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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Digibites B.V. 13-02-2023
 1

Digibites B.V.
KvK-nummer: 72266104
Statutaire zetel: gemeente Breda
Datum akte van oprichting: 30-07-2018
Adres: Gedempte Kattendiep 122, 9711 PV Groningen

13-02-2023
 1

Volgens opgaaf KvK:
SBI-code: 56101 - Restaurants

Het opstarten van een horecabedrijf, waaronder restaurant

Feitelijke activiteiten
Restaurant / horecabedrijf.

13-02-2023
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 13-02-2023
Insolventienummer F.18/23/6
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000263148:F001
Datum uitspraak 13-01-2023

R-C mr. D.W.J. Vinkes
Curator mr J.H. Mastenbroek
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1019d16b-2768-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Sinds oprichting (01-08-2018) zijn er geen jaarstukken gedeponeerd.
Het is tot op heden onbekend of er wel jaarcijfers zijn.

De curator heeft die tot op heden niet van de (oud)-bestuurder ontvangen en
ook niet van de accountant.

13-02-2023
 1

55

Toelichting 

Het is/was onduidelijk hoeveel personeelsleden er op datum faillissement in
dienst waren bij Digibites B.V. Volgens de laatste loonaangifte (november
2022), waren er op dat moment 55 personeelsleden in dienst. Volgens de
digitale administratie zouden er 52 personeelsleden in dienst zijn, maar
volgens de "papieren administratie" is dit aantal hoger. De curator heeft alle
bij hem bekende personeelsleden ontslag aangezegd.

13-02-2023
 1

€ 8.668,19

Toelichting 

Het boedelsaldo bestaat uit het aangetroffen creditsaldo, op de
bankrekening van failliet nagekomen betaling van een debiteur en betaling
voor de (tijdens de surseance, na de stroomuitval) in de koeling aanwezig
bederfelijke waar.

13-02-2023
 1

van 

9-1-2023

t/m 

10-2-2023

13-02-2023
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 113 uur 6 min

totaal 113 uur 6 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode is inclusief periode voorlopige surseance van betaling (9 t/m
13 januari 2023).

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder en diens advocaat,
met de advocaat van de oud-bestuurder en met partijen die interesse
hebben getoond in de overname van de activa.

Kort na de uitspraak van de surseance heeft Enexis de stroom afgesloten. Dit
heeft ertoe geleid dat de brandmeldinstallatie niet meer werkende was. De
curator is uitvoerig in overleg geweest met betrokken partijen (verhuurder,
gemeente, brandweer e.d.).

Voor het overige betreffen het met name inventariserende (maar
omvangrijke) werkzaamheden. Met name ook omdat de administratie
grotendeels niet is verwerkt/niet beschikbaar is en dat wat beschikbaar is, is
opgeslagen in dozen en kratten.

De curator heeft ook getracht de in het restaurant aanwezige activa
onderhands te verkopen. Er zal echter een online veiling worden
georganiseerd.

13-02-2023
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1. Inventarisatie

Bestuurder: de heer Zhou Chen (per 12-12-2022 in functie)

Voormalig bestuurder (tot 12-12-22): de heer Qingjiang Chen

13-02-2023
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N.v.t. 13-02-2023
 1

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Interpolis. Per 1 januari 2023 is de
polis beëindigd.

13-02-2023
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De huur van het pand aan de Gedempte Kattendiep 122 te Groningen
bedroeg € 15.000,00 per maand. De huurprijs is vanaf maart 2022 niet
betaald. In overleg zijn de curator en verhuurder overeengekomen dat de
huurovereenkomst eindigt per 1 april 2023.

De curator heeft verder een ronde gedaan door het bedrijf waarbij
gesproken is over de w ijze van oplevering.

Aan de Kleine Peperstraat 12, pp22 huurde failliet een parkeerplaats. De
huurprijs bedraagt € 234,49 incl. BTW per maand. De maanden december
2022 en januari 2023 zijn niet betaald. Op 17 januari 2023 is de
huurovereenkomst door verhuurder opgezegd en de curator heeft direct
opgeleverd. De parkeerplaats werd niet meer gebruikt.

