Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
15-11-2022
F.05/22/23
NL:TZ:0000217248:F001
01-02-2022

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr M.F.G. Mulders

Algemene gegevens
Naam onderneming
Techsperts b.v.

28-02-2022
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd te Lienden aan Middenw eg 18a (4033 CB). De
w ebsite is te vinden op w w w .techsperts.nl.

28-02-2022
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het verlenen van ingenieursadvies en
overig technisch advies over machines voor de recyclings-, voedings- en
genotsmiddelenindustrie, alsmede het ontw ikkelen, bouw en en verkopen van
dergelijke machines. Een van de meest recente aktiviteiten betrof het
ontw erpen en bouw en van een industriële productielijn w aarin automatisch
het afval/uitval, in dit geval ijs met verpakking, w ordt gescheiden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 763.336,00

€ -49.005,00

€ 233.177,00

2019

€ 910.981,00

€ -62.897,00

€ 368.456,00

2020

€ 1.149.579,00

€ -200.653,00

€ 735.955,00

2021

€ 1.675.624,00

€ -653.027,00

€ 985.723,00

28-02-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2018-2019 zijn afkomstig uit de jaarrekening. De cijfers 2020 uit de
proef- en saldibalans / kolommenbalans. De cijfers over 2021 zijn nog niet
ontvangen. In het tw eede verslag zal aanvulling plaatsvinden.

28-02-2022
1

Door de boekhouder van Techsperts b.v. zijn jaarstukken 2020 en 2021
opgemaakt. De cijfers zijn hierboven verw erkt.

16-05-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

28-02-2022
1

Toelichting
Er w aren ten tijde van het faillissement 10 mensen in dienst. In 2021 w as dat
11. Daarnaast w erden, zo blijkt uit inkoopfacturen, derden ingehuurd indien
dat nodig w as.
.

Boedelsaldo
Toelichting

28-02-2022
1

Vooralsnog is er geen boedelactief. Het ten tijde van het faillissement
aangetroffen (marginale) saldo op de bankrekening dient nog te w orden
overgeboekt naar de boedelrekening. Vertraging van de zijde van de bank
heeft ertoe geleid dat er momenteel nog geen rekeningnummer actief is. De
bank w erkt hieraan en zal het zo spoedig mogelijk verstrekken.

€ 43.358,87

16-05-2022
2

Toelichting
Door de ontvangsten terzake onderhandse verkoop, prefaillissementsdebiteurenbetalingen en het creditsaldo van de bank, en door de
betaling van de ingeschakelde taxateur, is het saldo thans 43.358,87.

€ 43.358,87

16-08-2022
3

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd.

€ 43.358,87
Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd.

Verslagperiode

15-11-2022
4

Verslagperiode
van

28-02-2022
1

1-2-2022
t/m
23-2-2022
van

16-05-2022
2

24-2-2022
t/m
16-5-2022
van

16-08-2022
3

17-5-2022
t/m
15-8-2022
van

15-11-2022
4

16-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 6 min

2

45 uur 24 min

3

15 uur 15 min

4

18 uur 19 min

totaal

122 uur 4 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht op 30-11-2015.
Bestuurder tot 21-04-2021 w as de heer T. van Zelderen, sindsdien is C. van
Zelderen - de vader van T van Zelderen - bestuurder. Deze stuurt het gehele
team direct aan.

28-02-2022
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn vooralsnog geen lopende procedures aangetroffen.

28-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen - bedrijfsaansprakelijkheid,
inventarisverzekering etc - w erden aangetroffen en zullen w orden opgezegd.

28-02-2022
1

Curator ontving van de assurantietussenpersoon een verzekeringsoverzicht.
De verzekeringen zijn opgezegd.

16-05-2022
2

1.4 Huur
De onderneming huurde tot kort voor het faillissement een kantoor en loods.
De huurovereenkomst van de loods w erd overgezet (beëindigd en direct w eer
gehuurd) naar een andere vennootschap, w aarvan de huidige bestuurder van
Techsperts ook bestuurder is. De huur van het kantoor w erd eveneens
opgezegd, zo blijkt uit correspondentie.
Curator zal, voor zover vereist, de huur opzeggen, uiteraard na verkregen
toestemming van de rechter commissaris. Bij dit verslag heeft curator de
toestemming verzocht.

28-02-2022
1

De huur van het kantoor is met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd en ontruimd.

