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

10
31-05-2021
F.13/17/410
NL:TZ:0000019251:F001
12-12-2017

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr C. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
ACE Associated Computer Experts B.V. ("ACE Computer")

30-07-2018
2

Gegevens onderneming
Schillingw eg 50
2153 PL NIEUW -VENNEP
KvK-nummer: 33146404

30-07-2018
2

Activiteiten onderneming
ACE Computer ontw ikkelt specifieke softw are. Een van de producten van ACE
Computer is CoSy compiler development system ("CoSy"). ACE Computer
verstrekte het gebruiksrecht (licentie) van de door haar ontw ikkelde softw are
w aaronder CoSy aan afnemers. Daarnaast verrichtte ACE Computer onderhoud
aan de door haar ontw ikkelde softw are (maintenance service).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 1.813.065,00

€ -191.630,00

€ 1.989.335,00

2013

€ 1.602.639,00

€ -661.925,00

€ 4.769.486,00

2015

€ 783.383,00

€ -1.298.966,00

€ 236.831,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-07-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2016 en 2017 zijn niet bekend bij de
curator.

30-07-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

30-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 200,00

30-07-2018
2

Toelichting
De curator heeft het saldo van de bankrekening en de bankafschriften van ACE
Computer bij de bank opgevraagd, maar heeft hierop nog geen reactie
ontvangen.
€ 12.305,54

23-11-2018
3

Toelichting
Een van de crediteuren stelt dat zij ná faillissement een bedrag van EUR
6.776,- onverschuldigd heeft betaald. De curator onderzoekt of hier sprake is
van een onmiskenbare vergissing.
€ 25.991,98

22-03-2019
4

€ 26.371,39

09-10-2019
5

€ 44.521,39

10-01-2020
6

€ 8.730,08

21-08-2020
8

€ 8.337,56

25-01-2021
9

€ 32.535,61

31-05-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-2-2018

30-07-2018
2

t/m
30-6-2018
van
1-7-2018

23-11-2018
3

t/m
19-11-2018
van
20-11-2018

22-03-2019
4

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

09-10-2019
5

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

10-01-2020
6

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

20-04-2020
7

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

21-08-2020
8

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

25-01-2021
9

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021
t/m
19-5-2021

Bestede uren

31-05-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

55 uur 39 min

3

110 uur 15 min

4

75 uur 6 min

5

25 uur 40 min

6

13 uur 25 min

7

3 uur 35 min

8

40 uur 35 min

9

21 uur 55 min

10

12 uur 15 min

totaal

358 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is 96 uur en 40 minuten aan dit faillissement
besteed. In de tw eede verslagperiode is 55 uur en 40 minuten. In totaal is er
tot en met 30 juni 2018 152 uur en 20 minuten aan dit faillissement besteed.

30-07-2018
2

In de onderhavige verslagperiode is 110 uur en 15 minuten aan het
faillissement besteed. Het totaal aantal uren komt hiermee op 262 uur en 35
minuten.

23-11-2018
3

In deze verslagperiode is 75 uur en 5 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 337 uur en 40 minuten.

22-03-2019
4

In deze verslagperiode is 25 uur en 40 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 363 uur en 20 minuten.

09-10-2019
5

In deze verslagperiode is 13 uur en 25 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 376 uur en 45 minuten.

10-01-2020
6

In deze verslagperiode is 3 uur en 35 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 380 uur en 20 minuten.

20-04-2020
7

In deze verslagperiode is 40 uur en 35 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 420 uur en 55 minuten.

21-08-2020
8

In deze verslagperiode is 21 uur en 55 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 442 uur en 50 minuten.

25-01-2021
9

In deze verslagperiode is 12 uur en 15 minuten aan het faillissement
besteed. Het totaal aantal uren is 455 uur en 5 minuten.

31-05-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder van ACE Computer is de heer M. de Lange ("Bestuurder").
Bestuurder is via HOUDLANG B.V. tevens minderheidsaandeelhouder van ACE
Computer.

30-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
Geen

30-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
ACE Computer heeft enkele gebruikelijke bedrijfsverzekeringen voorafgaand
aan het faillissement opgezegd.

30-07-2018
2

1.4 Huur
ACE Computer huurde een kantoorruimte en tien parkeerplaatsen aan de
Schillingw eg 50 (2153 PL) te Nieuw -Vennep van Beentjes Vastgoed B.V. ACE
Computer heeft volgens de Bestuurder de huurovereenkomst vóór het
faillissement per 1 januari 2018 opgezegd. Zekerheidshalve heeft de curator
op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst eveneens opgezegd.