13-02-2023
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De huidige bestuurder (Z. Chen) is vanaf half december 2022 bestuurder.
Daarvoor was de bestuurder dhr. Q. Chen. De huidige bestuurder heeft naar
eigen zeggen geprobeerd om een goed beeld van de onderneming te
verkrijgen en getracht in beeld te krijgen welke schulden er waren. Ook bleek
dat de oud bestuurder (mogelijk) de huurovereenkomst had beëindigd,
althans stelde de verhuurder zich op het standpunt dat dat was gebeurd.
Duidelijk werd ook al snel dat er een forse huurachterstand was. De nieuwe
bestuurder kreeg, omdat er geen actuele administratie beschikbaar was,
geen goed beeld van de onderneming en kon, hoewel daarvoor wel middelen
beschikbaar waren, om die reden geen akkoord aanbieden. Daarop heeft hij
surseance van betaling aangevraagd. Aangezien er ook toen geen concreet
zicht was op voortzetting van de onderneming, is de surseance omgezet in
faillissement. Uiteindelijk is de oorzaak van het faillissement dus
onduidelijkheid over de financiële positie van de onderneming, in combinatie
met forse betalingsachterstanden. Hoe die zijn ontstaan, is vooralsnog niet
duidelijk.

13-02-2023
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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

2. Personeel

Personeelsleden 

80

Toelichting 

Het is/was onduidelijk hoeveel personeelsleden er op datum faillissement in
dienst waren bij Digibites B.V. Volgens de laatste loonaangifte (november
2022), waren er op dat moment 55 personeelsleden in dienst. Volgens een
overzicht dat is verstrekt zouden er 52 personeelsleden in dienst zijn, maar
volgens een "ander" overzicht is dit aantal hoger. De curator heeft alle bij
hem bekende personeelsleden ontslag aangezegd.

Volgens de bestuurder is het personeel tot en met december 2022 betaald.

13-02-2023
 1

Toelichting 

Onduidelijk

13-02-2023
 1

Datum Aantal Toelichting

23-1-2023 80 55-80 personen

totaal 80

Er heeft op 23 januari 2023 een bijeenkomst plaatsgevonden met het
personeel (totaal circa 36 personeelsleden) en met het UWV. De overige
personeelsleden hebben de ontslagbrief per post toegestuurd gekregen.

Tot heden heeft het UWV grote moeite om de claims van de werknemers te
beoordelen, vanwege het ontbreken van een deugdelijke administratie.

13-02-2023
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3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

nvt

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris

totaal € 0,00 € 0,00

De inventaris bestaat uit gebruikelijke horeca inventaris (o.a. tafels, stoelen,
keuken(apparatuur), servies, bestek e.d., bestelsysteem voor klanten) en
tevens uit aankleding passend bij de keuken die het restaurant bood.

13-02-2023
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De fiscus heeft een aanzienlijke vordering op failliet. Er zijn echter geen
pandrechten gevestigd op de bodemzaken.

13-02-2023
 1

De curator heeft contacten gehad met het veilingbedrijf teneinde een
schatting van de waarde te krijgen. Tevens is geprobeerd de activa in één
keer onderhands te verkopen. Overeenstemming is niet bereikt.

De bedrijfsmiddelen zullen derhalve via een online veiling geveild gaan
worden.

13-02-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad bederfelijke waar € 1.635,00

Overige voorraad

totaal € 1.635,00 € 0,00

Het bederfelijk waar in de koel- en vriescellen is tijdens de surseance (na de
stroomuitval) verkocht aan de bestuurder voor een bedrag van € 1.635,00
incl. BTW.

13-02-2023
 1



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

Er zijn nog overige voorraden aanwezig, waaronder dranken. Door enkele
leveranciers is een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator zal
dit in de volgende verslagperiode verder uitzoeken en rechthebbenden hun
goederen laten afhalen.

Voor zover voorraad niet afgehaald wordt, zal de curator dit (al dan niet via
de veiling) proberen te gelde te maken.

13-02-2023
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren (totaal 3) € 3.203,05 € 2.198,20

totaal € 3.203,05 € 2.198,20 € 0,00

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. 2/3 heeft inmiddels betaald.

