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Gegevens onderneming
rechtsvorm: besloten vennootschap
statutaire naam: Qineto B.V.
handelsnamen: Qineto en Qineto B.V.
statutaire zetel: Heerlen
vestigingsadres: Kloosterw eg 1, 6412 CN Heerlen
KvK-nummer: 73062626
datum akte oprichting rechtspersoon: 9 november 2018
datum eerste inschrijving handelsregister rechtspersoon: 9 november 2018
startdatum onderneming: 1 december 2014
Enig aandeelhouder: DAIQ B.V.
Bestuurder: DAIQ B.V.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 72193, Speur- en ontw ikkelingsw erk op het gebied van
gezondheid en voeding (niet biotechnologisch.
SBI-code: 72192, Technisch speur- en ontw ikkelingsw erk
Statutaire doelomschrijving :
Artikel 2 van akte van oprichting:
"De vennootschap heeft ten doel:
a. het technisch ontw ikkelen van multimediale bew egingshulpmiddelen
alsmede de verkoop van deze multimediale bew egingshulpmiddelen, in de
ruimste zin van het w oord.
b. het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met
en het voeren van de de directie over andere ondernemingen en/of
vennootschappen, alsmede het (doen) verstrekken van financieringen in het
algemeen, ook door middel van het stellen van zekerheden, en meer in het
bijzonder aan andere ondernemingen en/of vennootschappen, met name van
die w aarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
d. het beleggen van dekkingsvermogen in effecten, registergoederen, al dan
niet door hypotheek verzekerde schuldvorderingen en andere
vermogensbestanddelen;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."
Qineto hield zich bezig met de ontw ikkeling van de Qbi, een balletje dat
ingezet kan w orden om mensen die niet veel kunnen of w illen bew egen aan
het bew egen te krijgen. Het balletje heeft een "oog" dat de bew egingen van
de patiënt w aarneemt en reageert op de bew egingen van de patiënt. Qbi
kan dus w orden bew ogen zonder het balletje aan te raken. Qbi is bedoeld
om het bew egen van de patiënt op een leuke manier te stimuleren. Qbi kan
w orden gebruikt in het kader van bew egingstherapie, fysiotherapie of
revalidatie.
De Qbi 1 is in (zeer) beperkte mate op de markt gebracht. Vanaf november
2018 w ilde Qineto starten met de ontw ikkeling van de Qbi 2. Om in
aanmerking te komen voor subsidies en financieringen is de Vof Qineto toen
ingebracht in een B.V.. Vervolgens is de ontw ikkeling van de Qbi 2 op poten
gezet. Dit balletje is nog niet uitontw ikkeld. De technische ontw ikkeling van
het product zal moeten w orden voortgezet om Qbi 2 in alle situaties op de
gew enste manier op de lichaamsbew egingen van de patiënt te laten
reageren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 26.356,00

€ -11.412,00

€ 76.014,00

2019

€ 44.876,00

€ -368.964,00

€ 197.932,00

2020

€ 74.440,00

€ -36.314,82

€ 537.755,38

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de geconsolideerde jaarrekening
van Qineto B.V. en DAIQ B.V. van het verlengd boekjaar 2018-2019. Het
grote negatieve resultaat is toe te schrijven aan de hoge onderzoeks- en
ontw ikkelingskosten.
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De cijfers 2020 zijn afkomstig uit de kolommenbalans en verlies en w inst per
31 december 2020. Het verlies lijkt mee te vallen ten opzichte van eerdere
jaren, doch dit is vertekend doordat de onderzoeks- en ontw ikkelingskosten
in deze cijfers alleen zijn verw erkt voor zover deze daadw erkelijk zijn
gefactureerd. Bekend is echter dat de ontw ikkelingskosten die in 2020 nog
w erden gemaakt, begin 2021 zouden w orden gefactureerd aan Qineto. Het
gaat dan om een bedrag van circa € 400.000,00 ex btw .

