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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De besloten vennootschap RedKarma B.V. 11-09-2020 
 1

De besloten vennootschap RedKarma B.V., statutair gevestigd te Maarssen en
kantoorhoudende aan De Vlasveen 9 te (9301 PS) Roden (hierna: "de
vennootschap"), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 69992525.

11-09-2020 
 1

De vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met
advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie. De
vennootschap ontzorgde organisaties door data-analytics, data-scientists en
blockchainexpertise te leveren. De vennootschap voorzag organisaties tevens
van maatwerk in software, softwareplatformen en developers. Deze
developers werden ingezet op het gebied van verschillende technologieën om
diensten te ontw ikkelen voor derden maar ook voor eigen beheer, zoals
'cashless payment', 'point of sale systemen', 'ticketing systemen' en 'planning
systemen' (bron: KvK).

11-09-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.051.889,00 € 27.753,00 € 286.860,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 10-06-2022
Insolventienummer F.18/20/142
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000152810:F001
Datum uitspraak 11-08-2020

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr R. Klarus

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=ff38bfc6-3cde-ea11-80fc-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=3035e035-5c67-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cijfers over het jaar 2018 zijn verkregen en gebaseerd op de (concept)
jaarrekening van 2018.

11-09-2020 
 1

6 11-09-2020 
 1

€ 0,00 11-09-2020 
 1

€ 70.406,04 11-12-2020 
 2

€ 29.289,45 11-03-2021 
 3

€ 29.289,45 11-06-2021 
 4

€ 29.289,45 10-09-2021 
 5

€ 27.967,08 10-12-2021 
 6

€ 27.951,18

Toelichting 

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode € 15,90 aan kosten in
rekening gebracht en afgeboekt van de boedelrekening. Dat komt doordat het
voorheen bestaande arrangement ten aanzien van boedelrekeningen door de
Rabobank is beëindigd. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie dat er
kosteloze boedelrekeningen bij de bank konden worden aangehouden.

10-03-2022 
 7

€ 30.034,38 10-06-2022
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
11-8-2020

t/m 
7-9-2020

11-09-2020 
 1

van 
8-9-2020

t/m 
7-12-2020

11-12-2020 
 2

van 
8-12-2020

t/m 
9-3-2021

11-03-2021 
 3

van 
10-3-2021

t/m 
9-6-2021

11-06-2021 
 4

van 
10-6-2021

t/m 
9-9-2021

10-09-2021 
 5

van 
10-9-2021

t/m 
7-12-2021

10-12-2021 
 6

van 
8-12-2021

t/m 
9-3-2022

10-03-2022 
 7

van 
10-3-2022

t/m 
7-6-2022

10-06-2022
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 136 uur 6 min

2 158 uur 42 min

3 40 uur 30 min

4 39 uur 30 min

5 43 uur 24 min

6 16 uur 18 min

7 7 uur 36 min

8 4 uur 18 min

totaal 446 uur 24 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De vennootschap is op 2 november 2017 opgericht en statutair gevestigd te
Maarssen. Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is INIVUM
B.V. Van deze vennootschap is Stichting Administratiekantoor Lupus de enig
aandeelhouder en de heer S.A. Oedayrajsingh Varma de bestuurder. De heer
S.A. Oedayrajsingh Varma vormt aldus (indirect) het bestuur van de failliete
vennootschap.

11-09-2020 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 11-09-2020 
 1

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 11-09-2020 
 1

De vennootschap zou een bedrijfsruimte gelegen aan De Vlasveen 9 te Roden
huren. De curator heeft dit punt in onderzoek.

11-09-2020 
 1

De vennootschap is op eigen aanvraag in staat van faillissement verklaard. De
vennootschap had een licentie verkregen om het Saas-platform Fullhouse
Online te verkopen in de Benelux. Hiervoor is geïnvesteerd in een sales-team.
Fullhouse Online is een online evenementen manager en planner. Doordat alle
bijeenkomsten werden gecanceld vanwege Covid-19 viel 85% van de omzet
weg. Er is een NOW-regeling aangevraagd en verkregen. Aangezien de
voornaamste producten moeten worden verkocht in de zwaarst getroffen
branches, de evenementen- en horecabranche, zag de bestuurder niet dat de
inkomsten op korte termijn zouden verbeteren terw ijl de kosten gelijk bleven.
Om die reden zag de bestuurder zich genoodzaakt het eigen faillissement van
de vennootschap aan te vragen.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het
faillissement.

