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Algemene gegevens
Naam onderneming
Orbit Systems B.V.

22-05-2018
1

DIT IS HET EINDVERSLAG

09-11-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orbit Systems B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6511 LM) Nijmegen aan de Van
Schevichavenstraat 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 10042608, hierna te noemen "Orbit Systems".

22-05-2018
1

Activiteiten onderneming
W inkel in computers, randapparatuur en softw are.

Financiële gegevens

22-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 482.000,00

€ 16.437,00

€ 164.040,00

2014

€ 470.000,00

€ -33.591,00

€ 158.173,00

2015

€ 388.000,00

€ -7.288,00

€ 129.487,00

2016

€ 379.000,00

€ 9.857,00

€ 124.097,00

2017

€ 349.385,00

€ -68.650,00

Toelichting financiële gegevens
Het balanstotaal per 31 december 2017 is vooralsnog onbekend.

22-05-2018
1

Het balanstotaal per 31 december 2017 is onbekend.

09-11-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

22-05-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 2.080,00

Boedelsaldo
€ 3.759,50

Boedelsaldo
€ 5.759,50

Verslagperiode

22-05-2018
1

22-08-2018
2

09-11-2018
3

Verslagperiode
22-05-2018
1

van
24-4-2018
t/m
21-5-2018

22-08-2018
2

van
22-5-2018
t/m
21-8-2018

09-11-2018
3

van
22-8-2018
t/m
9-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38,60 uur

2

13,20 uur

3

13,90 uur

totaal

65,70 uur

Toelichting bestede uren
De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 65,7 uur
besteed. Bij elk onderdeel in dit faillissementsverslag w ordt separaat
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

09-11-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Orbit Systems is op 15 maart 2002 opgericht. Vanaf de oprichting is Camadini
Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Orbit Systems. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Camadini Beheer B.V. is de heer D.S.
Camadini.
Camadini Beheer B.V. is gelijktijdig met Orbit Systems in staat van faillissement
verklaard.

1.2 Lopende procedures

22-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

22-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Alle
verzekeringen zijn inmiddels door de curator opgezegd.

22-05-2018
1

1.4 Huur
Orbit Systems huurt een w inkelpand aan de Van Schevichavenstraat 4 te
Nijmegen. De middellijk bestuurder van Orbit Systems, de heer Camadini, heeft
de huurovereenkomst met inachtneming van een termijn van 3 maanden
opgezegd.

22-05-2018
1

De curator heeft met de heer Camadini afgesproken dat de huurovereenkomst
per 8 mei 2018 is geëindigd.

22-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Camadini heeft over de oorzaak van het faillissement het volgende
tegenover de curator verklaard.

22-05-2018
1

De omzet van de computerw inkel loopt al sinds het jaar 2008 terug. Ook is de
marge steeds verder onder druk komen te staan. De oorzaak hiervan is
volgens de heer Camadini met name gelegen in het feit dat Orbit Systems veel
concurrentie ondervindt van het internet. De producten die Orbit Systems
verkoopt, w orden via internet vaak voor lagere prijzen aangeboden.
Daarnaast heeft Orbit Systems gedurende een langere periode teveel
personeelskosten gemaakt doordat Orbit Systems meerdere w erknemers te
lang in dienst zou hebben gehouden.
De heer Camadini heeft de verlieslatende onderneming de afgelopen jaren met
privé-gelden gefinancierd. Deze financiering bestaat er onder andere uit dat
Orbit Systems al ruim 3 jaar geen huur betaalt aan de heer Camadini. Het
w inkelpand is namelijk zijn eigendom. Daarnaast zou de heer Camadini ook
een geldlening hebben verstrekt aan Orbit Systems.
Aangezien de heer Camadini niet in staat en bereid is om de verliezen van de
onderneming nog langer te financieren, heeft de heer Camadini zich uiteindelijk
genoodzaakt gezien het eigen faillissement van Orbit Systems aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de
oorzaak van het faillissement.
VERSLAG 3
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
inmiddels afgerond.
De curator ziet geen aanleiding om aan bovenstaande lezing van de heer
Camadini over de oorzaak van het faillissement te tw ijfelen.

