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Gegevens onderneming
Op 12 november 2019 heeft de rechtbank Gelderland de faillissementen
uitgesproken van:
- Dutch Sprouts B.V.
- Soil Cares Holding B.V.
- Soil Cares Europe B.V.
- Soil Cares Research B.V.
- Springg B.V.
- Cropw atch B.V.
Op 10 december 2019 heeft de rechtbank Gelderland de faillissementen
uitgesproken van :
- Nutriënten Management Instituut NMI B.V.
- Tree of Know ledge Patents B.V.
Gezien de grote verw evenheid tussen alle hierboven bovengenoemde
rechtspersonen geldt dit faillissementsverslag als het faillissementsverslag in
alle genoemde faillissementen.
Dutch Sprouts B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en kantoorhoudende
aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is ingeschreven in het
handelsregister van de KvK onder nummer: 09147985.
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Soil Cares Holding B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en
kantoorhoudende aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 59137444.
Soil Cares Europe B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en
kantoorhoudende aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 09198967.
Soil Cares Research B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en
kantoorhoudende aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 54315115.
Springg B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en kantoorhoudende aan
het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is ingeschreven in het
handelsregister van de KvK onder nummer: 56727526.
Cropw atch B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en kantoorhoudende aan
het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is ingeschreven in het
handelsregister van de KvK onder nummer: 09198971.
Nutriënten Management Instituut NMI B.V. is statutair gevestigd te
W ageningen en kantoorhoudende aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA)
W ageningen en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer: 09093562.
Tree of Know ledge Patents B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en
kantoorhoudende aan het Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 27244736.
Dutch Sprouts B.V. houdt 99 procent van de aandelen in Soil Cares Ltd. een
rechtspersoon naar Keniaans recht. Gelet op het faillissement van de
Nederlandse rechtspersonen heeft het bestuur van Soil Cares Ltd.
aangegeven in Kenia tot een ontbinding van de rechtspersoon te komen.

Activiteiten onderneming
Dutch Sprouts c.s. drijft een onderneming op het gebied van Agro IT. Dutch
Sprouts c.s. heeft een drietal producten ontw ikkeld: een scanner, een
zogenoemde lab in a box (LIAB) en de scoutbox.
Aan met name de scanner en de LIAB ligt zeer omvangrijk onderzoeks- en
ontw ikkelingsw erk ten grondslag.
Door Dutch Sprouts c.s. is met de scanner en de LIAB een manier ontw ikkeld
om een bodemmonster te nemen zonder dat daarvoor het monster naar een
laboratorium gestuurd hoeft te w orden. De scanner is de eenvoudige variant
en de LIAB de uitgebreide. In samenw erking met een derde partij is er ook een
variant van de scanner ontw ikkeld, w aarmee monsters van voer kunnen
w orden genomen.
Voor het kunnen maken van de grondmonsters met de scanner en/of de LIAB
heeft Dutch Sprouts c.s. een database opgebouw d (met behulp van haar eigen
laboratorium heeft Dutch Sprouts c.s. 17.000 grondmonsters uit 22 landen
geanalyseerd en gekalibreerd), w aarmee de scan gemaakt met de scanner of
via de LIAB door middel van eveneens door Dutch Sprouts c.s. ontw ikkelde
softw are kan w orden vergeleken met die database (de gemaakte scan w ordt
als het w are geëxtrapoleerd op basis van de database). De data w ordt
vervolgens naar een smartphone of een laptop gestuurd met daarbij een
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(bemestings)advies. De database en de softw are die gebruikt w orden voor het
maken van de voermonsters met de scanners is in samenw erking met een
derde partij ontw ikkeld. Klanten van Dutch Sprouts c.s. betalen voor de
scanner of de LIAB de kostprijs en krijgen de beschikking over de benodigde
softw are en de database op basis van een licentiemodel. Die licenties w orden
vooruit betaald.
In de betreffende structuur fungeerde Dutch Sprouts B.V. als holding. Vanuit
Dutch Sprouts B.V. w erden de administratieve w erkzaamheden verricht en
w erden projecten gecoördineerd en uitgevoerd. Soil Cares Holding B.V. w as in
feite de holdingmaatschappij van Soil Cares Europe B.V. en Soil Cares Research
B.V. Soil Cares Holding B.V. heeft een vaste inrichting in Turkije, Springg Yazilim,
(hierna te noemen: ‘Turkish Liaison’) w aarin de gehele IT-infrastructuur
(databank / softw are) is ondergebracht. De Turkse Liaison is gevestigd in
Istanbul. Springg B.V. is opgericht teneinde softw are te ontw ikkelen, te
produceren en uit te geven. In verband met het verrichten van de ITactiviteiten in Turkije w erden er in Springg B.V. geen activiteiten (meer)
verricht. Vanuit Soil Cares Holding B.V. en Soil Cares Europe B.V. vonden
tevens de verkoopactiviteiten plaats.
Soil Cares Research B.V. hield zich met name bezig met het uitvoeren van
onderzoek en het adviseren van bedrijven, instellingen en particulieren in
binnen- en buitenland. Daarnaast hield zij zich bezig met het uitdragen en
verder ontw ikkelen van kennis en kunde op het gebied van bodem- en gew as
kw aliteit.
Cropw atch B.V. hield zich bezig met de productie en verkoop van apparatuur
en herkenningssystemen voor plaagdetectie in de tuinbouw .
Nutriënten Management Instituut NMI B.V. hield zich bezig met advies,
onderzoek advisering en voorlichting ten behoeve van bedrijven, instellingen
en particulieren op het gebied van nutriëntenmanagement en verw ante
kennisgebieden.
Tree of Know ledge Patents B.V. hield zich bezig met het houden en exploiteren
van intellectuele eigendommen (octrooien).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Overzicht jaarcijfers cluster Dutch Sprouts c.s.
Cropw atch B.V.
Omzet - 2018: 50.529; 2017: 115.275; 2016: 104.186
W inst / verlies - 2018: -30.011; 2017: 74.972; 2016: -152.944
Balanstotaal - 2018: 165.600; 2017: 139.334; 2016: 197.500
Dutch Sprouts B.V.
Omzet - 2018: 3.441.000; 2017: 3.062.000; 2016: 2.390.000;
W inst / verlies - 2018: - 4.851.000; 2017: - 6.726.000; 2016: - 5.993.000;
Balanstotaal - 2018: 10.501.000; 2017: 8.769.000; 2016: 9.336.000;
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.
Omzet - 2018: 1.310.020; 2017: 1.654.356; 2016:1.071.102;
W inst / verlies - 2018: 172.344; 2017: - 94.716; 2016: 5.781;
Balanstotaal - 2018: 501.348; 2017: 509.984; 2016: 388.901;
Soil Cares Europe B.V.
Omzet - 2018: 149.789; 2017: 27.697; 2016: 102.079;
W inst / verlies - 2018: -1.961.964; 2017: -1.715.023; 2016: -603.342;
Balanstotaal - 2018: 104.964; 2017: 45.187; 2016: 67.427;
Soil Cares Holding B.V.
Omzet - 2018: 800.448; 2017: 724.087; 2016: 790.211;
W inst / verlies - 2018: -3.533.673; 2017: -3.374.523; 2016: -1.540.249;
Balanstotaal - 2018: 6.792.415; 2017: 5.993.096; 2016: 6.212.462;
Soil Cares Research B.V.
Omzet - 2018: 1.311.626; 2017: 459.765; 2016: 436.702;
W inst / verlies - 2018: -714.936; 2017: -1.543.129; 2016: -2.266.740;
Balanstotaal - 2018: 2.169.971; 2017: 1.309.429; 2016: 2.756.698;
Springg B.V.
Omzet - 2018: 113.500; 2017: 222.450; 2016: 1.038.712;
W inst / verlies - 2018: -13.712; 2017: -421.264; 2016: -112.226;
Balanstotaal - 2018: 91.871; 2017: 212.905; 2016: 484.382;
Tree of Know ledge Patents B.V.
Omzet - 2018: -; 2017: -9.794; 2016: 9.794;
W inst / verlies - 2018: -9.888; 2017: -17.220; 2016: -26.428;
Balanstotaal - 2018: 1.530; 2017: 11.415; 2016: 36.616.
De financiële gegevens zijn gebaseerd op basis van de door het bestuur
ontvangen jaarrekeningen. Daarbij dient opgemerkt te w orden dat de
jaarrekeningen over het jaar 2018 niet zijn vastgesteld en gedeponeerd. Dit
betreffen derhalve conceptcijfers.
In de eerste verslagperiode is de administratie van de verschillende
vennootschappen veilig gesteld. In de komende verslagperiode zal de curator
de financiële administratie verder bestuderen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie onder punt 2.

