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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Adres:
Lucas Gasselstraat 12
5701 BP Helmond.

KVK-nummer:
17236243

Handelsnamen:
Tandprothetische Praktijk Persepolis Helmond B.V.
Helmondzorg

Datum van oprichting:
30-12-2008

27-10-2020 
 1

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: Tandtechnische bedrijven.
Uitoefening van een tandprothetische praktijk, het maken van techniekwerk
voor tandartsen, reparaties en rebasing van tandprothesen.

27-10-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 466.755,00 € -91.613,00 € 687.238,00

2016 € 706.714,00 € 92.061,00 € 566.533,00

De bestuurder heeft enkel de jaarekening over 2016 en 2017 aangeleverd.
Over 2018 en later zouden geen jaarrekeningen zijn opgesteld. De
administratie is niet volledig (bijgewerkt).

27-10-2020 
 1

2

Toelichting 

Er waren 2 werknemers in dienst van gefailleerde.

27-10-2020 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 0,00

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is nihil.

27-10-2020 
 1

€ 320,69

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is € 320,69. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

22-04-2021 
 2

€ 320,99

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is € 320,99. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

19-10-2021 
 3

€ 359,41

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is € 359,41. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

14-04-2022 
 4

€ 359,75

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is € 359,75. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

11-10-2022 
 5

€ 359,75

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening is € 359,75. Een financieel verslag is
bijgevoegd.

03-01-2023
 6



Verslagperiode

Bestede uren

van 

29-9-2020

t/m 

26-10-2020

27-10-2020 
 1

van 

27-10-2020

t/m 

21-4-2021

22-04-2021 
 2

van 

22-4-2021

t/m 

18-10-2021

19-10-2021 
 3

van 

19-10-2021

t/m 

13-4-2022

14-04-2022 
 4

van 

14-4-2022

t/m 

10-10-2022

11-10-2022 
 5

van 

11-10-2022

t/m 

2-1-2023

03-01-2023
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 35 min

2 5 uur 15 min

3 2 uur 0 min

4 2 uur 35 min

5 6 uur 45 min

6 1 uur 50 min

totaal 24 uur 0 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 35 minuten
besteed.

27-10-2020 
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 15 minuten
besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 10 uren en 50 minuten besteed.

22-04-2021 
 2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 12 uren en 50 minuten besteed.

19-10-2021 
 3

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 35 minuten
besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 15 uren en 25 minuten besteed.

14-04-2022 
 4

In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 6 uren en 45 minuten
besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 22 uren en 10 minuten besteed.

11-10-2022 
 5

In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 1 uur en 50 minuten
besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 24 uren besteed.

03-01-2023
 6



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is Persepolis Beheer B.V.

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Persepolis Beheer B.V.

27-10-2020 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

27-10-2020 
 1

Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa
zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te worden.

27-10-2020 
 1

Gefailleerde beschikte over eigen bedrijfsruimte. De curator onderzoekt nog of
er thans nog sprake is van een lopende huurovereenkomst. Mocht dit het
geval zijn dan zal deze worden opgezegd (na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris).

27-10-2020 
 1

De curator is niet gebleken van een nog lopende huurovereenkomst. 22-04-2021 
 2

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de werknemers.

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:

Volgens de bestuurder zijn er binnen het concern diverse overnames geweest.
Na de overnames zijn werknemers (tandartsen) vertrokken, waardoor de
beoogde omzet niet kon worden behaald. Uiteindelijk konden de concern
vennootschappen niet aan hun verplichtingen blijven voldoen.

27-10-2020 
 1

De oorzaken van het faillissement kunnen moeilijk worden vastgegesteld nu
geen actuele administratie beschikbaar is. De genoemde oorzaken heeft de
curator niet op juistheid kunnen beoordelen.

14-04-2022 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 

2

Toelichting 

Er waren 2 werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

27-10-2020 
 1

Personeelsleden 

3

Toelichting 

Er waren 3 werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

27-10-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

2-10-2020 2 Op 2 oktober 2020 zijn de ontslagbrieven verstuurd.

totaal 2

De werknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UWV gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

27-10-2020 
 1

3. Activa

Daarvan is niet gebleken. 27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1



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

Gefailleerde zou niet meer beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Dit wordt
nog onderzocht.

27-10-2020 
 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 22-04-2021 
 2

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1

Er is geen sprake van voorraden.
Er is ook geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al
voor faillissement beëindigd.