11-09-2020 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
6

11-09-2020 
 1

Personeelsleden 
6

11-09-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

14-8-2020 6

totaal 6

De curator heeft op 14 augustus 2020 - na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - het ontslag aangezegd.

11-09-2020 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 11-03-2021 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Van de aanwezigheid van onroerende zaken is niet gebleken. 11-09-2020 
 1

Inventarisatie, verrichten van onderzoek. 11-09-2020 
 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

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de vennootschap over vier
(gedateerde) laptops en drie mobiele telefoons.

11-09-2020 
 1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen vallen onder het pandrecht van de
Rabobank. De curator heeft een waardebepaling laten uitvoeren. De curator is
nog in overleg met de pandhouder teneinde de vervolgstappen te bepalen.

11-12-2020 
 2

De curator heeft een waardebepaling laten uitvoeren op de aangetroffen
bedrijfsmiddelen. Hieruit volgde dat de waarde van de bedrijfsmiddelen gering
is en de kosten voor een veiling naar alle waarschijnlijk hoger zullen zijn dan
de opbrengst. De Rabobank heeft haar pandrecht op bedrijfsmiddelen
openbaar gemaakt en zal – voor eigen rekening en risico – de bedrijfsmiddelen
laat veilen.

11-03-2021 
 3

(Nog) niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. 11-09-2020 
 1

Waardebepaling bedrijfsmiddelen, bespreking pandhouder. 11-12-2020 
 2

De pandhouder heeft haar pandrecht openbaar gemaakt en zal voor eigen
rekening en risico overgaan tot het laten veilen van de aangetroffen
bedrijfsmiddelen.

11-03-2021 
 3

Per faillissementsdatum beschikte de vennootschap (mogelijk) nog over een
lopende opdrachtenportefeuille. De curator heeft het onderhanden werk nog in
onderzoek.

11-09-2020 
 1

De curator heeft het onderhanden werk nog in onderzoek. 11-12-2020 
 2

De curator is gebleken dat de activiteiten waren beeindigd voor datum
faillietverklaring. Het eventuele onderhanden werk was eveneens reeds voor
datum faillietverklaring afgerond.

11-03-2021 
 3



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

afw ikkelen en onderzoeken onderhanden werk portefeuille.
11-09-2020 

 1

Het onderzoek naar het onderhanden werk portefeuille is nog gaande.
11-12-2020 

 2

De curator heeft de (eventuele) aanwezigheid van immateriële activa nog in
onderzoek.

11-09-2020 
 1

Het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van immateriële activa loopt
nog en correspondeert daarover met derden.

11-12-2020 
 2

De curator doet nog onderzoek naar de aanwezigheid van immateriële activa
en zal in voorkomende gevallen daarover in gesprek met derden en/of het
bestuurder van de failliete vennootschap.

11-03-2021 
 3

Het onderzoek naar de aanwezigheid van immateriële wordt door de curator
voortgezet.

11-06-2021 
 4

De curator correspondeert met derden en/of de bestuurder over de mogelijke
aanwezigheid van immaterieel actief.

10-09-2021 
 5

Er is mogelijk sprake van andere activa in de vorm van immaterieel actief en
intellectuele eigendomsrechten. Hiertoe behoren URL-domeinnamen en
software. De bestuurder van de failliete vennootschap is van mening dat het
immaterieel actief buiten het faillissement valt. Het (vervolg)onderzoek en de
afw ikkeling hieromtrent zal thans onderdeel uitmaken van het
rechtmatigheidsonderzoek. Voor meer informatie over dit onderdeel verw ijst de
curator u naar de onderdelen 7.1 t/m 7.7 van het onderhavige verslag.

10-12-2021 
 6

onderzoek aanwezigheid immateriële activa.
11-09-2020 

 1

Het onderzoek naar de immateriële activa;
correspondentie met derden.