31-01-2020
1

Boedelsaldo
Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 908.401,98
Soil Cares Holding B.V.: € 183.597,98
Soil Cares Europe B.V.: € 5.369,92
Soil Cares Research B.V.: € 9.939,02
Springg B.V.: € 228,00
Cropw atch B.V.: € 62,41
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 73.794,95
Tree of Know ledge Patents B.V.: € 1.213,03.
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N.B.: Op de boedelrekening van Dutch Sprouts B.V. is de totale koopprijs
ontvangen voor de verkoop van alle activa van de verschillende entiteiten van
€ 850.000,-. Deze koopprijs moet nog w orden toegedeeld aan de diverse
vennootschappen. Voor deze toedeling w ordt verw ezen naar punt 6.6.

Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 89.850,23
Soil Cares Holding B.V.: € 349.714,70
Soil Cares Europe B.V.: € 8.338,27
Soil Cares Research B.V.: € 474.378,40
Springg B.V.: € 900,76
Cropw atch B.V.: € 11.964,55
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 215.859,20
Tree of Know ledge Patents B.V.: € 1.213,03.
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De opbrengsten en kosten zijn inmiddels verdeeld over de verschillende
faillissementen. Per faillissement is er een separaat financieel verslag gemaakt.

Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 239.421,69
Soil Cares Holding B.V.: € 312.792,76
Soil Cares Europe B.V.: € 7.654,62
Soil Cares Research B.V.: € 375.223,74
Springg B.V.: € 724,10
Cropw atch B.V.: € 9.208,17
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 181.928,38
Tree of Know ledge Patents B.V.: € 1.213,03.

Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 246.681,69
Soil Cares Holding B.V.: € 335.356,76
Soil Cares Research B.V.: € 375.535,33
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 226.143,94

Verslagperiode
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

320 uur 30 min

2

54 uur 42 min

3

72 uur 6 min

4

73 uur 6 min

totaal

520 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de verslagperiode 12 november 2019
tot en met 31 januari 2020. Het merendeel van de uren zijn geboekt in het
faillissement van Dutch Sprouts B.V. In de komende verslagperiode zal de
curator de uren verdelen over de verschillende faillissementen.
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Alle uren tot en met 1 april 2020 zijn geschreven op het faillissement van Dutch
Sprouts B.V.
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Alle geschreven uren vanaf datum faillissement tot 1 april 2020 zijn naar rato
van de (verkoop)opbrengst van de activa (zie randnummer 6.6) verdeeld over
de diverse faillissementen. Bij de verdeling van de uren is dezelfde
verdeelsleutel (%) gehanteerd.
De betreffende percentages zijn:
Dutch Sprouts B.V.: 1,44%
Soil Cares Holding B.V.: 19,47%
Soil Cares Europe B.V.: 0,38%
Soil Cares Research B.V.: 58,72%
Springg B.V.: 0,09%
Cropw atch B.V.: 1,50%
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 18,40%
Tree of Know ledge Patents B.V.: 0,00%.
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Tot 1 april 2020 zijn de uren als volgt verdeeld:
Dutch Sprouts B.V.: 6,2 uur
Soil Cares Holding B.V.: 83,8 uur
Soil Cares Europe B.V.: 1,6 uur
Soil Cares Research B.V.: 252,3 uur
Springg B.V.: 0,4 uur
Cropw atch B.V.: 6,4 uur
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 79,1 uur
Tree of Know ledge Patents B.V.: 0 uur.
Vanaf 1 april 2020 zijn in deze verslagperiode tot en met 3 augustus 2020 de
volgende uren besteed:
Dutch Sprouts B.V.: 11,8 uur
Soil Cares Holding B.V.: 44,9 uur
Soil Cares Europe B.V.: 0 uur
Soil Cares Research B.V.: 14 uur
Springg B.V.: 0 uur
Cropw atch B.V.: 0 uur
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 1,2 uur
Tree of Know ledge Patents B.V.: 0,2 uur.