27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Restituties € 36,44

totaal € 36,44 € 0,00

Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit wordt nog onderzocht. 27-10-2020 
 1

Op de rekening van gefailleerde is een restitutie ontvangen. 22-04-2021 
 2

Geen. 27-10-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteur € 322,15 € 322,15

totaal € 322,15 € 322,15 € 0,00

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. Dit wordt nog onderzocht. 27-10-2020 
 1

Gebleken is dat gefailleerde nog een vordering heeft op een debiteur, welke
vordering gedeeltelijk wordt voldaan in het kader van een minnelijk
schuldhulpverleningstraject. De laatste termijn moet te zijner tijd nog worden
voldaan.

22-04-2021 
 2

Gebleken is dat gefailleerde nog een vordering heeft op een debiteur, welke
vordering gedeeltelijk is voldaan in het kader van een minnelijk
schuldhulpverleningstraject. Dit traject is inmiddels afgerond.

14-04-2022 
 4

Geen. 27-10-2020 
 1

Opeisen termijnbetaling. 22-04-2021 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. zou geen vordering meer hebben.

27-10-2020 
 1



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

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet gebleken van leasecontracten. 27-10-2020 
 1

Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt, althans reeds zijn uitgewonnen. 27-10-2020 
 1

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden. 27-10-2020 
 1

Daarvan is niet gebleken. 27-10-2020 
 1

Daarvan is niet gebleken. 27-10-2020 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

27-10-2020 
 1

Correspondentie bank(en). 27-10-2020 
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt en er geen sprake is van
onderhanden werk.

27-10-2020 
 1

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Nu er geen sprake is van onderhanden werk lijkt een doorstart niet mogelijk. 27-10-2020 
 1

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

27-10-2020 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De administratie van gefailleerde is overhandigd. Deze zal worden onderzocht.
De bestuurder heeft al kenbaar gemaakt dat de administratie niet is
bijgehouden en niet is bijgewerkt. Vermoedelijk is dus sprake van een
schending van de administratieplicht.

27-10-2020 
 1

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Er is slechts beperkte administratie
tot en met 2018 verstrekt, alsmede geen enkele administratie over 2019 en
2020.

22-04-2021 
 2

2017: 30-03-2018
2016: 09-11-2017

De jaarrekening over 2018 en 2019 is niet opgemaakt, vastgesteld en
gedeponeerd.

27-10-2020 
 1

Gefailleerde heeft in het verleden gebruik gemaakt van de vrijstelling voor
kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. Er is uitsluitend sprake
van een samenstellingsverklaring.

27-10-2020 
 1

Op dit punt moet nog onderzoek worden ingesteld.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.000,--.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,--.

27-10-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ja

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal nader onderzoek worden
ingesteld. Vanwege schending van de boekhoudplicht en het niet voldoen aan
de publicatieplicht geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex
artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

27-10-2020 
 1

Ja

Toelichting 

Vanwege schending van de boekhoudplicht en het niet voldoen aan de
publicatieplicht geldt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex
artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De (uiteindelijk) bestuurder is
inmiddels in privé failliet verklaard. De vordering is in het faillissement
ingediend.

22-04-2021 
 2

Toelichting 

De bestuurder overweegt in zijn faillissement een akkoord te gaan aanbieden.

19-10-2021 
 3

Toelichting 

De bestuurder heeft in zijn faillissement een akkoord aangeboden. Afgewacht
zal moeten worden of dit akkoord aangenomen en gehomologeerd gaat
worden.

14-04-2022 
 4

Toelichting 

De bestuurder heeft in zijn faillissement een akkoord aangeboden. Het
akkoord is aangenomen, waarna de rechtbank de homologatie had
geweigerd. De bestuurder heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Het
Gerechtshof heeft het akkoord alsnog gehomologeerd. De curator is thans in
afwachting van de uitbetaling van hetgeen aan de boedel toekomt.

03-01-2023
 6

Nee

Toelichting 

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

27-10-2020 
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator heeft melding van vermoedelijke faillissementsfraude gedaan
vanwege het ontbreken van de administratie.

14-04-2022 
 4

Inventarisatie en innemen administratie. 27-10-2020 
 1

Inventarisatie, onderzoek beschikbare administratie en overleg bestuurder. 22-04-2021 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

Inzake de huur over de opzegtermijn zal mogelijk een concurrente
boedelvordering ontstaan. Deze vordering is nog niet aangemeld.

27-10-2020 
 1

€ 14.048,82

Toelichting 

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is aangemeld.

22-04-2021 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 295.863,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 295.863,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

27-10-2020 
 1

€ 322.999,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 322.999,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

22-04-2021 
 2

€ 324.603,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 324.603,00 aan preferente
vorderingen ingediend.

03-01-2023
 6

€ 0,00

Toelichting 

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

27-10-2020 
 1

€ 18.295,35

Toelichting 

UWV heeft een preferente vordering ingediend.