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
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Toelichting
Qineto B.V. heeft geen w erknemers. De heren Dings en Starmans verrichten
via persoonlijke holdingen en DAIQ B.V. w erkzaamheden ten behoeve van
Qineto B.V.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
26-1-2021
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t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 25 min

totaal

40 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder Qineto B.V.: DAIQ B.V.
Enig bestuurder Qineto B.V.: DAIQ B.V.
Aandeelhouders DAIQ B.V.: 10 % Coach B.V., 45 % LSQ Holding B.V. en 45 %
TDQ Holding B.V.
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Bestuurders DAIQ B.V.: LSQ Holding B.V. en TDQ Holding B.V.
Enig aandeelhouder LSQ Holding B.V.: dhr. Starmans
Enig bestuurder LSQ Holding B.V.: de heer Starmans
Enig aandeelhouder TDQ B.V.: de heer Dings
Enig bestuurder TDQ B.V.: de heer Dings
Bankrelatie: Rabobank
Accountant: Kubus, Nuth
Boekhouder: Kubus, Nuth

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Er lijkt alleen sprake te zijn van een verzekering van de inventaris. Deze
verzekering zal beëindigd w orden zodra de inventaris is verkocht.
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1.4 Huur
Qineto B.V. is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw . Het betreft het
voormalige CBS-gebouw te Heerlen. Qineto B.V. heeft hier een kantoorruimte
gehuurd en heeft tevens de beschikking over een berghok. De verhuurder
heeft op de dag van het faillissement de huurovereenkomst opgezegd tegen
1 mei 2021.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (middellijk) bestuurders zijn er verschillende oorzaken aan te
w ijzen voor het faillissement.
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In de eerste plaats zouden de ontw ikkelkosten vele malen hoger zijn dan
vooraf ingeschat door de softw arepartner, die enkele uitbreidingen op de
softw are van het prototype, Qb1, moest realiseren. Geschat w as dat de
kosten zo'n € 175.000 ex btw zouden gaan bedragen. Uiteindelijk w erd eind
2020, toen de softw are van Qbi 2 gereed w as, een notavoorstel gedaan voor
meer dan het dubbele bedrag.
Verder w as het de bedoeling dat de aanvullende softw are voor Qbi 2 uiterlijk
in november 2019 gereed zou zijn, maar de softw areleverancier haalde deze
deadline niet. Het w erd bijna een jaar later. Aan de overschrijding van de
deadline w aren geen consequenties verbonden voor de softw areleverancier.
Het halen van de deadline w as van belang vanw ege een gezondheidsbeurs
die in december 2019 gehouden w erd. Deze (jaarlijkse) beurs w as belangrijk
omdat hier nieuw e zorgproducten gelanceerd en gepromoot w orden. Deze
kans w erd gemist.
Daarnaast bleek Qbi 2 niet afdoende te functioneren. De softw are w as
onvoldoende in staat om onder alle omstandigheden de lichaamsbew egingen
van de patiënt te registreren.
Toen Qbi 2 na de zomer 2020 eindelijk klaar w as om gelanceerd te w orden,
w as inmiddels de coronaperiode aangebroken. Daardoor w as het onmogelijk
om zorgorganisaties te bezoeken voor een demonstatie. Middels
videodemonstratie bleek het niet mogelijk het product voldoende te
promoten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Qineto B.V. heeft geen personeel in dienst. De heren Starmans en Dings
w aren w erkzaam op basis van een managementovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

inventaris, handgereedschappen e.d.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Grofw eg bestaat deze uit
tw ee bureaus met bureaustoelen, een tw eetal computers en (vaste)
telefoontoestellen. De zich in de ruimte bevindende kasten behoren tot het
gehuurde.
Verder zijn er een paar handgereedschappen (kleine schroevendraaiers,
hamer, zaagje) en schroefjes en moertjes.
Voor het overige zijn er diverse losse goederen, zoals bijvoorbeeld een paar
computerspelletjes, een paar transformators, serviesgoed e.d.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een vordering op gefailleerde. Hoe hoog die exact
is, is nu nog niet duidelijk. Duidelijk is w el dat de vordering van de
belastingdienst hoger zal zijn dan de w aarde van de inventaris. De curator
heeft daarom de opbrengst van de bodemzaken ex artikel 57 lid 3 FW
opgeëist.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse partijen gevraagd een bod op de inventaris uit te
brengen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Qineto heeft geen eindproducten, Qbi's, op voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Qbi 2 en licenties
totaal

