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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tekenplus B.V.
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Gorinchem en houdt kantoor te (4206
BK) Gorinchem aan de Concordiaw eg 157, 2e verdieping. Gefailleerde is
opgericht op 24 februari 2010 en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 17279447.
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Activiteiten onderneming
Het in kaart brengen van vastgoed door middel van 2D en 3D methodieken.
Daarnaast het bepalen van w aarderingen en gecertificeerde opnamen NEN
250/NEN 2767. Het teken technisch beheren van bezit van grotere vastgoed
hoeveelheden. Daarnaast het opnemen, inspecteren en afgeven van
energielabels. Voornamelijk voor w oningbouw corporaties, gemeenten,
zorginstellingen en vastgoedbeheerders.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.738.014,00

€ -605.377,00

€ 1.077.885,00

2019

€ 3.211.894,29

€ -1.027.503,84

€ 718.731,61

2020

€ 1.378.010,76

€ -221.951,70

€ 653.767,59
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Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over boekjaar 2018 is niet vastgesteld door de AVA van
Tekenplus. Over boekjaar 2018 is een voorlopige jaarrekening gedeponeerd.
De hierboven w eergegeven financiële gegevens over boekjaren 2019 en
2020 zijn ontleend aan de grootboekadministratie van gefailleerde die aan
de curator ter beschikking is gesteld. Deze gegevens zijn niet door een derde
samengesteld, noch heeft daarop controle plaatsgevonden.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
14
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Boedelsaldo
€ 150.001,00
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Verslagperiode
van
19-11-2020

24-12-2020
1

t/m
24-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

157 uur 51 min

totaal

157 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tot 15 juli 2019 w as Majo B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde.
Majo B.V. heeft op 15 juli 2019 51% van haar aandelen verkocht en geleverd
aan de rechtspersoon naar Engels recht Hitech iSolutions Limited (hierna:
"Hitech"). Op dat moment zijn tevens de statuten van gefailleerde gew ijzigd
en bestond er een onderscheid in aandelen A (Hitech) en aandelen B (Majo
B.V.)
Namens Hitech (aandeelhouder A) zijn de heren B.G.F. Parnham en P.K.
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Banthia als bestuurder met de titel Directeur A benoemd. Namens Majo B.V.
(aandeelhouder B) is Majo B.V. als bestuurder met de titel Directeur B
benoemd (die op haar beurt vertegenw oordigd w ordt door de heer J.
Boetekees). De heer Parnham is als Voorzitter van de directie alleen en
zelfstandig vertegenw oordigingsbevoegd. De overige
bestuurders zijn enkel gezamenlijk bevoegd om gefailleerde te
vertegenw oordigen.

1.2 Lopende procedures
Op 15 januari 2020 heeft de rechtbank Amsterdam een vonnis gew ezen
tussen gefailleerde als gedaagde in conventie/eiser in reconventie. In dit
vonnis zijn de vorderingen in conventie toegew ezen en de vorderingen in
reconventie afgew ezen. Gefailleerde heeft op 14 april 2020 hoger beroep
aangetekend. De zaak diende op 8 december 2020 geïntroduceerd te
w orden. De curator heeft - na een inschatting van de proceskansen en een
kosten/batenanalyse - in overleg met de bestuurders en pandhouder
Rabobank besloten deze hoger beroep procedure niet aan te brengen.
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1.3 Verzekeringen
De bestaande verzekeringen w orden w aar mogelijk zo spoedig mogelijk
beëindigd. Restitutie w ordt gevraagd.

