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Algemene gegevens
Naam onderneming
Recore Systems B.V.

31-05-2018
2

Gegevens onderneming
Recore Systems B.V. (hierna: 'Recore').

Activiteiten onderneming

31-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister:

31-05-2018
2

'Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are'
'Vervaardigen van elektronische componenten'
Toelichting curator:
Recore is in 2005 als spin off van de Universiteit Tw ente gestart. Van
oorsprong richtte Recore zich op het ontw ikkelen van chips / multi processoren
voor de ruimtevaart. Uit dien hoofde zijn er Europese subsidieprojecten en
verschillende aan het Europees Ruimtevaartinstituut (ESA) gelieerde
projectovereenkomsten afgesloten.
Later is er een nieuw e activiteit bijgekomen: Flexaw are. Dit is een hardw are
systeem w aarmee grote stromen data kunnen w orden verw erkt. Dit is
bijvoorbeeld interessant voor veiligheidsdiensten.
Recore heeft vestigingen in Enschede (6 w erknemers) en in Barcelona (3
w erknemers).
In België w erkt 1 w erknemer vanuit huis.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 1.128.985,00

€ -299.990,00

2015

€ 1.408.736,00

€ -351.275,00

€ 594.434,00

2016

€ 1.043.634,00

€ -944.555,00

€ 490.584,00

2017

€ 754.382,00

€ -936.672,00

€ 190.000,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017 zijn op basis van de saldibalans, over 2017 is nog geen
jaarrekening beschikbaar.

31-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
19
Bron: handelsregister

Boedelsaldo

31-05-2018
2

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 94.498,00

Boedelsaldo
€ 17.426,36

Boedelsaldo
€ 47.439,90

31-05-2018
2

24-09-2018
3

03-04-2019
4

(Vierde verslag - 3 april 2019)
Het boedelsaldo is gestegen door bijschrijving van de opbrengst van een
subsidieproject (zie 3.6).

Verslagperiode
van
26-2-2018

31-05-2018
2

t/m
30-5-2018

van
31-5-2018

24-09-2018
3

t/m
23-9-2018

van
24-9-2018

03-04-2019
4

t/m
2-4-2019

van
3-4-2019
t/m
10-7-2019

Bestede uren

11-07-2019
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

259,48 uur

3

43,18 uur

4

35,18 uur

5

2,48 uur

totaal

340,32 uur

Toelichting bestede uren
De uren zijn inclusief de toegestane uren van faillissementsmedew erkers.

31-05-2018
2

(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
Totaal aantal bestede uren is 413 uren en 12 minuten
De uren zijn inclusief de toegestane uren van faillissementsmedew erkers.

24-09-2018
3

(Derde verslag - 24 september 2018)
Totaal aantal bestede uren is 457 uren.
(Vierde verslag - 3 april 2019)

03-04-2019
4

Totaal aantal bestede uren is 494,48
(Vijfde verslag - 11 juli 2019)

11-07-2019
5

Totaal aantal bestede uren is 497,36

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurders van Recore zijn Rauw erda Company B.V. en de heer D.H.B.
Logie.
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Rauw erda Company B.V. is de
heer G.K. Rauw erda-Baijens.
Recore heeft een Raad van Commissarissen met drie leden: B.J. Sintenie, G.E.J.
Eggermont en T.A.C.M. Claasen.
Er zijn meerdere aandeelhouders w aaronder de oprichters en
investeringsmaatschappijen OostNL, Tw ente Technology Fund en Point One
Starter Fund.
Een volledig organogram van Recore is als bijlage 1 aan dit verslag gehecht.

31-05-2018
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1.2 Lopende procedures
Geen.

31-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Tijdens de doorstartprocedure w orden
de lopende verzekeringen voortgezet.

31-05-2018
2

(Derde verslag - 24 september 2018)

24-09-2018
3

De verzekeringen zijn na verkoop van de activa (zie rubriek 3) beëindigd.

1.4 Huur
Recore huurde een gedeelte van het pand aan het Colosseum 1 in Enschede
en een bedrijfsruimte in Spanje. De huurovereenkomst in Nederland is op de
voet van art. 39 Fw opgezegd.

31-05-2018
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De opzegging in Spanje moet naar Spaans recht plaatsvinden. Daarvoor is een
lokale advocaat ingeschakeld.
(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
De huur in Spanje is beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat
de operationele activiteiten onvoldoende inkomsten genereren. Verschillende
saneringsmaatregelen, w aaronder een reorganisatie van het personeel,
hebben onvoldoende effect gesorteerd. De huidige
aandeelhouders/investeerders zijn niet bereid verder te investeren en er zijn
geen nieuw e investeerders gevonden.