09-11-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
22-05-2018
1

Personeelsleden
4
Orbit Systems had per datum faillissement 4 w erknemers parttime in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
22-05-2018
1

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-4-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opstellen en versturen ontslagbrieven, bijeenkomst personeel en overige
voorkomende w erkzaamheden.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 2,6 uur
Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur.

09-11-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Orbit Systems heeft geen onroerende zaken in eigendom

22-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de w inkel een beperkte inventaris aangetroffen. In het
kader van de doorstart is deze inventaris, tezamen met de resterende
voorraad, verkocht. De totale verkoopopbrengst van deze roerende zaken is
vermeld onder de verkoopopbrengst van de voorraden.

22-05-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de inventaris is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht.

22-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderhandeling en verkoop.
Zie onder "W erkzaamheden andere activa" voor totaal aan activa bestede tijd.

22-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Computers en computeronderdelen

€ 1.750,00

totaal

€ 1.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte hoeveelheid, veelal oude computers en
computeronderdelen aangetroffen. Deze roerende zaken zijn, tezamen met de
inventaris, door de curator in het kader van de doorstart verkocht.

22-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder "W erkzaamheden andere activa" voor totaal aan activa bestede tijd.

3.8 Andere activa
Beschrijving
Immateriële activa

Verkoopopbrengst
€ 3.750,00

Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 179,50
€ 3.929,50

Toelichting andere activa

€ 0,00

22-05-2018
1

Toelichting andere activa
De goodw ill en immateriële activa van Orbit Systems, w aaronder het
klantenbestand, de handelsnaam en de domeinnaam w w w .orbit.nl, zijn door
de curator in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag van €
3.750. Daarnaast heeft de curator nog een bedrag van € 179,50 aan kasgeld
aangetroffen.

22-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen en verkoop goodw ill en immateriële activa.

22-05-2018
1

Totaal aan activa bestede tijd: 0,3 uur
Totaal aan dit onderdeel bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

22-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteur

€ 80,00

€ 80,00

€ 0,00

totaal

€ 80,00

€ 80,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement lagen in de w inkel nog circa
30 computers die ter reparatie w aren aangeboden. De eigenaren van deze
computers w aren nog enkele tientallen euro's aan reparatie- of
onderzoekskosten verschuldigd. Eén eigenaar heeft zijn computer opgehaald
en de kosten van € 80 betaald. De overige eigenaren w aren reeds voor het
faillissement door de heer Camadini benaderd, maar hebben de computers niet
opgehaald. De reden hiervoor is dat de meeste computers niet konden w orden
gerepareerd en de eigenaren geen kosten w ensen te betalen voor een
defecte computer.

22-05-2018
1

De curator heeft de (beperkte) w aarde van deze vorderingen verdisconteerd in
de koopprijs die de doorstarter heeft voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie omvang debiteuren.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 0,8 uur
Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1 uur

09-11-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 51.582,40
ABN AMRO Bank had per datum faillissement bovengenoemd bedrag van Orbit
Systems te vorderen.

5.2 Leasecontracten

22-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Met uitzondering van een leaseovereenkomst met betrekking tot een
koffiezetapparaat, heeft de curator geen leasecontracten aangetroffen. De
curator zal de betreffende leasemaatschappij in de gelegenheid stellen om de
koffieautomaat op te halen.

22-05-2018
1

De koffieautomaat is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

22-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft een pandrecht verkregen op vorderingen, voorraad en
de bedrijfsinventaris van Orbit Systems.

22-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
In verband met de zeer beperkte w aarde van de verpande activa heeft de
curator met ABN AMRO Bank afgesproken dat de faillissementsboedel een
bedrag van € 500 aan de bank betaalt tegen vrijgave van de pandrechten. Dit
bedrag is inmiddels aan ABN AMRO Bank betaald.