11-12-2020 
 2

Nader onderzoek naar de immateriële activa;
correspondentie met derden en/of bestuurder.

11-03-2021 
 3

Voortzetten onderzoek naar de immateriële activa;
Corresponderen met derden en/of bestuurder.

11-06-2021 
 4

Afgerond.
10-12-2021 

 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille van de gefailleerde
vennootschap per 17 augustus 2020

€ 51.053,11 € 42.422,60 € 5.133,13

totaal € 51.053,11 € 42.422,60 € 5.133,13

De Rabobank heeft de curator verzocht de debiteurenincasso ter hand te
nemen en in dat kader is een boedelbijdrage afgesproken.

11-09-2020 
 1

De debiteuren zijn tweemaal aangeschreven, ten gevolge waarvan in totaal
een bedrag ad € 42.422,60 is betaald. De curator heeft inmiddels afgerekend
met de Rabobank. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

11-12-2020 
 2

De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen en in dat kader
afspraken met de Rabobank gemaakt.

11-09-2020 
 1

Afrekenen met de Rabobank, debiteurenincasso afgerond. 11-12-2020 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 779.545,53

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft voornoemde vordering ingediend ter (voorlopige)
verificatie.

11-09-2020 
 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

Voor zover bekend is sprake van een lease contract voor een auto, te weten
een BMW 218D Active Tourer. De curator zal tot beëindiging van deze
leaseovereenkomst overgaan.

11-09-2020 
 1

De leasemaatschappij de auto verkocht voor € 10.872,00. De
leasemaatschappij zal de opbrengst in mindering brengen worden op de reeds
eerder ingediende vordering. Daarmee is dit punt afgewikkeld.

11-12-2020 
 2

De Rabobank heeft een pandrecht verkregen op de voorraden, debiteuren en
inventaris van de vennootschap.

11-09-2020 
 1

De Rabobank zal zeer waarschijnlijk niet (volledig) kunnen worden voldaan uit
de verkoop van de (eventuele) zekerheidsobjecten.

11-09-2020 
 1

De curator is vooralsnog niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud. 11-09-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enig retentierecht. 11-09-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enig reclamerecht. 11-09-2020 
 1

€ 0,00 11-09-2020 
 1

afw ikkelen leasecontract.
11-09-2020 

 1

Correspondentie met leasemaatschappij, afgewikkeld.
11-12-2020 

 2

De werkzaamheden zijn afgerond. 11-03-2021 
 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

Van een doorstart dan wel voortzetting van de vennootschap is geen sprake.
De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

11-09-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de beschikking over een deel van de (digitale) administratie
en zal de administratie aan een nader onderzoek onderwerpen.

11-09-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode(n) is correspondentie gevoerd met de (onder
andere de) bestuurder van de failliete vennootschap over de inhoud van de
administratie. Naar aanleiding van de verkregen antwoorden op de door de
curator gestelde gestelde vragen zal het rechtmatigheidsonderzoek worden
voortgezet.

11-03-2021 
 3

De curator heeft de administratie nog in onderzoek. In de komende
verslagperiode vervolgt de curator in voorkomende gevallen de dialoog met de
bestuurder van de failliete vennootschap.

11-06-2021 
 4

De curator heeft zijn eerste bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met
de bestuurder gedeeld. De curator en (de advocaat van) de bestuurder zijn
hierover in gesprek. De komende verslagperiode zullen nadere vervolgstappen
worden bepaald.

10-09-2021 
 5

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van een
bespreking met de bestuurder en diens advocaat voortgezet. De curator heeft
daarop nog een aantal aanvullende vragen gesteld, welke door de bestuurder
op 20 oktober 2021 zijn beantwoord. De curator ziet aanleiding om de
bestuurder nog een aantal aanvullende vragen stellen. Het onderzoek en de
gesprekken zal worden voortgezet.

10-12-2021 
 6

De (concept) jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 27
september 2019.

11-09-2020 
 1

In onderzoek. 11-09-2020 
 1

De failliete vennootschap is op grond van artikel 2:395a BW niet verplicht tot
het laten opstellen van een accountantsverklaring.