24-12-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde is huurder van de kantoorruimte aan het adres Concordiaw eg
157, 2e verdieping, 4206 BK Gorinchem. De curator is thans in overleg met de
verhuurder om de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn met
w ederzijds goedvinden te beëindigen in combinatie met de verkoop van de
aldaar aanw ezige roerende zaken van gefailleerde aan een derde.
Gefailleerde huurde tevens een opslagruimte van Easybox te Gorinchem voor
opslag van voornamelijk projectadministratie. Deze huurovereenkomst is
door Easybox beëindigd. De projectadministratie is door de curator
veiliggesteld.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is door de rechtbank uitgesproken op grond van 242 lid 4
Faillissementsw et in het kader van de intrekking van de eerder op 6
november 2020 voorlopig verleende surseance van betaling.
Tussen Hitech en Majo B.V. is voorafgaand aan de verlening van de
surseance een geschil ontstaan over het beleid en de gang van zaken met
betrekking tot gefailleerde. Dit geschil heeft de exploitatie van de
onderneming van gefailleerde kennelijk bemoeilijkt. Partijen hebben
voorafgaand aan surseance geen regeling met betrekking tot hun geschil
w eten te bereiken.
Gelet op de zorgw ekkende financiële situatie van gefailleerde en voornoemd
aandeelhoudersgeschil is de continuïteit van gefailleerde in gevaar gekomen.
Hitech heeft als laatste redmiddel gemeend dat de oplossing van het
aandeelhoudersgeschil mogelijk in de surseance van betaling gevonden zou
kunnen w orden door de bemoeienissen en bemiddeling van de
bew indvoerder.
Na verlening van de surseance is door de bew indvoerder gesproken met
zow el de vertegenw oordigers van Hitech als van Majo B.V. Uit deze
gesprekken is gebleken dat benodigde financiering voor voortzetting van de
surseance niet verkregen kon w orden. De bew indvoerder is op dat moment
tot de conclusie gekomen dat de staat van de boedel zodanig bleek te zijn
dat handhaving van de surseance niet langer w enselijk w as en achtte zich op
grond van art. 242 lid 2 Fw verplicht de intrekking van de surseance te
vragen.
De curator heeft de materiële oorzaken van het faillissement in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
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Toelichting
Bij gefailleerde w aren 7 personeelsleden in dienst met een vast
dienstverband. Daarnaast liepen op faillissementsdatum nog 8
arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieverplichting.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-11-2020

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het UW V. Informatiebijeenkomst voor personeel met curator.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft ontslagaanzegging
plaatsgevonden. Verzenden informatiemailing aan personeel.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens de gegevens in het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

NAS

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn op 23 november 2020 beschreven door Troostw ijk
W aardering en Advies (TW A). Dit betreft de diverse kantoorinventaris die in
de bedrijfsruimte op het adres Concordiaw eg 157, 2e verdieping, Gorinchem
aanw ezig is.
Het rollend materiaal betreft een personenw agen van het merk KIA, type
RIO.
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De curator heeft een specifiek onderdeel van de roerende zaken van
gefailleerde zijnde een NAS (Netw ork Attached Storage / centraal
opslagapparaat voor data) verkocht aan Hitech voor het bedrag van €
1.000,- (geen BTW ). Dit om Hitech in de gelegenheid te stellen de van
gefailleerde overgenomen data (vele terabytes) als onderdeel van de
immateriële activa tot haar beschikking te krijgen. Zie verder onderdeel 3.8
van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde heeft haar roerende zaken verpand aan Rabobank. De diverse
kantoorinventaris kw alificeert als bodemzaken, terw ijl de Belastingdienst
diverse vorderingen op gefailleerde heeft. De curator zal het bodemvoorrecht
in acht nemen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een boedelbeschrijving van de bedrijfsmiddelen laten
opstellen. De curator is in overleg met een potentiële koper, de verhuurder
van de bedrijfsruimte en pandhouder Rabobank in verband met de verkoop
van de bedrijfsmiddelen. Verkoop NAS.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden en/of per direct te factureren onderhanden
w erk aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de stand van zaken van de bij gefailleerde in uitvoering
zijnde projecten in kaart laten brengen en onderzocht.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand en overige immateriële activa

€ 150.000,00

totaal

€ 150.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte op faillissementsdatum over een orderportefeuille met
diverse lopende opdrachten voor haar klantenbestand. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de orderportefeuille tezamen met
overige immateriële activa en rechten die samenhangen met de exploitatie
van de onderneming van gefailleerde, w aaronder klantenbestand / goodw ill /
lopende overeenkomsten / rechten op non-concurrentie / gebruik data en
gegevens / IE-rechten / handelsnaam / domeinnamen en IP-adressen
verkocht aan Hitech voor het bedrag van € 150.000,-. Dit bedrag zal nog
vermeerderd w orden met een earn-out van 10% over de omzet uit beheeren onderhoudscontracten over drie jaar na heden. Het bedrag van €
150.000,- is ontvangen op de faillissementsrekening.
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Zie verder ook onderdeel 6.4 van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de immateriële activa geïnventariseerd en een
verkoopproces opgezet, diverse mailings verstuurd aan het klantenbestand,
onderhandelingen gevoerd met de koper, de rechter-commissaris
geïnformeerd en overleg gevoerd, de activaovereenkomst opgesteld en de
feitelijke en juridische overdracht van deze activa gefaciliteerd.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Diverse handelsdebiteuren