22-04-2021 
 2



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 25.523,40

Toelichting 

Voor zover thans valt te overzien bestaan er een tweetal preferente
crediteuren in de vorm van personeelsleden met vorderingen voortvloeiend uit
de arbeidsovereenkomst ouder dan dertien weken, die derhalve niet meer
door UWV als verplichting zullen worden overgenomen.

27-10-2020 
 1

€ 25.641,84

Toelichting 

Voor zover thans valt te overzien bestaan er een tweetal preferente
crediteuren in de vorm van personeelsleden met vorderingen voortvloeiend uit
de arbeidsovereenkomst ouder dan dertien weken, die derhalve niet meer
door UWV als verplichting zullen worden overgenomen.
Waterschap De Dommel heeft een vordering van EUR 118,44 ingediend.

19-10-2021 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

2

Toelichting 

Er zijn op dit moment 2 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

27-10-2020 
 1

7

Toelichting 

Er zijn op dit moment 7 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

22-04-2021 
 2

8

Toelichting 

Er zijn op dit moment 8 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

19-10-2021 
 3

9

Toelichting 

Er zijn op dit moment 9 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

14-04-2022 
 4

11

Toelichting 

Er zijn op dit moment 11 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

11-10-2022 
 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 9.373,71

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 9.373,71 aan concurrente
vorderingen ingediend.

27-10-2020 
 1

€ 51.108,17

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 51.108,17 aan concurrente
vorderingen ingediend.

22-04-2021 
 2

€ 53.350,20

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 53.350,20 aan concurrente
vorderingen ingediend.

19-10-2021 
 3

€ 54.404,39

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 54.404,39 aan concurrente
vorderingen ingediend.

14-04-2022 
 4

€ 73.068,72

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 73.068,72 aan concurrente
vorderingen ingediend.

11-10-2022 
 5

De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten. 27-10-2020 
 1

Waarschijnlijk zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. 22-04-2021 
 2

Inventarisatie en correspondentie. 27-10-2020 
 1



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

9. Procedures

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Niet aan de orde. 27-10-2020 
 1

Geen. 27-10-2020 
 1

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. onderzoek administratie;
b. onderzoek oorzaken faillissement;
c. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
d. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
e. inventarisatie crediteuren.

27-10-2020 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afw ikkelen kwestie bestuurdersaansprakelijkheid;
b. afronden incasso debiteur.

22-04-2021 
 2

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afw ikkelen kwestie bestuurdersaansprakelijkheid.

14-04-2022 
 4

De verwachting is dat komende verslagtermijn het bedrag uit het akkoord
ontvangen wordt ter zake bestuurdersaansprakelijkheid. Vervolgens kan het
faillissement afgewikkeld gaan worden.

03-01-2023
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 27-10-2020 
 1

De bestuurder heeft in zijn faillissement een akkoord aangeboden, welk
akkoord op 6 oktober 2022 is aangenomen. De homologatie van het akkoord
zal op 17 oktober 2022 plaatsvinden. Indien het akkoord wordt
gehomologeerd, zal daaraan binnen 14 dagen uitvoering worden gegeven.
Nadien kan naar verwachting ook tot afw ikkeling van het faillissement worden
overgegaan.

11-10-2022 
 5

De bestuurder heeft in zijn faillissement een akkoord aangeboden, welk
akkoord op 6 oktober 2022 is aangenomen. De homologatie is in eerste
instantie geweigerd, maar inmiddels door het gerechtshof alsnog verleend.
De aan de boedel toekomende bedragen kunnen ieder moment worden
ontvangen. Nadien kan naar verwachting ook tot afw ikkeling van het
faillissement worden overgegaan.

03-01-2023
 6

3-4-2023 03-01-2023
 6

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa / administratie, ontslag personeel, overleg
UWV, inventariseren schulden, etc.

27-10-2020 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, werkzaamheden ter zake rechtmatigheden, incasso
debiteur, regulier beheer en toezicht.

22-04-2021 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
(advocaat) bestuurder, overleg curator in faillissement bestuurder, regulier
beheer en toezicht.

19-10-2021 
 3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
(advocaat) bestuurder, overleg curator in faillissement bestuurder, regulier
beheer en toezicht.

14-04-2022 
 4

In de vijfde verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter zake het door de
bestuurder in zijn faillissement aangeboden akkoord, alsmede ter zake de
gedane aangifte van vermoedelijke fraude.

11-10-2022 
 5

In de zesde verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter zake het door
de bestuurder in zijn faillissement aangeboden akkoord.

03-01-2023
 6
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