11-03-2021 
 3

Er is voldaan aan de stortingsverplichting. 11-09-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

In onderzoek.

11-09-2020 
 1

Toelichting 

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt momenteel nog uitgevoerd
door de curator.

11-06-2021 
 4

Toelichting 

Zie onderdeel 7.1.

10-12-2021 
 6

In onderzoek 11-09-2020 
 1

De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de
rechtmatigheid.

11-09-2020 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande en de curator is daarover in gesprek
met derden.

11-12-2020 
 2

In de volgende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek worden
voortgezet.

11-03-2021 
 3

De curator heeft de reeds veiliggestelde data van de failliete vennootschap in
de afgelopen verslagperiode doorzoekbaar laten maken en geeft in de
komende periode opvolging aan zijn onderzoek daarin. Daarnaast zal hij de
gerezen vragen naar aanleiding van de onderzoeken aan de (advocaat van
de) bestuurder voorleggen.

10-12-2021 
 6



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.
11-09-2020 

 1

De afgelopen periode heeft in het kader van het onderzoek naar de financiële
administratie een bespreking met derden plaatsgevonden.

11-12-2020 
 2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek, mede aan de
hand van antwoorden van de bestuurder, voortgezet.

11-03-2021 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd. In de komende
verslagperiode vervolgt de curator in voorkomende gevallen de dialoog met de
bestuurder van de failliete vennootschap.

11-06-2021 
 4

Bespreking met bestuurder, contact met (de advocaat van) bestuurder,
bestuderen stukken en diverse correspondentie.

10-09-2021 
 5

Bestuderen van veiliggestelde data en correspondentie daaromtrent met de
(advocaat van de) bestuurder.

10-12-2021 
 6

De curator heeft over diverse onderwerpen vragen gesteld aan de bestuurder
van failliet. De bestuurder heeft antwoorden gegeven. Eveneens hebben
meerdere gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder om bepaalde vragen
c.q. antwoorden te verduidelijken. Op dit moment beoordeelt de curator alle
onderwerpen nogmaals om vervolgens te bezien of er een vordering jegens de
bestuurder wordt ingesteld.

10-03-2022 
 7

De curator heeft nog aanvullende vragen voor de bestuurder en zal de
aankomende periode gebruiken om hier antwoorden op te krijgen.

10-06-2022
 8

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

11-09-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 

De curator is in afwachting van de exacte vordering van de fiscus.

11-09-2020 
 1



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

€ 0,00

Toelichting 

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

11-09-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

11-09-2020 
 1

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

11-09-2020 
 1

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

11-09-2020 
 1

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend. 11-09-2020 
 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.

11-09-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 11-09-2020 
 1

10. Overig

debiteuren incasso;
afw ikkeling leasecontract;
onderzoek immateriële activa;
verkoop bedrijfsmiddelen;
onderzoek aanwezigheid overige activa;
afw ikkelen en onderzoeken onderhanden werk portefeuille;
uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020 
 1

voortzetten onderzoek (financiële) administratie van de vennootschap,
inclusief correspondentie met derden;
verkoop bedrijfsmiddelen, inclusief overleg met pandhouder.

11-12-2020 
 2

voortzetten rechtmatigheidsonderzoek waaronder het voortzettend van
het onderzoek naar de (financiële) administratie van de vennootschap;
onderzoek immateriële activa.

11-03-2021 
 3

onderzoek immateriële activa;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek;
overleg met derden en/of bestuurder m.b.t. onderdeel rechtmatigheid.

11-06-2021 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

afronden onderzoek immateriële activa;
afronden rechtmatigheidsonderzoek;
overleg met (de advocaat van) de bestuurder n.a.v. de bevindingen uit
het rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2021 
 5

het onderzoek naar de immateriële activa voortzetten;
correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder n.a.v. de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2021 
 6

voortzetten rechtsmatigheidsonderzoek. Overleg met de bestuurder.
10-03-2022 

 7

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Overleg met de bestuurder. 10-06-2022
 8

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 11-09-2020 
 1

9-9-2022 10-06-2022
 8

Zie plan van aanpak. 11-09-2020 
 1

Bijlagen
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