Toelichting andere activa
Het is nog onzeker of een partij gevonden zal w orden die Qbi 2 w il
overnemen. De Qbi, een balletje, kan over de vloer w orden bestuurd door
het hoofd, romp, handen, heupen, armen en benen te bew egen. Als een
persoon bew eegt, rolt het balletje in dezelfde richting. Qbi 2 is echter niet
steeds in staat om onder alle omstandigheden alle lichaamsbew egingen te
herkennen. De softw are van Qbi zal daarom nog verder ontw ikkeld moeten
w orden.
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Qbi 2 is de opvolger van Qbi 1. Qbi 1 is geheel door Qineto ontw ikkeld. Van
de eerste Qbi heeft Qineto in het verleden een aantal kunnen verkopen (zo'n
15 stuks) en deze Qbi's zijn vergezeld gegaan van een licentie die de
gebruiker de mogelijkheid geeft om van meer dan alleen de basisopties van
Qbi 1 gebruik te maken. Een aantal klanten heeft Qbi 1 gekocht met een
eeuw igdurende licentie, maar 9 klanten heeft een jaarlicentie. Aan deze
klanten is aangeboden om van de jaarlicentie een eeuw igdurende licentie te
maken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Een aantal zorgpartijen heeft aangegeven interesse te hebben in Qbi 2. Of
één van deze partijen uiteindelijk Qbi zal w illen overnemen, zal onder meer
afhangen van de omvang van de verdere ontw ikkelingskosten. De curator is
hierover in overleg.
De 9 klanten van Qbi 1 met een jaarlicentie zijn aangeschreven met de vraag
kenbaar te maken of zij de jaarlicentie w illen omzetten in een eeuw igdurende
licentie tegen betaling van 2,5 x het bedrag van de jaarlicentie. Dan kan
onbeperkt gebruik blijven w orden gemaakt van alle functionaliteiten van Qbi
1. Tegelijkertijd kan géén gebruik meer w orden gemaakt van service (herstel
van fouten of niet (afdoende) functioneren van Qbi) en onderhoud aan Qbi 1.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. De curator heeft de Rabobank
meegedeeld dat er geen debiteuren zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 168.800,48

18-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 168.800,48.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op voorraad, inventaris en debiteuren.
Debiteuren zijn er niet. Voorraad evenmin en ten aanzien van de (schaarse)
inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De softw are van Qbi1 is door Qineto ontw ikkeld.
Voor de Qb2 is door Kembit, in aanvulling op de softw are van de Qbi 1, een
aantal aanvullende softw are functies gemaakt. Ten aanzien van de door
Kembit gemaakte (aanvullende) softw are stelt Kembit dat er sprake is van
een eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een algehele doorstart van de onderneming behoort niet tot de
mogelijkheden.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden tot het moment van het faillissement. De
curator zal deze nog onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nog onderzocht moeten w orden.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er w erden tot nu toe geen boedelvorderingen ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 938,00
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Toelichting
Tot nu toe diende de belastingdienst enkel een vordering in ter hoogte van €
938,00 ter zake de omzetbelasting over het tw eede kw artaal 2020. Duidelijk
is echter dat er nog meer openstaande fiscale vorderingen zijn.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13
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Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben 13
concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 216.850,93
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De binnengekomen vordering
w orden beoordeeld en eventueel op de crediteurenlijst geplaatst.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop inventaris en kleine materialen, verkoop licenties, overleg
gegadigden Qbi2.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nu nog onbekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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