Vanaf 4 augustus 2020 t/m 6 november 2020 zijn de volgende uren besteed:
Dutch Sprouts B.V.: 2,5 uur
Soil Cares Holding B.V.: 59,2 uur
Soil Cares Europe B.V.: 0 uur
Soil Cares Research B.V.: 7,7 uur
Springg B.V.: 0 uur
Cropw atch B.V.: 0 uur
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 3,7 uur
Tree of Know ledge Patents B.V.: 0,1 uur.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dutch Sprouts B.V. heeft een viertal aandeelhouders w aarbij 67 procent van de
aandelen w ordt gehouden door DS Holding B.V. en 30 procent van de
aandelen door By Hooi en By Gras B.V. De bestuurders van Dutch Sprouts B.V.
zijn de heer H. Hekman en de heer R.G.M. Beens-van de Loo.

31-01-2020
1

Enig aandeelhouder van Soil Cares Holding B.V. is Dutch Sprouts B.V. Enig
bestuurder van Soil Cares Holding B.V. is de heer H. Hekman.
Enig aandeelhouder van Soil Cares Europe B.V. is Soil Cares Holding B.V. Enig
bestuurder van Soil Cares Holding B.V. is Dutch Sprouts B.V.
Enig aandeelhouder van Soil Cares Research B.V. is Dutch Sprouts B.V. Enig
bestuurder van Soil Cares Research B.V. is de heer P.J. van Erp.
Enig aandeelhouder van Springg B.V. is Dutch Sprouts B.V. Enig bestuurder van
Springg B.V. is de heer H. Hekman.
Enig aandeelhouder van Cropw atch B.V. is Dutch Sprouts B.V. Enig bestuurder
van Cropw atch B.V. is mevrouw J.C. de Jong-van Tuil.
Enig aandeelhouder van Nutriënten Management Instituut NMI B.V. is Dutch
Sprouts B.V. Enig bestuurder van Nutriënten Management Instituut NMI B.V. is
de heer H. Hekman.
Enig aandeelhouder van Tree of Know ledge Patents B.V. is Dutch Sprouts B.V.
Enig bestuurder van Tree of Know ledge Patents B.V. is de heer H. Hekman.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft onderzoek verricht naar de afgesloten verzekeringen. Er zijn
diverse verzekeringen afgesloten w aaronder een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, transportverzekering,
brandverzekering, reisverzekering en voertuigenverzekering. De curator heeft
onderzocht w elke verzekeringen voortgezet moesten w orden in verband met
het (op beperkte schaal) voortzetten van de onderneming. Na de doorstart
van de activiteiten van Dutch Sprouts c.s. zijn alle verzekeringen beëindigd.
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Dutch Sprouts B.V.: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog
contact gehad met enkele verzekeraars in het kader van de beëindiging van
die verzekeringen.
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1.4 Huur

1.4 Huur
Dutch Sprouts B.V. is huurder van het pand staande en gelegen aan het
Nieuw e Kanaal 7c te (6709 PA) W ageningen. De curator heeft op 4 december
2019 de huur opgezegd op grond van artikel 39 Fw met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.
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Dutch Sprouts B.V. heeft ten behoeve van de verhuurder een bankgarantie
verstrekt ter hoogte van drie maanden huur. De verhuurder heeft aanspraak
gemaakt op betaling onder de bankgarantie.