22-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

22-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

22-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

22-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

22-05-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden, overleg met ABN AMRO Bank, overige
voorkomende w erkzaamheden.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 1,10 uur.
Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,3 uur

09-11-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w inkel w as al vóór datum faillissement gesloten. De curator heeft de
onderneming niet tijdens het faillissement voortgezet.

22-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Kort na het faillissement hebben zich bij de curator meerdere partijen gemeld
die interesse hadden in een (vorm van een) doorstart van de onderneming van
Orbit Systems.

22-05-2018
1

Uiteindelijk hebben 3 partijen daadw erkelijk een bod uitgebracht. Eén partij
heeft uitsluitend op de roerende zaken geboden en de andere partijen hebben
een bedrag geboden voor een doorstart van de onderneming. Uiteindelijk
heeft de heer Derksen, een w erknemer van Orbit Systems, het hoogste bod
uitgebracht. De curator heeft met de heer Derksen de volgende afspraken
gemaakt:
1. De heer Derksen koopt de goodw ill en alle immateriële activa voor een
bedrag van € 3.750.
2. De heer Derksen koopt de voorraad en inventaris voor een koopsom van €
1.750.
3. De totale koopsom w ordt in 6 termijnen betaald, w aarvan de laatste termijn
uiterlijk op 1 oktober 2018 zal w orden betaald.
4. De heer Derksen neemt 1 andere w erknemer van Orbit Systems in dienst.
De heer Derksen voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Op dit moment heeft
de heer Derksen een bedrag van € 4.000 voldaan, zodat er nog tw ee
termijnen van € 750 resteren. De laatste termijn dient uiterlijk 1 oktober a.s.
door de heer Derksen te zijn betaald.

22-08-2018
2

VERSLAG 3
De heer Derksen heeft ook de resterende termijnen betaald, zodat de
volledige koopsom inmiddels door de curator is ontvangen.

09-11-2018
3

6.5 Verantwoording
De roerende zaken die door de curator zijn verkocht zijn w aarschijnlijk circa €
1.000 w aard. Deze w aarde heeft de curator gebaseerd op de biedingen die de
curator heeft ontvangen op deze roerende zaken. Aangezien de doorstart,
inclusief de verkoop van goodw ill en immateriële activa, een bedrag van €
5.500 heeft opgeleverd, acht de curator deze koopsom reëel.

22-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 5.500,00

22-05-2018
1

Dit betreft de opbrengst voor de verkoop van goodw ill, immateriële activa,
voorraad en inventaris.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

22-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie doorstartkandidaten, opstellen informatie voor
doorstartkandidaten, overleg doorstartkandidaten, onderhandelingen
doorstarter, opstellen activa-overeenkomst, onderhandelingen verhuurder en
overige voorkomende w erkzaamheden.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 21,3 uur.
Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

22-08-2018
2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur

09-11-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het door hem opgevraagde gedeelte van de administratie van
Orbit Systems inmiddels ontvangen. De curator onderzoekt of aan de
boekhoudverplichting is voldaan.

22-05-2018
1

Het onderzoek naar de administratie van Orbit Systems is nog niet afgerond.
De curator verw acht dit onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen
afronden.

22-08-2018
2

VERSLAG 3
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie van Orbit Systems
inmiddels afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat er geen reden
is om aan te nemen dat er sprake is van schending van de

09-11-2018
3

boekhoudverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 8 maart 2018
2015: 9 maart 2017
2014: 9 maart 2016

22-05-2018
1

Alle jaarrekeningen zijn te laat gedeponeerd, zodat de publicatieverplichting is
geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant, de stortingsverplichting is verjaard.