16-05-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak van het faillissement is de aangezegde ontbinding door de
een grote buitenlandse opdrachtgever van een groot lopend project. Er
ontstond daardoor een acute liquiditeitskrapte, althans het zicht op de
mogelijkheid van uitbetaling verdw een, w aarop is besloten het faillissement
aan te vragen.
De onderneming had al langer te kampen met problemen. Het lijkt er volgens
de curator op dat de laatste projecten een zodanige omvang hadden dat deze
eigenlijk "een maatje te groot bleken" w aardoor - nog los van
leverantieproblemen die ontstonden ten tijde van corona - de grip w erd
verloren. Daardoor kw am de factuurstroom in het geding omdat
deelopleveringen moesten w orden uitgesteld en dientengevolge
deelbetalingen later (of uiteindelijk niet) w erden gedaan.
Curator zal op korte termijn een volgende afspraak met de bestuurder maken
om de hele aanloop naar het faillissement verder te bespreken.

28-02-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

28-02-2022
1

10
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 10 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

28-02-2022
1

12
Toelichting
In 2021 w aren er 12 personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-2-2022

10

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, bespreking bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg
UW V, bijw onen algemene intake d.d. 9-2-2022.

28-02-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

28-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsmiddelen, kantoorinventaris en voorraad
ex btw

€ 24.000,00

€ 0,00

totaal

€ 24.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. In het kantoor is bureauinrichting
met computers/plotters/printers aangetroffen.
In de loods/w erkplaats zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen voor de
uitoefening van het metaalbedrijf.
Alle bedrijfsmiddelen zin op foto vastgelegd en curator heeft de hand gelegd
op een inventarisatie- en taxatierapport gedateerd 24-11-2021.
Er blijken bedrijfsmiddelen te zijn overgedragen. Curator beschikt nog over
onvoldoende gegevens om deze overdracht te beoordelen.

28-02-2022
1

Curator heeft met toestemming van de rechter commissaris de
bedrijfsmiddelen, kantoorinventaris, voorraad en rollend materieel in één
verkoop onderhands verkocht, gebruik makende van de inventarisatie en
taxatierapporten uit november 2021. Daarnaast is gebruik gemaakt van een
adviserende taxateur advies heeft uitgebracht over de w aarde en de
compleetheid van het rapport.

16-05-2022
2

Per saldo ging het om het deel van de bedrijfsmiddelen, kantoorinventaris,
voorraad, en rollend materieel w at nog niet verkocht bleek in de aanloop naar
het faillissement, maar w aarvan het voornoemde rapport nog w el gew ag
maakte.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemrecht is van toepassing. Bodembeslag is niet gelegd.

28-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, administratie, besprekingen.

28-02-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad staal en ijzerw aren
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad aangetroffen van staal, halffabrikaat (stalen
opvoerschroeven, spiralen), ijzerw aren. In het hierboven genoemde
inventarisatie- en taxatieverslag is dit vastgelegd en ingeschat.

28-02-2022
1

De voorraad is in één koop verkocht. Verw ezen w ordt naar de toelichting
onder 3.3

16-05-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, administratie, besprekingen.

28-02-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

rollend materieel ex btw

€ 6.000,00

€ 0,00

totaal

€ 6.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn 4 bedrijfsw agens aangetroffen op het bedrijf, een vijfde staat ter
reparatie bij een lokale garage. Tevens is een aanhanger aangetroffen. De
heftruck en vrachtw agen blijken na 24-11-2021 te zijn verkocht aan de
onderneming w aarvan de huidige bestuurder ook bestuurder is. Of er meer
rollend materieel is w eggevloeid is nog onduidelijk.

28-02-2022
1

Het rollend materieel is in één koop verkocht. Verw ezen w ordt naar de
toelichting onder 3.3

16-05-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, administratie, besprekingen.

28-02-2022
1

Besprekingen, correspondentie, telefonisch overleg met kopers en taxateur,
onderhandelingen, opmaak verkoopovereenkomst, correspondentie rechtercommissaris

16-05-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 30.118,64

€ 4.132,15

€ 0,00

totaal

€ 30.118,64

€ 4.132,15

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een debiteurenlijst is overgelegd edoch het is de vraag of deze daadw erkelijk
actueel is, qua saldo. Bestuurder deelde mede dat door protest en nog in te
boeken bedragen de debiteurenlijst een lager saldo te zien zou gaan geven.

28-02-2022
1

De debiteuren zijn aangeschreven. Dit heeft tot een tw eetal betalingen geleid.
Tevens is duidelijk gew orden dat de debiteurenlijst niet actueel bleek en de
omvang is beperkter dan in het eerste verslag w erd gemeld. Per saldo lijkt een
stand van ruim €14.000,- actueel. W el bleek dat een debiteuren de
openstaande vordering (ten dele) betw ist. Deze overlegde correspondentie
w aaruit blijkt dat direct na facturering protest w erd aangetekend.