1.5 Oorzaak faillissement
Begin 2019 heeft het bestuur gaandew eg vastgesteld dat de onderneming € 4
miljoen te kort kw am voor een sluitende begroting over het jaar 2019 indien er
geen ingrijpen zouden plaatsvinden. Op basis van deze bevindingen is
vervolgens vastgesteld:
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- de noodzaak tot versnelde uitvoering van een samenw erkingsovereenkomst
op basis w aarvan opbrengsten gerealiseerd konden w orden;
- de noodzaak tot het vinden van een nieuw e investeerder;
- de noodzaak tot het aantrekken van een overbruggingsfinanciering.
Nadat de onderneming een overbruggingsfinanciering had verkregen bleek
enerzijds dat de partij met w ie een samenw erkingsovereenkomst w as
gesloten zich niet w enste te committeren aan de afgegeven planning 2019,
w aardoor aanzienlijk minder scanners verkocht zouden w orden dan voorzien.
Anderzijds bleek dat de partij die interesse had om een meerderheidsaandeel
te verkrijgen in Dutch Sprouts c.s. zich in juli 2019 terugtrok als mogelijke
investeerder. Vanaf augustus tot en met oktober 2019 hebben de directie en
grootaandeelhouders getracht om een nieuw e investeerder te vinden hetgeen
niet gelukt is. Op 30 oktober 2019 heeft de directie vastgesteld dat er geen
uitzicht is op een oplossing en heeft zij besloten om (na goedkeuring van de
aandeelhoudersvergadering) faillissement aan te vragen.
Omdat Nutriënten Management Instituut NMI B.V. en Tree of Know ledge
Patents B.V. hoofdelijk aansprakelijk w aren voor de schuld aan de Staat der
Nederlanden (zie randnummer 5.1) is later ook besloten om van deze
rechtspersonen het faillissement aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: 1 w erknemer
Soil Cares Holding B.V.: 3 w erknemers + 4 Turkse w erknemers
Soil Cares Europe B.V.: 15 w erknemers
Soil Cares Research B.V.: 25 w erknemers
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 11 w erknemers.
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Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er nog een viertal
Turkse w erknemers in dienst bij Soil Cares Holding B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Op basis van de conceptjaarrekening over het jaar 2018 w aren er in totaliteit
60 FTE in dienst bij Dutch Sprouts c.s. w at als volgt valt onder te verdelen:
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Dutch Sprouts B.V.: 0,8 FTE
Soil Cares Holding B.V.: 12 FTE
Soil Cares Europe B.V. : 20,75 FTE
Soil Cares Research B.V.: 16,3 FTE
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 10,15 FTE.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
De curator heeft de w erknemers van Dutch Sprouts B.V., Soil Cares
Holding B.V., Soil Cares Europe B.V., Soil Cares Research B.V., Springg
B.V. en Cropw atch B.V. op 14 november 2019 ontslag aangezegd.
De curator heeft de w erknemers van Nutriënten Management Instituut
NMI B.V. op 12 december 2019 ontslag aangezegd.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel geïnformeerd over het faillissement van Dutch
Sprouts c.s. en de gevolgen daarvan. Met machtiging van de rechtercommissaris heeft de curator de w erknemers het ontslag aangezegd. De
curator is aanw ezig gew eest bij de bijeenkomst met het UW V die op 25
november 2019 heeft plaatsgevonden.
De curator heeft veelvuldig contact gehad met de HR manager van Dutch
Sprouts c.s. en het UW V. Ook heeft de curator veel contact gehad met
w erknemers van Dutch Sprouts c.s. in het bijzonder met w erknemers van
Nutriënten Management Instituut NMI B.V. omdat voor hen de status van de
arbeidsovereenkomst onduidelijk w as vanw ege het feit dat Nutriënten
Management Instituut NMI B.V. nog niet in staat van faillissement verkeerde.
Om de activiteiten tijdelijk voort te zetten en om de softw are ook
daadw erkelijk te laten draaien w aren vier ICT-medew erkers nodig om het
beheer en onderhoud te verrichten. Complicerende factor hierbij w as dat de
betreffende w erknemers w erkzaam zijn in Turkije en niet onder het
loongarantiestelsel van het UW V vallen. De curator heeft dan ook veelvuldig
overleg gehad met de Turkse w erknemers over het voortzetten van de
w erkzaamheden in Turkije en de Turkse w erknemers tegen betaling van loon
uiteindelijk bereid gevonden om de betreffende w erkzaamheden gedurende
een bepaalde periode voort te zetten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Dutch Sprouts c.s. is eigenaar van diverse roerende zaken, w aaronder een
bedrijfsinventaris alsmede labapparatuur.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de ontvangen verkoopopbrengst van de bodemzaken op grond
van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw reserveren in verband met het voorrecht
van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Verder heeft de curator
diverse partijen (in het kader van een mogelijke doorstart) in de gelegenheid
gesteld om de bedrijfsmiddelen te bezichtigen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden
De curator heeft in de faillissementen van Dutch Sprouts c.s. een beperkte
hoeveelheid voorraden aangetroffen. Het gaat daarbij met name om
benodigdheden voor het lab.
Dutch Sprouts c.s. beschikte nauw elijks over voorraden scanners. De scanners
die zijn aangetroffen in het bedrijfspand in W ageningen had zij met name in
eigen gebruik. Verder zijn er een grote hoeveelheid scanners in bruikleen
gegeven aan derde (veelal) buitenlandse partijen.
Voor het produceren van de scanners en de LIAB w as een voorraadfinanciering
gesloten. De partij die de betreffende financiering heeft verstrekt, claimt
eigenaar te zijn van de scanners c.q. onderdelen, althans daar een pandrecht
op te hebben. Deze partij heeft beslag laten leggen op diverse scanners en
LIAB en onderdelen daarvan die zich bij Dutch Sprouts c.s. bevonden en die
zich bij de partij bevonden die de scanners in opdracht van Dutch Sprouts c.s.
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assembleerde.
Dutch Sprouts c.s. heeft van een andere partij een financiering verkregen
teneinde een grote hoeveelheid scanners ten behoeve van deze partij te
produceren. Deze partij stelt zich op het standpunt een pandrecht te hebben
op de onderdelen van de scanners die ten behoeve van haar geproduceerd
w orden. Zoals hierboven opgemerkt, w orden de scanners geassembleerd door
een derde. Deze partij kocht zelfstandig de benodigde componenten in met
uitzondering van de sensoren die rechtstreeks door Dutch Sprouts c.s. w erden
ingekocht bij een Egyptische leverancier.
Onderhanden w erk
Soil Cares Research B.V. w as ten tijde van het uitspreken van het faillissement
betrokken bij diverse (gesubsidieerde) projecten. De feitelijke w erkzaamheden
w aren nagenoeg volledig voltooid maar van een aantal projecten dient de
financiële afw ikkeling nog plaats te vinden.
Ten tijde van het faillissement van NMI B.V. w aren er nog diverse lopende
projecten. Deze projecten zijn door de curator overgedragen aan de
doorstartende partij.
Dutch Sprouts c.s. had, zoals in het vorige verslag aangegeven, een
financiering gekregen voor het produceren van een groot aantal scanners en
daarmee onderdelen daarvoor gekocht. Daarnaast heeft Dutch Sprouts c.s.
nog een voorraad scanners (gereed product). De genoemde onderdelen en de
scanners maakten geen onderdeel uit van de doorstart.
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Zow el ten aanzien van de voorraad benodigd voor het produceren van de
scanners als ten aanzien van de scanners die reeds gereed zijn, claimen drie
partijen eigendoms- en pandrechten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht met deze partijen en
de doorstarter tot een vergelijk te komen. Tot op heden nog niet met succes.
De curator verw acht in de komende verslagperiode tot een vergelijk te komen
dan w el over te gaan tot veiling van de genoemde zaken.
Soil Cares Holding B.V.: Ook in de afgelopen periode heeft de curator getracht
om met de verschillende partijen tot een vergelijk te komen over de voorraad
benodigd voor het produceren van de scanners (sensoren), de nog aanw ezige
scanners en enkele andere activa. In dat verband heeft de curator die zaken
ook laten taxeren. Een van de partijen die zekerheidsrechten claimt, blijft
w eigerachtig om haar medew erking te verlenen aan een verkoop van de
genoemde activa en het separeren van de opbrengst totdat duidelijk is w ie
w elke rechten daarop kan doen gelden, ondanks dat de bieding daarop ruim
de liquidatiew aarde overtreft. Om toch tot een onderhandse verkoop te
kunnen komen, heeft de curator een kort geding geëntameerd om
medew erking af te dw ingen. Indien dat kort geding onverhoopt negatief
uitpakt, zal de curator de verschillende zekerheidsgerechtigden een termijn ex
art. 58 FW stellen. De curator heeft de rechtspositie ten opzichte van de partij
die aanbetaling had ontvangen voor in totaal EUR 500.0000 voor faillissement
voor het assembleren van de scanners aan de doorstarter, overgedragen
tegen betaling van een boedelbijdrage van EUR 20.000 excl. BTW .
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Soil Cares Holding B.V.:
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van de curator afgew ezen.
Desondanks blijft de curator van mening dat hij eigendomsrechten kan
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claimen ten aanzien van de scanners, sensoren (onderdeel van de scanner)
en de LIAB. Ten aanzien van de sensoren heeft de curator de derde partij,
die de voorraad onder zich heeft en w aarop zij (niet-rechtsgeldige [zie onder
5.3]) pandrechten claimt, een termijn ex art. 58 Fw gesteld. De derde partij
tracht de sensoren te verkopen. Op dit moment is dat nog niet gelukt. De
curator is daarnaast opnieuw met partijen in onderhandeling getreden over
de verkoop van de voorraden. Daarover is (nog) geen overeenstemming
bereikt. In de aankomende verslagperiode zal de curator de benodigde
vervolgstappen ondernemen om tot een oplossing te komen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de aanw ezige voorraden laten inventariseren en laten
taxeren. Daarnaast heeft de curator de lopende projecten geïnventariseerd en
contact gehad met diverse opdrachtgevers.
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Diverse besprekingen en onderhandelingen met en voorstellen aan de
verschillende betrokken partijen.
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Soil Cares Holding B.V.: De curator heeft vele besprekingen gevoerd,
conceptovereenkomsten opgesteld en beoordeeld en een kort geding
geëntameerd.
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Soil Cares Holding B.V.:
De bestede w erkzaamheden bestaan uit besprekingen, onderhandelingen en
uit w erkzaamheden met betrekking tot (de voorbereiding van) het kort
geding.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Dutch Sprouts c.s. is eigenaar van diverse immateriële activa (w aaronder
contracten met derden, de gevoerde handelsnaam, het klantenbestand, de
know how , administratie, IE-rechten etc. De gehele ICT-infrastructuur behoort
in eigendom toe aan Soil Cares Holding B.V. en de databank van
grondmonsters behoort in eigendom toe aan Soil Cares Research B.V. Tree of
Know ledge Patents B.V. is eigenaar van diverse patenten.
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Tree of Know ledge Patents B.V.: De curator heeft met het octrooibureau en de
doorstarter contact en overleg gehad omtrent de overschrijving van enkele
octrooien.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder doorstart.
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Tree of Know ledge Patents B.V.: Zie hiervoor onder 3.8.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave w as de debiteurenpositie van voornoemde rechtspersonen
ten tijde van het uitspreken van het faillissement als volgt.
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Doutch Sprouts B.V.: 3 debiteuren - € 25.972,72
Cropw atch B.V.: 0 debiteuren
Soil Cares Europe B.V.: 2 debiteuren - € 1.717,23
Soil Cares Holding B.V.: 24 debiteuren - € 196.221,19
Soil Cares Research B.V.: 7 debiteuren - € 10.808,00
Springg B.V.: 2 debiteuren - € 944,60
NMI: 1 debiteur - € 7.108,75 (w ordt betw ist)
TOK: 0 debiteuren
Een van de debiteuren van Dutch Sprouts c.s. betreft NSO. Op grond van een
door de NSO aan o.a. Dutch Sprouts c.s. verstrekte subsidie zou Dutch Sprouts
c.s. nog aanspraak kunnen maken op een aanzienlijke restantbetaling, omdat
het subsidieproject reeds voor faillissement w as afgerond.
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De curator heeft met het NSO en een van de andere project-partners
geprobeerd tot een regeling te komen op grond w aarvan aan de verplichtingen
onder de subsidieregeling kon w orden voldaan, om de laatste betaling van
NSO te kunnen ontvangen. Dit zonder succes.
Verder heeft de curator zijn medew erking verleend aan het afronden van
andere (EU-)subsidietrajecten. In de toekomst zal hij dat blijven doen gezien
de belangen van de verschillende andere betrokken partijen.
Soil Cares Research B.V.: Daar w aar in het vorige verslag door de curator nog
is gerapporteerd dat het subsidieproject met NSO niet aan één van de andere
projectpartners kon w orden overdragen, is dat in de afgelopen verslagperiode
alsnog gelukt. Door de andere projectpartner is daarvoor een boedelbijdrage
betaald aan Soil Cares Research B.V. van EUR 7.000 excl. BTW . Ook in de
afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn verdere medew erking verleend
aan het afronden van diverse (EU-)subsidieprojecten.
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: De curator heeft in de afgelopen
verslagperiode nog een subsidietraject van NMI (laten) afgew ikkeld /
afw ikkelen. De nog aan de boedel betaalde subsidie bedraagt EUR 45.841,61.
De kosten die de curator daarvoor gemaakt heeft, bedragen EUR 6.437,20. Dit
betreffen uren besteed door de doorstarter aan het afronden van het
subsidietraject.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Een aantal van de debiteuren heeft inmiddels betaald. De curator zal in het
volgende faillissementsverslag een overzicht geven van de reeds betaalde
debiteuren. De curator zal de komende verslagperiode de inning van de
debiteuren ter hand nemen.
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Diverse besprekingen en onderhandelingen met en voorstellen aan de
verschillende betrokken partijen.
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Soil Cares Research B.V.: De curator heeft vele onderhandelingen en
besprekingen met NSO en de projectpartner die het subsidieproject kon
overnemen, gevoerd en de overeenkomst w aarmee het project w erd
overgedragen, opgesteld en beoordeeld.
Inzake de verschillende (EU-)subsidieprojecten heeft de curator vooral zijn
medew erking verleend aan het in staat stellen van de andere projectpartners
tot het digitaal voldoen aan de rapportageverplichtingen onder de
verschillende subsidieregelingen.
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Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: De curator heeft contact gehad met
de doorstarter die het subsidieproject heeft afgerond en de uitbetaling
gecontroleerd.
Soil Cares Research B.V.:
De curator heeft de finale rapportages van een van de subsidieprojecten
ingediend en vervolgens een uitbetaling ontvangen van EUR 8.563,29.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Dutch Sprouts c.s. bankierde bij de Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna te
noemen: ‘Rabobank’). Er is echter geen sprake van een kredietovereenkomst.
Ten tijde van het faillissement w aren de saldi als volgt.
Dutch Sprouts B.V.: € 60.528,28,
Soil Cares Holding B.V.: € 64.564,43
Soil Cares Europe B.V. : € 4.712,57
Soil Cares Research B.V.: € 729,02
Springg B.V.: € 228,00
Cropw atch B.V.: € 62,41
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.:€ 68.954,95
Tree of Know ledge Patents B.V.: € 413,02.
Daarnaast is er ten laste van Dutch Sprouts c.s. een bankgarantie verstrekt
voor een bedrag van € 105.696,53.
Rabo Lease B.V. heeft een vordering ingediend in het faillissement van Soil
Cares Research B.V. voor een bedrag van € 73.950,62 uit hoofde van een
financial leasecontract met betrekking tot een test- en meetapparaat. In feite
betreft het een overeenkomst van geldlening met het vestigen van een
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pandrecht op het betreffende apparaat.
De Staat der Nederlanden heeft in bovengenoemde faillissementen een
subsidie in de vorm van een geldlening verstrekt voor een bedrag van €
5.750.000,-. Voor datum faillissement is de subsidie ingetrokken en is er een
terugvorderingsbesluit genomen. De Staat der Nederlanden heeft in het
faillissement van Dutch Sprouts c.s. een vordering ingediend van € 5.891.194,-.
Alle bovengenoemde rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
terugbetaling.
Daarnaast is er een financiering verstrekt door DS Holding B.V. DS Holding B.V.
heeft een tw eetal geldleningen verstrekt aan Dutch Sprouts c.s. voor in
hoofdsom € 2.300.000,-. Inclusief vervallen rente heeft DS Holding B.V. een
vordering van € 2.379,077 ingediend in het faillissement van Dutch Sprouts c.s.
DS Trading B.V. heeft een (voorraad)financiering verstrekt ten behoeve van de
aankoop en assemblage van de scanners. DS Trading B.V. heeft in het
faillissement van Soil Cares Holding B.V. een vordering ingediend voor een
bedrag van € 3.653.248,-.
Nutreco Nederland B.V. heeft in het kader van de door haar verstrekte
financiering ten behoeve van de productie van scanners een financiering
verstrekt. Uit hoofde van deze financiering heeft zij een vordering van €
1.155.154,- in het faillissement van Soil Cares Holding B.V.