22-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-05-2018
1

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
VERSLAG 3
Aangezien de publicatieverplichting is geschonden, staat op grond van artikel
2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator
verbindt hier echter geen consequenties aan omdat de curator van mening is
dat schending van de publicatieverplichting het faillissement niet heeft
veroorzaakt. Voor de oorzaken van het faillissement verw ijst de curator naar
hetgeen hij heeft vermeld onder 1.5. Oorzaak faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

22-05-2018
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2018
3

VERSLAG 3
Kort vóór het faillissement heeft een autogarage een auto van Orbit Systems
zonder juridische grondslag in beslag genomen. Vervolgens heeft de garage
de auto verkocht en de koopsom verrekend met de openstaande schuld van
Orbit Systems aan de autogarage. De curator heeft in dat kader de pauliana
ingeroepen. Aangezien de auto slechts een beperkte w aarde bleek te
hebben, is de curator uiteindelijk met het garagebedrijf overeengekomen dat
het garagebedrijf terzake een bedrag van € 500 aan de faillissementsboedel
zou voldoen. Dit bedrag heeft de curator inmiddels ontvangen en deze
kw estie is hiermee afgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie bovenstaand.

22-05-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen administratie en overleg met de heer Camadini.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 0,9 uur.
Bestede tijd in verslagperiode: 3 uur

22-08-2018
2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 8,4 uur

09-11-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De curator verw acht, naast zijn eigen salaris, boedelvorderingen van het UW V
(in verband met de salarisbetalingen na datum faillissement) en van de
verhuurder (in verband met de verschuldigde huur over de periode na datum
faillissement).

Er zijn vooralsnog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend. De curator
verw acht w el dat dit nog zal gebeuren.
€ 323,07

22-05-2018
1

22-08-2018
2

09-11-2018

Unit4 Business Softw are B.V. heeft een boedelvordering van € 323,07 bij de
curator ingediend in verband met de kosten die Unit4 heeft moeten maken
om de administratie van Orbit Systems voor de curator toegankelijk te
maken. Het UW V en de verhuurder hebben geen vordering bij de curator
ingediend.

3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.323,00

22-05-2018
1

De belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend van in totaal €
22.323,00 uit hoofde van omzetbelasting, loonheffing en
motorrijtuigenbelasting.
€ 63.417,00

22-08-2018
2

De Belastingdienst heeft haar vordering inmiddels verhoogd tot een bedrag €
63.417,00.
€ 59.858,00

09-11-2018
3

De Belastingdienst heeft haar fiscale vordering inmiddels aangepast naar een
bedrag van € 59.858,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Vooralsnog niet ingediend. De curator verw acht dat dit nog w el zal gebeuren.

22-05-2018
1

Het UW V heeft geen preferente vordering ingediend.

09-11-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Niet van gebleken.

22-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-05-2018
1

11

22-08-2018
2

12

09-11-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.262,17

22-05-2018
1

€ 61.475,37

22-08-2018
2

De concurrente schuldenlast bestaat voor het grootste gedeelte uit een
vordering van ABN Amro Bank ter hoogte van € 51.582,40.
€ 63.257,44

09-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken verw acht de curator dat dit
faillissement bij gebrek aan baten zal w orden afgew ikkeld.

22-05-2018
1

In dit faillissement kan geen uitkering aan de schuldeisers plaatsvinden. Het
faillissement zal bij gebrek aan baten w orden opgeheven.

09-11-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende
w erkzaamheden.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 3,2 uur.
Bestede tijd in verslagperiode: 6,4 uur

22-08-2018
2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,5 uur

09-11-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende
w erkzaamheden verrichten:
1. afrondende w erkzaamheden met betrekking tot de doorstart;
2. nadere inventarisatie crediteuren;
3. rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-08-2018
2

VERSLAG 3
Niet van toepassing.
De curator hoeft geen w erkzaamheden meer in dit faillissement te verrichten
en heeft de rechtbank verzocht om dit faillissement bij gebrek aan baten op
te heffen.

09-11-2018
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend

22-05-2018
1

Indien de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek de curator geen
aanleiding geeft om verdere acties te ondernemen, verw acht de curator dat dit
faillissement nog dit jaar kan w orden afgew ikkeld.

22-08-2018
2

Dit faillissement zal op korte termijn w orden opgeheven.

09-11-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en overige voorkomende w erkzaamheden.

22-05-2018
1

Bestede tijd: 2,3 uur.
Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

Bijlagen
Bijlagen

22-08-2018
2