31-05-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
31-05-2018
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Personeelsleden
10
Onderverdeeld in 6 in Nederland, 3 in Spanje en 1 in België.
Alle w erknemers zijn in dienst van de Nederlandse B.V. In de
arbeidsovereenkomsten van de Spaanse w erknemers is een rechtskeuze voor
Spaans recht opgenomen en de sociale lasten zijn ook in Spanje afgedragen.
Voor de Belgische w erknemer geldt hetzelfde in België.
De arbeidsovereenkomsten van de w erknemers in Nederland zijn op de voet
van art. 40 Fw . opgezegd. Voor de opzegging van de arbeidscontracten van de
buitenlandse w erknemers zijn plaatselijke advocaten ingeschakeld.
Van 1 Spaanse w erknemer loopt per 1 maart 2018 het arbeidscontract voor
bepaalde tijd af.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-05-2018
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Personeelsleden
13

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-2-2018

6

w erknemers in Nederland

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeelsbijeenkomsten, opzegbrieven, contacten personeel, contacten
Spaanse en Belgische personeel en plaatselijke advocaten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

31-05-2018
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Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

31-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

31-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoor- en bedrijfsinventaris, intellecuele
eigendomsrechten en immateriële activa

€ 121.210,00

totaal

€ 121.210,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoor- en bedrijfsinventaris, die zich gedeeltelijk in Spanje bevindt, is
getaxeerd door Troostw ijk w aardering en advies.

31-05-2018
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De inventaris bestaat hoofdzakelijk uit kantoormeubilair, hardw are en een
kleine hoeveelheid testapparatuur.
De bedrijfsmiddelen zijn vrij van zekerheden.
Boedelbijdrage: n.v.t. (geen pandrecht)
(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van de doorstart van de Flexaw are
activiteiten (per 16 april 2018) respectievelijk de doorstart van de ruimtevaart
activiteiten (per 16 mei 2018) verkocht. Zie rubriek 6.
De gezamenlijke opbrengst voor de aan 'Flexaw are' verbonden activa
(bedrijfsmiddelen, voorraden, intellectuele eigendomsrechten en immateriële
activa) bedraagt EUR 60.000,-. Hiervan komt EUR 30.000,- toe aan de
pandhouders op de octrooien (zie rubriek 5.4).
De gezamenlijke opbrengst voor de aan 'Ruimtevaart' verbonden activa
(bedrijfsmiddelen, voorraden, intellectuele eigendomsrechten en immateriële
activa) bedraagt EUR 60.000,-. Dit bedrag komt vrij aan de boedel toe.
Een klein deel van de kantoorinventaris is bij de doorstart(s) onverkocht
gebleven. Dit is voor EUR 1.210,- incl. btw aan een opkoper verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t (geen pandrecht op de bodemzaken)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

31-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden en
pandhouders, opstellen en onderhandelen koopovereenkomst en overdracht
activa.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraden gereed product/halffabricaten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

31-05-2018
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden gereed product/halffabricaten zijn getaxeerd door Troostw ijk
w aardering en advies.

31-05-2018
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Het onderhanden w erk bestaat uit diverse lopende subsidieprojecten en aan
de European Space Agency (ESA) gerelateerde
samenw erkingsovereenkomsten. De curator inventariseert w at de stand van
zaken in deze projecten is. In overleg met de contractspartners en een
eventuele doorstarter w ordt bekeken of en op w elke w ijze deze projecten
kunnen w orden voortgezet dan w el w orden overgenomen.
(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
Zie de opbrengsten van bedrijfsmiddelen. De voorraden en het onderhanden
w erk zijn hierin verdisconteerd.
De lopende subsidieprojecten zijn bij de doorstart(s) niet overgenomen. Tw ee
projecten bevinden zich in de eindfase en w orden in samenw erking met de
bestuurder en de accountant door de boedel zelf afgerond. In de andere
projecten zijn de kosten van voortzetting hoger dan de (verw achte)
opbrengsten. Deze projecten zijn gestaakt.
(Derde verslag - 24 september 2018)

24-09-2018
3

De eindrapportages van beide subsidieprojecten zijn ingediend. Door de
subsidieverstrekker zijn aanvullende vragen gesteld die zijn beantw oord. Naar
verw achting w orden de projecten binnen 1 a 2 verslagperiodes financieel
afgew ikkeld.
(Vierde verslag - 3 april 2019)

03-04-2019
4

Eén subsidieproject is afgerond. De eindafrekening van ruim EUR 30.000,-- is
op de boedelrekening bijgeschreven.
In het andere subsidieproject is een eindafrekening gemaakt maar de
Europese Commissie beroept zich op verrekening. De curator onderzoekt of dit
terecht is.
(Vijfde verslag - 11 juli 2019)

11-07-2019
5

Het onderzoek is afgerond. Naar het oordeel van de curator beroept de
Europese Commissie zich terecht op verrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden. Overleg met
(buitenlandse) contractspartijen over de lopende projecten en
overeenkomsten.