5.2 Leasecontracten
Er is een financial leaseovereenkomst (hetgeen in feite een
geldleningsovereenkomst en pandovereenkomst betreft) gesloten met Rabo
Lease B.V. (zie ook onder randnummer 5.1.). Daarnaast maakte Dutch Sprouts
c.s. gebruik van een drietal leasevoertuigen. Verder is er sprake van een
huurovereenkomst met betrekking tot een machine in het lab.
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Soil Cares Research B.V.: De huurovereenkomst met betrekking tot de machine
in het lab, w aarnaar in het vorige verslag is verw ezen, bleek in de afgelopen
peridoe nog niet te zijn overgenomen door de doorstarter. Inmiddels is dat w el
het geval.
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5.3 Beschrijving zekerheden
DS Trading B.V. stelt zich op het standpunt dat voor zover zij geen eigenaar is
van de voorraden, zij een pandrecht heeft verkregen op de door haar
gefinancierde voorraden alsmede op de roerende zaken en debiteuren van Soil
Cares Holding B.V. De curator heeft de pandrechten vernietigd met een beroep
op pauliana (zie ook onder nummer 7.6).
Nutreco Nederland B.V. heeft op basis van de pandakte een pandrecht
verkregen op de voor haar geproduceerde E-scanners alsmede op de daartoe
behorende componenten. Er is echter geen sprake van (volledig)
geassembleerde scanners. De curator verricht nog onderzoek w ie eigenaar is
c.q. zekerheidsrechten heeft op de componenten die zich bij de partij bevinden
die de scanners assembleert.
Rabo Lease B.V. heeft een pandrecht verkregen op een test- en
meetapparaat.
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5.4 Separatistenpositie
Rabo Lease B.V. en Nutreco Nederland B.V. hebben met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5.4 te gelden als separatist. Naar de mening van de curator
is DS Trading B.V. geen separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die aanspraak hebben gemaakt op eigendomsrechten.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Er is tot dusver geen partij die aanspraak heeft gemaakt op het recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle kredietdocumentatie bestudeerd en veelvuldig overleg
gehad met de partijen die ten behoeve van Dutch Sprouts c.s. een financiering
hebben verstrekt.
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Zoals hiervoor onder activa reeds is aangegeven, heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode geprobeerd tot een verkoop te komen van de activa
w aarop DS Trading en Nutreco (en de boedel) pandrechten dan w el
eigendomsrechten claimen. De verschillende gezichtspunten ten aanzien van
de rechtsposities lijkt daaraan in de w eg te staan, daar w aar de curator voor
ogen had om eerst de activa te verkopen en daarna (verder) te discussiëren
over de verschillende gepretendeerde rechten. Zoals onder activa reeds is
aangegeven, zal de curator in de komende verslagperiode aansturen op een
verkoop dan w el veiling van de zaken w aarop de rechten w orden geclaimd.
Afhankelijk van de opbrengst zal dan w el of niet verder gediscussieerd kunnen
w orden over de vraag aan w ie de verkoopopbrengst toekomt.
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Soil Cares Reseach B.V.: De curator heeft contact gehad met de Rabobank en
de doorstarter met betrekking tot de gehuurde machine in het lab.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Kort na het uitspreken van het faillissement w erd de curator geconfronteerd
met het feit dat de scanners en de LIAB’s niet meer gebruikt konden w orden
omdat de softw are en de databases die hiervoor noodzakelijk w aren niet meer
functioneerden. Deze softw are en de databases bevonden zich in de cloud bij
een cloudprovider uit Istanbul (Turkije). Om de softw are ook daadw erkelijk te
laten draaien, w aren tevens vier ICT-medew erkers van failliet nodig die het
beheer en onderhoud verrichten. Deze personeelsleden zijn w erkzaam in
Turkije. Teneinde de kansen op een doorstart te vergroten heeft de curator
getracht om deze dienstverlening w eer op gang te brengen en te continueren.
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Complicerende factor hierbij w as dat de cloudprovider/softw areleverancier
achterstanden had en die eerst betaald w ilde hebben en dat de Turkse
w erknemers niet onder het loongarantiestelsel van het UW V vallen. Met de
cloudprovider/softw areleverancier en de Turkse medew erkers is uiteindelijk
overeenstemming bereikt om de dienstverlening te hervatten en tot eind
december 2020 te continueren.
Teneinde de kosten te voldoen heeft de curator onderhandeld en
overeenstemming bereikt met een tw eetal partijen teneinde een boedelkrediet
te verschaffen. Daarbij is overeengekomen dat het boedelkrediet terugbetaald
zou w orden op het moment dat de curator een doorstart zou realiseren. Indien
er geen doorstart gerealiseerd zou w orden, zou het verstrekte krediet w orden
aangemerkt als concurrente boedelvordering.
Naast het voortzetten van voornoemde activiteiten heeft de curator de andere
bedrijfsactiviteiten gestaakt met uitzondering van de w erkzaamheden op de
afdeling support/ondersteuning. Deze afdeling bleef bereikbaar teneinde
vragen van klanten te kunnen beantw oorden.
Daarnaast heeft de curator ook met behulp van een Turkse advocaat de
rechten en de verplichtingen van de Turkse Liaison (de vaste inrichting in
Turkije die onderdeel uitmaakt van Soil Cares Holding B.V.) afgew ikkeld.