Er zijn geen zekerheden, dus de debiteuren zijn niet verpand.

13-02-2023
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Debiteuren incasseren. 13-02-2023
 1



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

Er wordt diverse hardware geleased voor internet in het hele restaurant.
Verder is ook de schrobmachine geleased. Met beide organisaties is inmiddels
contact.

De koffiemachine is gekocht op afbetaling. De curator heeft het veilingbedrijf
gevraagd of de (verkoop)waarde naar verwachting hoger zal zijn dan de nog
openstaande nota.

De tap- en koelinstallaties zouden in bruikleen zijn. Dit geldt ook voor
speelgoedautomaten. Ook met de bruikleengevers is inmiddels contact.

13-02-2023
 1

Er heeft zich inmiddels een aantal schuldeisers gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.

De curator heeft een afkoelingsperiode gevraagd bij de rechter-commissaris.
Deze is bij beschikking van 13 januari 2023 afgekondigd, voor de duur van
twee maanden.

13-02-2023
 1

De curator zal alle schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud of andere
claims verder inventariseren en hen in voorkomend geval gelegenheid bieden
de goederen af te halen.

13-02-2023
 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

Doorstarten onderneming

Verhuurder heeft andere plannen met het pand, zodat een doorstart niet tot
de mogelijkheden behoorde.

13-02-2023
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7. Rechtmatigheid

Ondanks herhaald verzoek aan de voormalig bestuurder, heeft de curator tot
heden niet meer ontvangen dan enkele dozen met mappen. Een digitale of
verwerkte boekhouding is niet verstrekt. Deze zou wel aanwezig zijn tot
ongeveer juni 2022, maar de curator heeft deze ook van de boekhouder niet
ontvangen. De curator heeft de boekhouder inmiddels gesommeerd om
datgene dat hij beschikbaar heeft te verstrekken, mede gezien het bepaalde
in artikel 105b lid 2 Fw. De curator zal terzake de benodigde stappen zetten.

De conclusie is vooralsnog dat er geen actuele administratie is, dat een groot
deel van de kasstromen contant was en dat er nooit jaarstukken zijn
gedeponeerd, zodat vaststaat dat de bestuurder onbehoorlijk heeft bestuurd
en dat dat onbehoorlijke bestuur vermoed wordt een belangrijke oorzaak
van het faillissement te zijn, zowel wegens strijd met art. 2:10 BW als
wegens strijd met 2:394 BW. De voorlopige conclusie is ook dat het
ontbreken van deugdelijke administratie inderdaad tot het faillissement heeft
geleid. Andere voor de hand liggende oorzaken zijn daarvoor niet gebleken.

13-02-2023
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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

Sinds oprichting (01-08-2018) zijn er geen jaarstukken gedeponeerd. 13-02-2023
 1

Toelichting 

In onderzoek.

13-02-2023
 1

In onderzoek

Toelichting 

Met name een aantal (forse) betalingen aan partijen en vennootschappen die
gelieerd zijn aan de oud bestuurder, zullen nader onderzocht worden.

13-02-2023
 1

De curator is in contact met de oud-bestuurder aangezien er nimmer
jaarstukken zijn gedeponeerd.

13-02-2023
 1

De curator zal het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overige
onregelmatigheden voortzetten.

13-02-2023
 1



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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 462.748,00
13-02-2023

 1

Toelichting 

NNB

13-02-2023
 1

17

Toelichting 

De curator heeft de schuldeisers aangeschreven zo goed en zo kwaad als
dat gaat aan de hand van de gebrekkige administratie.

13-02-2023
 1

€ 184.201,09
13-02-2023

 1

NNB 13-02-2023
 1

Crediteuren inventariseren 13-02-2023
 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

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

NVT 13-02-2023
 1

10. Overig

De curator zal de activa via een online veiling verkopen.
De overige werkzaamheden zullen met name betrekking hebben op
afw ikkeling van zekerheden (eigendomsvoorbehoud) en onderzoek
rechtmatigheid.

13-02-2023
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NNB 13-02-2023
 1

12-5-2023 13-02-2023
 1

Bijlagen
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