3.8 Andere activa

31-05-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Intellectuel Property (IP) en immateriële activa
totaal

Toelichting andere activa
Er zijn tw ee Nederlandse octrooien voor Flexaw are. Deze zijn als zekerheid
voor een lening verpand aan de aandeelhouders (zie verder rubriek 5). De
pandrechten zijn niet geregistreerd in het octrooiregister.

31-05-2018
2

(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
Zie de opbrengsten van bedrijfsmiddelen. De opbrengst van de intellectuele
eigendomsrechten en de immateriële activa zijn hierin verdisconteerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, beoordeling lening en pandrecht, overleg pandhouders,
biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden.

31-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

volgens een uitdraai uit de administratie bij de
eigen aangifte

€ 10.500,00

totaal

€ 10.500,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het betreft één debiteur Gobham Gaisler ('Gaisler'). Gaisler is contractspartij bij
het merendeel van de ESA-projecten en heeft uit dien hoofde w aarschijnlijk
tegenvorderingen die het openstaande bedrag overstijgen.

31-05-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

5. Bank/Zekerheden

31-05-2018
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5.1 Vordering van bank(en)
Er is geen externe bankfinanciering. Recore is grotendeels gefinancierd door
leningen van de aandeelhouders en subsidies.

31-05-2018
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Het positieve saldo bij de Rabobank is overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

31-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
In april 2017 is door een groep aandeelhouders een nieuw e lening van EUR
750.000,- verstrekt. Als zekerheid hiervoor is een pandrecht op de
Nederlandse octrooien gevestigd.

31-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
De aandeelhouders/leninggevers hebben vooralsnog geen toestemming
gegeven om de octrooien namens hun te verkopen. Om praktische redenen is
afgesproken de discussie hierover op te schorten totdat de biedingen van de
gegadigden bekend zijn (zie rubriek
6).

31-05-2018
2

(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
In het kader van de doorstart van de Flexaw are activiteiten is met
pandhouders een regeling getroffen w aarin tegen betaling van de helft van de
koopprijs toestemming is gegeven voor de verkoop.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Deze
hebben nog geen eigendomsvoorbehouden ingediend.

31-05-2018
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

31-05-2018
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

31-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
N.v.t.

31-05-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en beoordeling leningen en zekerheden.

31-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het onderhanden w erk bestaat uit het voortzetten van de w erkzaamheden in
de lopende subsidieprojecten. De kosten bestaan met name uit manuren. De
w erkzaamheden zijn beperkt en w orden tijdens de doorstartonderhandelingen
voortgezet.

31-05-2018
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(Derde verslag - 24 september 2018)

24-09-2018
3

Zie rubriek 3.6. De kosten w orden verantw oord in het financieel verslag.

6.2 Financiële verslaglegging
Zie financieel verslag.

31-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventariseren onderhanden w erk, contacten contractspartijen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

31-05-2018
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6.4 Beschrijving
Er hebben zich 5 binnenlandse en buitenlandse gegadigden voor een al dan
niet gedeeltelijk doorstart gemeld. Met deze partijen is een biedingsprocedure
gestart. Naar verw achting is begin maart 2018 duidelijk of er een
(gedeeltelijke) doorstart kan w orden gemaakt.