6.2 Financiële verslaglegging
Ten behoeve van het voortzetten van de activiteiten heeft de curator aan de
Turkse cloudprovider/softw are leverancier een bedrag van € 20.408,17
voldaan en aan de Turkse w erknemers een bedrag van € 26.500,- voldaan.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft veelvuldig overleg gevoerd met alle betrokken partijen en
w erknemers teneinde de activiteiten te kunnen voortzetten. Verder heeft de
curator diverse besprekingen gevoerd met de partijen die uiteindelijk het
boedelkrediet verstrekt hebben. Daarnaast heeft de curator toestemming
verkregen van de rechter-commissaris ten behoeve van het voortzetten van de
activiteiten.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft op 19 december 2019 overeenstemming bereikt met
Care4Agro B.V. over de doorstart van de bedrijfsactiviteiten van Dutch Sprouts
c.s. Naast de overname van onderstaande activa heeft Care4Agro B.V.
tenminste aan 30 w erknemers van Dutch Sprouts c.s. een
arbeidsovereenkomst aangeboden.
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6.5 Verantwoording
Zie onder de randnummers 6.6 en 6.7.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 850.000,00
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Toelichting
De curator heeft de activa voor een bedrag van € 850.000,- verkocht aan
Care4Agro B.V. De verdeling van de koopprijs is als volgt overeengekomen:
(a) Dutch Sprouts B.V.
Materieel actief
€ 12.191,00
Intellectuele Eigendomsrechten €