16-05-2022
2

Curator acht de kans dat aanpassing van de debiteurenlijst tot aan de huidige
stand van de ontvangsten niet denkbeeldig.
Curator heeft de debiteurinning voorlopig gestaakt. Curator heeft nadere
informatie opgevraagd teneinde te kunnen beoordelen of de betw isting door
de debiteur terecht is.

16-08-2022
3

Door de curator is nadere informatie ontvangen. De betw isting van de factuur
is binnen de klachttermijn gedaan. Curator heeft de kw estie voor nadere
uitleg bij de bestuurder neergelegd zodat aan de hand van deze te
verkrijgen informatie de verdere inning definitief beoordeeld kan w orden.

15-11-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, administratie, besprekingen.

28-02-2022
1

Aanschrijven debiteuren, correspondentie, telefonisch overleg.

16-05-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2022
1

Het aangetroffen banksaldo w as circa €50,-. Er is geen
financieringsovereenkomst en roodstand w as niet aan de orde. De bank heeft
derhalve geen vordering.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

28-02-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van meerdere particuliere financiers. Deze zijn aangeschreven
vanw ege het vermoeden van het hebben van een pandrecht.
Tw ee van hen blijken een pandrecht te hebben op - zakelijk w eergegeven intellectueel eigendom (tekeningen , berekeningen documentatie c.a. die
verband houden met tw ee projecten.

28-02-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Curator onderzoekt momenteel de separatistenpositie. De geldlening die
gezekerd is met het pandrecht op IE, is aangegaan op of omstreeks 18 mei
2021. De pandakte w erd op 20 januari 2022 geregistreerd; enkele dagen
voorafgaande aan het faillissement derhalve.

28-02-2022
1

Zodra de andere financiers hebben gereageerd kan een allesomvattend en
definitief standpunt w orden ingenomen.
Er blijken geen andere zekerheden te zijn dan het voornoemde pandrecht op
IE. Curator is thans doende met (het onderzoeken en vastleggen) van zijn
definitieve standpunt. De komende periode zal dit w orden ingenomen.

16-05-2022
2

Aan de vestigingsvereisten - een akte en inschrijving - is in beginsel voldaan.
De pandakte, w elisw aar gebaseerd op de voorliggende leningsovereenkomst,
is evenw el enkele dagen voor het faillissement opgemaakt en ter registratie
aangeboden.

16-08-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren zijn aangeschreven. Diverse crediteuren hebben een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan. Of dit beroep voor alle crediteuren slaagt is de
vraag; veelal zijn de geleverde zaken al verw erkt in de projecten. Curator
w acht vooralsnog even af totdat het gros heeft gereageerd om daarna een
moment te bepalen voor de crediteuren die w el met succes een beroep op het
eigendomsvoorbehoud kunnen doen om de zaken te kunnen ophalen.

28-02-2022
1

Er bleken maar tw ee crediteuren te zijn die per saldo een effectief
eigendomsvoorbehoud hadden. Deze zijn in staat gesteld hun eigendommen
op te halen.

16-05-2022
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Er is volgens de bestuurder 1 crediteur die een beroep op retentierecht doet,
namelijk de garagehouder die een bedrijfsw agen onder zich heeft alsook een
openstaande factuur. Curator heeft reeds contact gezocht teneinde dit te
bespreken.

28-02-2022
1

De garagehouder heeft de auto ter beschikking gesteld, nadat de voormalig
bestuurder zich hoofdelijk heeft verbonden de kosten van de reparatiefacturen
te voldoen en curator het verschil heeft betaald tussen de uitstaande factuur
en de w aarde van de auto.

16-05-2022
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op het recht van reclame hebben
gedaan.

28-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

28-02-2022
1

Hierover kan nog niet veel w orden gezegd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie, telefonisch overleg, bespreking, studie ingekomen stukken.

28-02-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een voortzetting van de onderneming is geen sprake.

28-02-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

28-02-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

28-02-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

28-02-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

28-02-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een administratie aangetroffen en inmiddels zijn al diverse stukken
overhandigd. Nadat alle gevraagde stukken zijn ontvangen zal de
administratie ook aan een inhoudelijke beoordeling w orden onderw orpen.

28-02-2022
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. Alle gevraagde stukken zijn curator ter
beschikking gesteld in een gezamenlijke digitale omgeving. De komende
periode w ordt de administratie aan een inhoudelijk onderzoek onderw orpen.

16-05-2022
2

Op dit moment w ordt de boekhouding inhoudelijk doorgenomen, mede in het
kader van de onderzoeken bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana. De
aangifte vpb 2020 is ingediend.