31-05-2018
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(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
Uit de eerste ronde van de biedingsprocedure is naar voren gekomen dat er
geen geïnteresseerden zijn voor een volledige doorstart. De
biedingsprocedure is vervolgens gesplitst in de Flexaw are activiteiten
('Flexaw are') en de Ruimtevaart activiteiten ('Ruimtevaart').
Voor Flexaw are w aren de biedingen in de eerste ronde onvoldoende. Met
enkele nieuw e gegadigden is een tw eede biedingsronde gehouden. Daarin is
een beter bod van EUR 60.000,- gekomen en dat is geaccepteerd. Bij de
doorstart is aan de vier w erknemers in het buitenland en aan één van de
w erknemers in Nederland een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden.
Voor Ruimtevaart is in de eerste ronde een acceptabele bieding van een
buitenlandse partij ontvangen. Met deze partij is exclusief verder
onderhandeld. De doorstart is op het laatste moment echter afgeketst omdat
de Amerikaanse moeder van deze partij geen toestemming voor de overname
gaf.
Daarna is voor Ruimtevaart met tw ee nieuw e partijen gesproken. Dit heeft
geleid tot een beste bod van Technolution B.V. aan w ie de activa op 16 mei
2018 zijn overgedragen. Oorspronkelijk zou het Ruimtevaart team (4
w erknemers) in tact blijven, maar tw ee w erknemers hebben gekozen voor een
nieuw e baan elders. Uiteindelijk is één van de w erknemers bij Technolution in
dienst getreden.

6.5 Verantwoording
Zie rubriek 'beschrijving'.

31-05-2018
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6.6 Opbrengst
€ 120.000,00

31-05-2018
2

De totale opbrengst van de Flexaw are en de Ruimtevaart doorstart bedraagt
EUR 120.000,- exclusief btw w aarvan EUR 30.000,- is afgedragen aan de
pandhouders op de Flexaw are octrooien.

6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-05-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Biedingsprocedure, gesprekken en onderhandelingen gegadigden en andere
betrokkenen, opstellen (digitaal) bid book, doorstartonderhandelingen,
overdrachtsdocumentatie, overdracht binnenlandse en buitenlandse
activiteiten.

31-05-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bij en aan de curator ter beschikking gesteld.

31-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
2013: 23-06-2014
2014: 17-07-2015
2015: 21-07-2016
2016: 19-07-2017

31-05-2018
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De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

31-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in september 2005 opgericht. Een eventuele vordering
w egens volstorting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
2

Onderzoek nog niet afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-04-2019
4

(Vierde verslag - 3 april 2019)
Uit het eerste onderzoek zijn vragen naar voren gekomen die in de komende
verslagperiode met het bestuur zullen w orden besproken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2019
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(Vijfde verslag - 11 juli 2019)
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

31-05-2018
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Onderzoek nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2019
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(Vijfde verslag - 11 juli 2019)
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie.

31-05-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 63.843,88
Onder meer:
- kosten voortzetten w erkzaamheden;
- inschakelen financieel adviseur;
- huur tijdens opzegtermijn (art. 39 Fw );
- loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw );
- kosten Belgische en Spaanse advocaat

31-05-2018
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- taxatiekosten
(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
De vordering van het UW V is EUR 63.843,88
De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.
€ 67.484,82

24-09-2018
3

(Derde verslag - 24 september 2018)
De boedelvordering van het UW V is EUR 65.343,12.
Huur pand Spanje: EUR 2.141,70.
€ 101.504,67

03-04-2019
4

(Vierde verslag - 3 april 2019)
De vordering van het UW V is EUR 65.343,12
Huur pand Spanje is EUR 2.141,70
Huur pand Colosseum Enschede: EUR 34.019,85

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.666,00

31-05-2018
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€ 53.031,00

24-09-2018
3

€ 56.835,00

03-04-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 68.119,28

31-05-2018
2

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.

31-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

31-05-2018
2

19

24-09-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 957.024,48

31-05-2018
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Totaal volgens administratie: EUR 1,1 miljoen (inclusief leningen
aandeelhouders)
€ 975.272,05

24-09-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

31-05-2018
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(Vierde verslag - 3 april 2019)

03-04-2019
4

Dit is afhankelijk van de verrekeningsdiscussie met de Europese Commissie
(zie rubriek 3.7) en de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek. Bij de
huidige stand van zaken van de boedel zijn er onvoldoende middelen om de
boedelschulden te voldoen en kan er geen uitkering aan de preferente en
concurrente crediteuren w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

31-05-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

31-05-2018
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

31-05-2018
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

31-05-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

31-05-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- beoordelen geldigheid zekerheden;
- doorstart/verkoopprocedure;
- rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2018
2

(Tw eede verslag - 31 mei 2018)
- afronden subsidieprojecten;
- rechtmatigheidsonderzoek.
(Derde verslag - 24 september 2018)

24-09-2018
3

- afronden subsidieprojecten;
- rechtmatigheidsonderzoek.
(Vierde verslag - 3 april 2019)

03-04-2019
4

- verrekeningsdiscussie Europese Commissie;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
(Vijfde verslag - 11 juli 2019)

11-07-2019
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- afronden rechtmatigheidsonderzoek

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

31-05-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-07-2019
5