30-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement van ACE Computer te w ijten aan
teruglopende omzet en het faillissement van ACE Associated Compiler Experts
B.V. (zie hierna). De curator heeft de oorzaak van het faillissement in
onderzoek.

30-07-2018
2

Gerelateerde zaken:
Op 29 april 2015 is het faillissement van ACE Associated Compiler Experts B.V.
("ACE Compiler") uitgesproken met aanstelling van mr. J.D. Edens als curator.
ACE Compiler leverde de compiler specialisten die onder andere hebben
gew erkt aan CoSy. De curator van ACE Computer houdt contact met mr. Edens
inzake de afw ikkeling van de faillissementen van beide vennootschappen en zij
zullen in gezamenlijk overleg de activa van beide vennootschappen,
w aaronder CoSy, trachten te verkopen aan derde partijen. Zie par. 3.15
hierna.
Op datum van uitbrenging van dit verslag is het faillissement van ACE Compiler
inmiddels overgedragen aan de curator van ACE Computer.

25-01-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

30-07-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

30-07-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-12-2017

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers

30-07-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris
Printer

€ 200,00

totaal

€ 200,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft met instemming van de rechter-commissaris een printer
van failliet overgenomen.

30-07-2018
2

De curator heeft een tussen failliet en Ace Consulting B.V. gesloten
vaststellingsovereenkomst, w aarbij de inventaris en het serverpark van failliet
aan Ace Consulting B.V. is verkocht, ex artikel 42 Fw vernietigd. Het gevolg van
deze vernietiging is onder meer dat het eigendom van de inventaris en het
serverpark toekomt aan de boedel van failliet. De aangetroffen
kantoorinventaris heeft een beperkte w aarde. De curator bespreekt met Ace
Consulting B.V. de mogelijkheden om het serverpark in de lucht te houden,
teneinde de verkoopkansen van de IE-rechten van failliet te vergroten (zie 3.8,
hierna).

23-11-2018
3

zie par. 7.7. hierna.

25-01-2021
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens de Bestuurder had de fiscus op faillissementsdatum een vordering uit
hoofde van loonheffingen van EUR 152.751,- op ACE Computer. De curator
heeft echter geen bedrijfsmiddelen aangetroffen w aar de fiscus een
bodemvoorrecht op heeft. De curator heeft dit in onderzoek.

30-07-2018
2

Voorts heeft failliet op haar ondernemersrekening een creditsaldo w aarvan het
saldo is opgevraagd bij de bank. Van dat creditsaldo is in ieder geval EUR
6.776 afkomstig van een derde, die stelt het bedrag na faillissement
onverschuldigd te hebben betaald aan failliet. De curator heeft deze stelling in
onderzoek.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Corr. Ace Consulting B.V., bespreking bestuur Ace Consulting B.V., bezichtiging
serverpark, corr./bespr. mr. Edens.

23-11-2018
3

Corr. curator ACE Compiler, tel. potentiële koper, bestuderen stukken, tel.
bank, tel. bestuurder inz. safeloket.

09-10-2019
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Cosy softw are

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Opmerkingen naar aanleiding van het eerste verslag:

30-07-2018
2

Volgens de Bestuurder bezit ACE Computer de volgende activa:
-CoSy (compiler softw are. De curator heeft in onderzoek uit w elke
componenten de softw are is opgebouw d en w ie (mede)auteursrecht(en) heeft.
In dat kader maakt de curator van ACE Compiler aanspraak op (een deel van)
CoSy.
De curator van ACE Computer en de curator van ACE Compiler zullen in
gezamenlijk overleg de activa van beide vennootschappen, w aaronder CoSy,
trachten te verkopen. Daartoe zal de curator van ACE Computer met de curator
van ACE Compiler nadere afspraken maken over de verkoop van CoSy en de
daaraan verbonden IE-rechten, en zal deze afspraak ter goedkeuring
voorleggen aan de rechter-commissaris. De curatoren zullen in gezamenlijk
overleg potentiële kopers benaderen om de activa te verkopen. In dit verband
verw ijst de curator van ACE Computer u naar OV4 van de curator van ACE
Compiler.
-Overige IE-rechten: volgens de Bestuurder heeft ACE Computer naast CoSy
andere IE-rechten, maar dit is tot op heden nog niet toegelicht en
onderbouw d. In onderzoek.
-Deelneming: de vennootschap houdt 20% van de geplaatste aandelen in ACE
Consulting B.V.
Opmerkingen naar aanleiding van het tw eede verslag:
- De curator is, samen met mr. Edens curator in het faillissement van ACE
Compiler Experts, nog altijd met de bestuurder in overleg over een
samenw erking om de CoSy softw are te vermarkten. De verw achting is dat de
komende maanden de nodige verkoopinspanningen zullen w orden geleverd.
- De deelneming in ACE Consulting blijkt vooralsnog niet een significante
w aarde te vertegenw oordigen. De curator onderhandelt met andere
aandeelhouders over de koop- en verkoop van haar aandelen in ACE
Consulting.
De curator en mr. Edens hebben nog geen concrete afspraken kunnen maken
met de bestuurder over een samenw erking om de Cosy softw are te
vermarkten. Naar aanleiding hiervan heeft op 19 november 2018 een gesprek
tussen de curator, mr. Edens, de bestuurder van failliet, Ace Consulting B.V. en
de rechter-commissarissen van beide faillissementen plaatsgevonden. Tijdens
dit gesprek is besloten dat i) de kosten van Ace Consulting B.V. om het
serverpark actief te houden voor de maanden november en december 2018
w orden voldaan, en ii) partijen een mediationtraject zullen volgen om te bezien
of de geschillen kunnen w orden opgelost.