€ 92.854,50

totaal

€ 92.854,50

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat zij nog een bedrag van €
520.597,05 van haar handelsdebiteuren te vorderen zou hebben. In deze
optelling blijken echter ook de vorderingen opgenomen te zijn die via
factoring reeds verkocht w aren aan factoringmaatschappijen Voldaan en GM
Finance. Na schoning van de reeds via factoring verkochte debiteuren
resteert een bedrag van € 92.854,50 aan openstaande debiteuren. Deze
debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Gelet op de ouderdom van deze
debiteuren acht de curator het niet in het belang van de boedel om voor de
pandhouder tot incasso over te gaan. De pandhouder heeft aangegeven zelf
de incasso ter hand te nemen. De curator zal de status en voortgang volgen.

24-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en analyse debiteurenportefeuille. Overleg met bestuurders
van gefailleerde en met pandhouder.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 42.152,87
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w erd bancair gefinancierd door de Rabobank door middel van
een krediet in rekening-courant met een maximum van € 50.000,-. De bank
heeft een vordering van € 42.152,87 + p.m. ingediend.
Daarnaast w erd gefailleerde gefinancierd door middel van factoring. De
curator dient de status en stand van zaken met betrekking tot de door
gefailleerde overgedragen debiteuren en vorderingen van de
factoringmaatschappijen nog nader te onderzoeken.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Op faillissementsdatum bestonden tw ee leasecontracten met betrekking tot
personenw agens. Dit betrof een overeenkomst van operational lease met
betrekking tot een Skoda Superb met kenteken KX-309-B en overeenkomst
van financial lease met betrekking tot een Mercedes Benz met kenteken HJ946-T. Deze overeenkomst kende geen overw aarde voor de boedel. De beide
personenw agens zijn geretourneerd aan de betreffende
leasemaatschappijen die hun restantvorderingen in het faillissement hebben
ingediend.
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Daarnaast bestond er nog een leaseovereenkomst met betrekking tot een
koffiezetapparaat. De curator heeft de mogelijkheid van afkoop van dit
contract in onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft ten gunste van de Rabobank zekerheid gesteld. Deze
zekerheid bestaat uit verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris,
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden. Ten aanzien van de
verpanding van vorderingen heeft de bank gebruik gemaakt van de
zogeheten ’Collectieve Verpanding’. De laatste voorafgaand aan surseance
geregistreerde Verzamelvervolgpandakte dateert van 5 november 2020.
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5.4 Separatistenpositie
Met betrekking tot de verkoop van de roerende zaken heeft de curator onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris - met de
pandhouder afgesproken de separatistenregeling te volgen.
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Met betrekking tot de incasso van de openstaande handelsdebiteuren heeft
de curator de pandhouder te kennen gegeven het niet in het belang van de
boedel te achten om voor de pandhouder tot incasso over te gaan. De
pandhouder heeft aangegeven zelf de incasso ter hand te nemen. De curator
zal de status en voortgang volgen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft geen eigendomsvoorbehouden met betrekking tot roerende
zaken aangetroffen.
De curator is w el benaderd door een softw areleverancier die jegens de
boedel aanspraak maakt op eigendomsrechten met betrekking tot een
softw areproduct. De curator heeft deze aanspraak in onderzoek.
Daarnaast is de curator benaderd door diverse opdrachtgevers van
gefailleerde die vanw ege gestelde eigendomsrechten aanspraak maken op
afgifte van data (met name tekeningen en modellen) die zich in de boedel
(zouden moeten) bevinden. De curator heeft met betrekking tot de
afw ikkeling van deze aanspraken afspraken gemaakt met Hitech als
doorstarter van de onderneming van gefailleerde. Zie ook onderdeel 6.5 van
dit verslag.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen retentierechten aangetroffen.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen reclamerechten aangetroffen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog geen.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie van bancaire positie en zekerheden, divers overleg met
Rabobank, afw ikkeling leaseovereenkomsten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming bereikt met Hitech over de verkoop van
de orderportefeuille en overige immateriële activa en rechten die
samenhangen met de exploitatie van de onderneming van gefailleerde. Zie
ook onderdeel 3.8 van dit verslag. Hitech is daardoor in de gelegenheid de
activiteiten van de onderneming van gefailleerde voort te zetten c.q. door te
starten.
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6.5 Verantwoording
Zow el Hitech als Majo B.V. hebben vanaf faillissementsdatum hun interesse
getoond in een doorstart. Daarnaast is de curator slechts door tw ee
buitenstaanders benaderd met mogelijke interesse. Gelet op de aard van de
onderneming en de kennis die voor de exploitatie nodig is, heeft de curator
het opportuun geacht om de biedingsprocedure exclusief op Hitech en Majo
B.V. te richten.
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Aangezien de belangrijkste w aarde van het bedrijf in het immateriële actief
(orderportefeuille en klantenbestand) gevonden kan w orden, heeft de
curator drie mailings aan het klantenbestand verzonden met informatie over
het faillissement en de biedingsprocedure. Daarnaast heeft de curator Majo
B.V. en Hitech (onder restricties) in de gelegenheid gesteld om klanten van
gefailleerde te benaderen om een inschatting van de w aarde van de
onderneming te kunnen maken.
Hitech en Majo B.V. zijn vervolgens uitgenodigd om een bieding op de activa
van gefailleerde uit te brengen in het kader van een onderhandse verkoop bij
inschrijving. Hieraan heeft de curator een aantal voorw aarden gesteld en
voorkeuren geuit. Daarnaast heeft de curator verzocht aan te geven op
w elke w ijze rekening w ordt gehouden met belangen van personeel en
opdrachtgevers.
Naar aanleiding van die uitnodiging heeft de curator van beide partijen een
bieding ontvangen. Na analyse van beide biedingen is de curator tot de
conclusie gekomen dat de bieding van Hitech de voorkeur dient te hebben,
aangezien deze meer zekerheden voor de boedel biedt en de belangen van
opdrachtgevers en personeel daar tevens mee gediend kunnen w orden.
Onderdeel van de doorstart is de verplichting voor Hitech om de boedel
behulpzaam te zijn bij de afw ikkeling van het faillissement, w aaronder de
opslag en het toegankelijk houden van de administratie, het toegankelijk
houden van bronbestanden en data (i.e. verstrekte gegevens, tekeningen,
modellen) van opdrachtgevers-rechthebbenden die zich onder Gefailleerde
bevinden en deze data aan de betreffende opdrachtgevers-rechthebbenden
ter beschikking te stellen onder vrijw aring van de boedel. De curator zal in
het kader van de afw ikkeling van de doorstart blijven monitoren dat rechten
van deze opdrachtgevers-rechthebbenden ordentelijk w orden afgew ikkeld.