16-08-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 w erd gedeponeerd op 11-03-2021 en derhalve te laat.
De jaarrekening 2020 is niet gedeponeerd ten tijde van de opmaak van dit
verslag.

28-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing ; er w erd slechts een samenstellingsverklaring afgegeven

28-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht is voldaan.

28-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-02-2022
1

Dit onderzoek moet nog beginnen.

Toelichting

16-08-2022
3

Dit onderzoek loopt momenteel.

Toelichting
Dit onderzoek loopt momenteel.

7.6 Paulianeus handelen

15-11-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-02-2022
1

Toelichting
Curator heeft een dossier aangelegd in verband met de aangetroffen stukken
over recente overdrachten van activa.

In onderzoek

16-05-2022
2

Toelichting
Curator heeft een dossier aangelegd in verband met de aangetroffen stukken
over recente overdrachten van activa.

Toelichting

16-08-2022
3

Dit onderzoek loopt momenteel.

In onderzoek

15-11-2022
4

Toelichting
Het onderzoek loopt momenteel. Curator heeft de bestuurder om nadere
informatie gevraagd over feiten en omstandigheden betreffende een
transactie die zich ruim 1 maand voor faillissement heeft voltrokken en
w aarbij een openstaande factuur van een crediteur is verrekend met de
koopsom van de aan de crediteur verkochte zaken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator zal hierop zonodig in het tw eede verslag terugkomen.

28-02-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie, telefonisch overleg, bespreking, ordening en bestudering
ingekomen stukken

28-02-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

28-02-2022
1

De huur van het kantoor is boedelschuld. Van UW V w ordt een boedelvordering
verw acht naar aanleiding van de opzegging van de arbeidsovereenkomsten.

€ 3.688,08

16-05-2022
2

Toelichting
De vordering van verhuurder ter zake huur over de opzegtermijn is
opgenomen als boedelvordering. Van UW V is nog niet vernomen.

€ 77.855,56

16-08-2022
3

Toelichting
De som der boedelvorderingen is toegenomen doordat UW V een vordering
indiende van €74.167,48.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 340.551,00

28-02-2022
1

Toelichting
De fiscus diende vorderingen in terzake loonbelasting, omzetbelasting,
vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting ter hoogte van in totaal
€340.551,-. De component loonbelasting is circa €333.000,-.

€ 390.776,00

16-05-2022
2

Toelichting
De fiscus diende vorderingen in (inclusief verrekende teruggaven) tot een
bedrag van €390.776,-. In dit bedrag zijn diverse verrekeningen opgenomen.
Hoofdzakelijk bestaat de vordering uit Loonbelasting (circa €350.000,-) en
omzetbelasting (€36.790,-). Sluitposten zijn w egenbelasting,
vennootschapsbelasting en rente.

€ 403.555,00

16-08-2022
3

Toelichting
De fiscus diende diverse vorderingen in maar verrekende eveneens. Per saldo
heeft zij €403.555,- te vorderen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

28-02-2022
1

UW V zal haar vordering nog indienen.

Toelichting

16-05-2022
2

Van UW V is nog geen vordering ontvangen.

€ 59.680,28
Toelichting
UW V diende een vordering in van €59.680,28.

16-08-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

28-02-2022
1

Er zijn geen andere preferente crediteuren op dit moment.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

28-02-2022
1

Toelichting
|Vooralsnog hebben zich 61 crediteuren gemeld.

69

16-05-2022
2

71

16-08-2022
3

Toelichting
1459089,16

73

15-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.303.172,43

28-02-2022
1

€ 1.400.729,33

16-05-2022
2

€ 1.459.081,16

16-08-2022
3

€ 1.480.853,09

15-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover is op dit moment nog niet veel te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie en telefonisch overleg crediteuren

28-02-2022
1

correspondentie en telefonisch overleg crediteuren

16-05-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures.

28-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal de komende periode overgaan tot inning van de debiteuren, de
verkoop van de activa, een definitief standpunt innemen over de
separatistenpositie, afw ikkeling van het retentierecht terzake de bedrijfsauto
en het onderzoek pauliana opstarten en uitbreiden.

28-02-2022
1

De komende periode zal curator het definitieve standpunt innemen over de
separatistenpositie en het onderzoek naar de administratie, pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid verder ter hand nemen.

16-05-2022
2

Curator zal nagaan in hoeverre de laatste debiteur inbaar is en de
onderzoeken pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid voortzetten.

16-08-2022
3

De onderzoeken pauliana en bestuurdersaanprakelijkheid zijn in volle gang
en zullen voortgezet w orden.

15-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover is op dit moment niet veel te zeggen.

28-02-2022
1

Hierover is op dit moment niet veel te zeggen.

16-05-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-11-2022
4

