Van der Bent, de eigenaar van 
Bentink Modelspoor, gevestigd te Apeldoorn, voor een koopsom van € 26.788. 
De koper heeft € 5.000,-- aanbetaald en verder is afgesproken dat de restant 
koopsom ad € 21.788,-- incl. 3% rente in 27 gelijke maandtermijnen van € 
835,50 wordt voldaan, te beginnen in de maand juni 2018 en eindigend in de 
maand augustus 2020. De maandtermijnen worden sedert het faillissement 
maandelijks voldaan op de boedelrekening.

18-02-2019 
 2



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

€ 0,00 05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

05-11-2018
Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud 
ontvangen.

05-11-2018 
 1

05-11-2018
Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op retentierechten binnen gekomen.

05-11-2018 
 1

05-11-2018
Er zijn tot dusverre (nog) geen beroepen op reclamerechten ontvangen.

05-11-2018 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t 05-11-2018 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 05-11-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

05-11-2018
De curator heeft de boekhoudplicht nog in onderzoek.

05-11-2018 
 1

18-02-2019
Het onderzoek is nog niet afgerond.

18-02-2019 
 2

29-05-2019
Aan de boekhoudplicht is voldoende voldaan. 

29-05-2019 
 3



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

8.1 Boedelvorderingen

05-11-2018
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

05-11-2018
De aandelen zijn volgestort

05-11-2018 
 1

Toelichting 
05-11-2018
De curator heeft dit nog in onderzoek.

05-11-2018 
 1

Toelichting 
18-02-2019
Het onderzoek is nog niet afgerond.

18-02-2019 
 2

Nee 29-05-2019 
 3

Nee

Toelichting 
05-11-2018
De curator heeft vooralsnog geen reden te veronderstellen dat sprake is 
(geweest) van
paulianeus handelen.

05-11-2018 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
05-11-2018

05-11-2018 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Voor zover thans te overzien vormen het salaris en de verschotten van de 
curator de
boedelschulden.

Toelichting 
05-11-2018
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

05-11-2018 
 1

€ 894,00

Toelichting 
18-02-2019
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van € 894,--. 

18-02-2019 
 2

€ 14.672,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft haar preferente vordering vermeerderd tot € 14.672,-
-.

29-08-2019 
 4

Toelichting 
05-11-2018
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

05-11-2018 
 1

€ 5.306,08 06-12-2019 
 5

Toelichting 
05-11-2018
Er hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld.

05-11-2018 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

3

Toelichting 
05-11-2018
Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend 
bedraagt thans drie (3).

05-11-2018 
 1

4

Toelichting 
18-02-2019
Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend 
bedraagt thans vier (4).

18-02-2019 
 2

Toelichting 
29-05-2019
Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend 
bedraagt thans zes (6).

29-05-2019 
 3

€ 2.160,81 05-11-2018 
 1

€ 4.834,11 18-02-2019 
 2

€ 43.640,25 29-05-2019 
 3

05-11-2018
Nog niet bekend.

05-11-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t. 05-11-2018 
 1

n.v.t 05-11-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

05-11-2018
De curator zal zich in de komende verslagperiode m.n. bezig houden met het 
verder in kaart brengen van de crediteuren, het te gelde maken van enige 
activa, incasseren van debiteuren, bestuderen van de 
administratie/boekhouding en onderzoeken of sprake is geweest van 
onbehoorlijk bestuur.

05-11-2018 
 1

18-02-2019
In de komende verslagperiode zal de curator zich m.n. bezig houden met het 
verder in kaart brengen van de crediteuren, het incasseren van debiteuren en 
het rechtmatigheidsonderzoek. 

18-02-2019 
 2

29-05-2019
De curator zal zich in de komende periode m.n. bezig houden met het 
incasseren van de debiteuren.

29-05-2019 
 3

05-11-2018
Hier kan thans nog geen antwoord op worden gegeven.

05-11-2018 
 1

13-6-2020 13-03-2020
 6

Bijlagen
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