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing. De opbrengst van € 150.000,- is reeds verantw oord in
onderdeel 3.8 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie van de onderneming van gefailleerde, in kaart brengen en
kavelen van activa, overleg met bestuurders en w erknemers van gefailleerde,
informatievoorziening aan opdrachtgevers, overleg met diverse
opdrachtgevers, opzetten verkoopproces, onderhandelingen met potentiele
overnamekandidaten, afw ikkelen activatransactie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse door hem opgevraagde boekhoudkundige stukken
en informatie ontvangen.
De boekhouding en digitale administratie w erd gevoerd in Exact. De curator
heeft toegang tot de boekhouding in Exact middels een eigen account/login.
De fysieke administratie is veilig gesteld en staat ter beschikking van de
curator.
De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn sedert oprichting steeds gedeponeerd. De laatste
deponeringen hebben plaatsgevonden op de volgende data:
2016: 21-06-2017
2017: 02-05-2019
2018: 31-12-2019 (voorlopige jaarrekening)
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de datum van oprichting van gefailleerde zou een mogelijke
vordering tot volstorting reeds verjaard zijn.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft dit in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zo spoedig
mogelijk verder uitvoeren en proberen af te ronden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie boekhouding en administratie, overleg bestuurders, opvragen
en beoordelen diverse stukken, toegankelijk maken en veiligstellen van
digitale en fysieke boekhouding en administratie.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 133.263,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
21
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 307.048,86
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen activatransactie / doorstart, inclusief monitoren afw ikkeling van
eigendomsaanspraken van opdrachtgevers-rechthebbenden op data;
- afw ikkelen roerende zaken en huurovereenkomst bedrijfslocatie Gorinchem;
- monitoren afw ikkeling debiteuren door factoringmaatschappijen en
pandhouder;
- uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen
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