86,00

(b) Soil Cares Holding B.V.
Materieel actief
€ 26.486,00
IE + goodw ill
€ 138.995,00
(c) Soil Cares Europe B.V.
Materieel actief
€ 3.193,00
(d) Soil Cares Research B.V.
Materieel actief
€ 343.044,00
IE + goodw ill
€ 156.112,00
(e) Springg B.V.
Materieel actief

€

726,00

(f) Cropw atch B.V.
Materieel actief
€ 7.982,00
Intellectuele Eigendomsrechten €

4.807,00

(g) Nutriënten Management Instituut NMI B.V.
Materieel actief
€ 6.378,00
Onderhanden w erk
€ 150.000,00
(h) Tree of Know ledge Patents B.V.
Intellectuele Eigendomsrechten €

0,00
------------------ +

Totaal

€ 850.000,00

Toelichting
Alle opbrengsten en kosten zijn verdeeld over de verschillende faillissementen.
Ter zake w ordt ook verw ezen naar de financiële verslagen.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is diverse keren op locatie aanw ezig gew eest teneinde zich een
beeld te kunnen vormen van de onderneming, de daartoe behorende activa,
het onderhanden w erk en de ontw ikkelde producten. Ook heeft de curator de
activa laten taxeren.
In het kader van de doorstart heeft de curator een bidbook opgesteld w aarin
allerlei vertrouw elijke documenten zijn opgenomen die voor geïnteresseerde
partijen van belang zijn om een bod uit te brengen. De curator heeft veelvuldig
contact gehad met partijen die aangaven interesse te hebben in een doorstart
c.q. overname van de activa. De curator heeft, nadat de geïnteresseerde
partijen een geheimhoudingsovereenkomst hadden ondertekend, hen het
bidbook doen toekomen. In totaal heeft de curator aan 24 partijen een
bidbook verstrekt die betrekking heeft gehad op de activa van één of meer van
de failliete rechtspersonen.
In de biedingsbrief heeft de curator uiteengezet w elke activa hij te koop
aanbood en onder w elke voorw aarden hij bereid w as om de overeenkomst te
sluiten. De curator heeft diverse keren (telefonisch) contact gehad met de
geïnteresseerde partijen. De curator heeft diverse geïnteresseerde partijen in
de gelegenheid gesteld de activa te bekijken alsmede nadere informatie te
verkrijgen omtrent de bedrijfsvoering.
Uiteindelijk heeft de curator, nadat hij daartoe toestemming heeft verkregen
van DS Trading B.V. (indien en voorzover zij toch een pandrecht zou hebben op
bepaalde gedeelten van de activa van Soil Cares Holding B.V.) en de rechtercommissaris, overeenstemming bereikt met Care4Agro B.V. over een doorstart.
De afspraken zijn vastgelegd in een door de curator opgestelde
koopovereenkomst.
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Zoals hiervoor onder punt 1 reeds aangegeven, zijn de opbrengsten en kosten
over de verschillende faillissementen verdeeld.
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Nagenoeg alle punten met betrekking tot de doorstart zijn reeds afgew ikkeld.
In de komende verslagperiode verw acht de curator alle punten met betrekking
tot de doorstart afgehandeld te hebben. Tw ee punten die nog bijzondere
aandacht vragen zijn de overname van de huur door de doorstarter en een
onverschuldigde betaling verricht door een partij die zaken van de doorstarter
had gekocht.
Dutch Sprouts B.V.:
De curator en Care4Agro B.V. hebben afspraken gemaakt over de afw ikkeling
van de huurovereenkomst. Care4Agro B.V. heeft daarvoor een
boedelbijdrage voldaan van EUR 6.000 excl. BTW .
Soil Cares Holding B.V. en NMI B.V.:
Op de bankrekeningen van bovengenoemde entiteiten zijn betalingen
ontvangen van een tw eetal partijen, die bestemd w aren voor Care4Agro B.V.
De curator heeft de betalingen (laten) doorstorten aan Care4Agro B.V. tegen
een boedelbijdrage van in totaal EUR 1.000 excl. BTW .
Alle aspecten met betrekking tot de doorstart zijn hiermee afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
Voor zover de curator thans kan overzien is aan de boekhoudplicht voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van Dutch Sprouts B.V. over het jaar 2017 is gedeponeerd op
17 december 2018. De jaarrekeningen van Cropw atch B.V., Soil Cares Europe
B.V., Nutriënten Management Instituut NMI B.V. en Tree of Know ledge Patents
B.V. over het jaar 2017 zijn gedeponeerd op 23 januari 2019. De
jaarrekeningen van Springg B.V., Soil Cares Holding B.V. en Soil Cares Research
B.V. over het jaar 2017 zijn gedeponeerd op 31 januari 2019.

31-01-2020
1

Over het jaar 2018 hebben voornoemde rechtspersonen geen jaarrekeningen
gepubliceerd. De curator beschikt w el over conceptjaarrekeningen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In de administratie heeft de curator bij de jaarrekening van 2017 van Dutch
Sprouts c.s. een goedkeurende verklaring van de accountant aangetroffen.

31-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

31-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

31-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat er in oktober 2019 ten behoeve van DS
Trading B.V. pandrechten zijn gevestigd op activa van Soil Cares Holding B.V.
(zie eveneens randnummer 3.6 en 5.3). De curator heeft deze pandrechten
vernietigd met een beroep op pauliana.

31-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie en kredietdocumentatie bestudeerd en met
DS Trading B.V. gecorrespondeerd over de rechtsgeldigheid van de door haar
verkregen zekerheden.

31-01-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 53.233,31
Soil Cares Research B.V.: € 97.633,07
Soil Cares Holding B.V.: € 41.873,72

Toelichting
Soil Cares Europe B.V.: € 193.216,42
Nutrienten Management Instituut NMI B.V.: 5 58.002,76

Toelichting
Soil Cares Europe B.V.: € 197.438.55

30-04-2020
2

13-08-2020
3

13-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 515,Voor de overige vennootschappen geldt: nog niet ingediend.

31-01-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 83.801,Soil Cares Research B.V.: € 18.673,Soil Cares Holding B.V.: € 7.437,54

Toelichting
Soil Cares Europe B.V.: € 41.652,76
Soil Cares Research B.V.: € 18.673,08
Nutrienten Management Instituut NMI B.V.: € 81.823,74.

31-01-2020
1

30-04-2020
2

13-08-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Soil Cares Research B.V.: 6.996,Soil Cares Holding B.V.: 5.516,17

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-01-2020
1

30-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Dutch Sprouts B.V. : 6
Soil Cares Holding B.V.: 4
Soil Cares Europe B.V.: 1
Soil Cares Research B.V.: 6
Springg B.V.: 1
Cropw atch B.V.: 1
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 6
Tree of Know ledge Patents B.V.: -.

Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: 13
Soil Cares Holding B.V.: 12
Soil Cares Europe B.V.: 3
Soil Cares Research B.V.: 13
Springg B.V.: 2
Cropw atch B.V.: 1
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: 17
Tree of Know ledge Patents B.V.: 1.

Toelichting
Soil Cares Europe B.V.: 4

Toelichting
Dutch Sprouts B.V. : 15.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

31-01-2020
1

30-04-2020
2

13-08-2020
3

13-11-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 8.302.065,27
Soil Cares Holding B.V.: € 10.700.267,55
Soil Cares Europe B.V.: € 5.891.194,00
Soil Cares Research B.V.: € 5.989.929,62
Springg B.V.: € 5.891.194,00
Cropw atch B.V.: € 5.891.194,00
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 59.624,12
Tree of Know ledge Patents B.V.: -.

Toelichting
Dutch Sprouts B.V.: € 8.414.037,09
Soil Cares Holding B.V.: € 11.001.029,52
Soil Cares Europe B.V.: € 5.899.158,77
Soil Cares Research B.V.: € 6.051.735,19
Springg B.V.: € 5.892.083,35
Cropw atch B.V.: € 5.891.194,00
Nutriënten Management Instituut NMI B.V.: € 6.040.248,31
Tree of Know ledge Patents B.V.: . € 5.891.194,00

Toelichting
Soil Cares Europe B.V.: € 5.915.516,47
Nutrienten Management Instituut NMI B.V.: € 6.036.537,51

Toelichting
Dutch Sprouts B.V. : € 8.502.939,15.

31-01-2020
1

30-04-2020
2

13-08-2020
3

13-11-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

31-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft contact gehad met diverse crediteuren naar aanleiding van
vragen over ingediende vorderingen.

30-04-2020
2

Soil Cares Holding B.V.: De curator heeft nog contact gehad met een enkele
crediteur naar aanleiding van vragen over ingediende vorderingen.

13-08-2020
3

Dutch Sprouts B.V.: De curator heeft nog contact gehad met een enkele
crediteur naar aanleiding van vragen over ingediende vorderingen.
Dutch Sprouts B.V.:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een aantal keren contact
gehad met de fiscus over de doorbreking van de fiscale eenheid en over een
aantal ambtshalve aanslagen omzetbelasting.

13-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onder zoek.

31-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Soil Cares Holding B.V.:
Zie onder 3.6.

13-11-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- w erkzaamheden in het kader van het afronden van de doorstart;
- in overleg treden met Nutreco Nederland B.V. en DS Trading B.V. teneinde
een oplossing te vinden voor de voorraden die zich thans onder een derde
bevinden (zie onder meer randnummer 3.6 en 5.3 van het verslag);
- de inning van de debiteuren nader ter hand nemen;
- een aanvang maken met het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten.

31-01-2020
1

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode de volgende
w erkzaamheden te zullen verrichten:
- trachten een oplossing te vinden met betrekking tot (de verkoop van) de
voorraden (Soil Cares Holding B.V.);
- het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten voortzetten (en indien
mogelijk afronden) (Dutch Sprouts c.s.).

13-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

31-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1, plan van aanpak.

31-01-2020
1

De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het openbaar
verslag.

13-11-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