23-11-2018
3

Ondanks dat meerdere mediation bijeenkomsten hebben plaatsgevonden zijn
de geschillen tussen partijen niet opgelost.

22-03-2019
4

De bestuurder van Ace Computer heeft w el een bod uitgebracht op de activa.
Het bod is niet door de curator geaccepteerd door de onacceptabele
voorw aarden die daaraan verbonden w as. Op het tegenvoorstel van de
curator is niet gereageerd.
De curator is benaderd door een partij die geïnteresseerd is in de activa en
heeft haar toegang verleend tot de administratie van de Vennootschap.
Uiteindelijk heeft deze partij afgezien van het doen van een aanbod.

09-10-2019
5

De curator heeft tw ee partijen die hun interesse hebben geuit in de overname
van enkele domeinnamen van de Vennootschap uitgenodigd een bod uit te
brengen. De ontvangen biedingen zijn beoordeeld in het kader van de voor de
boedel meest gunstige bieding. Uiteindelijk heeft de curator de domeinnamen
ace.nl en ace-consulting.nl verkocht voor een bedrag van € 15.000,- exclusief
BTW .

10-01-2020
6

De curator heeft daarnaast geconstateerd dat de Vennootschap een safeloket
huurde bij de Rabobank. Bij controle bleek het safeloket echter leeg te zijn.
De curator en mr. Edens hebben de rechten op de Cosy softw are te koop
aangeboden aan derden. Inmiddels zijn (oud) klanten/licentienemers door de
curatoren uitgenodigd hun interesse in de Cosy softw are kenbaar te maken. In
dat kader hebben zich enkele geïnteresseerden gemeld.

21-08-2020
8

Daarnaast heeft de curator van de bestuurder van Ace Consulting B.V.
vernomen dat Ace Computer mogelijk eigenaar is van 1024 IP-adressen. Naar
aanleiding hiervan heeft de curator contact opgenomen met de
internetprovider die gemotiveerd heeft aangetoond eigenaar te zijn van
voornoemde IP-adressen. De curator kan derhalve de IP-adressen niet te
gelde maken.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met een
partij die geïnteresseerd is in de overname van Cosy. De curator heeft
relevante informatie over Cosy met deze partij gedeeld. Deze partij blijkt
evenw el over onvoldoende financiële middelen te beschikken om Cosy over te
nemen. De curator zet de verkoopinspanningen voort.

25-01-2021
9

Ace Computer houdt 20% van het geplaatste aandelenkapitaal van Ace
Consulting B.V. De overige aandeelhouders van Ace Consulting hebben een
bod gedaan op de aandelen gelijk aan de nominale w aarde van de aandelen,
w elk bod de curator niet heeft geaccepteerd. De curator heeft vervolgens
namens de boedel op grond van de statuten de aandelen ter verkoop
aangeboden aan de medeaandeelhouders. De w aarde van de aandelen zou
ingevolge de statuten moeten w orden gew aardeerd omdat geen
overeenstemming bestaat over de w aarde van de aandelen. De curator heeft
evenw el sindsdien niet meer van het bestuur van Ace Consulting mogen
vernemen ter zake de aanbieding.
De curator heeft de intellectuele eigendomsrechten van Ace Computer en Ace
Compiler verkocht en met de servers overgedragen aan Ace Consulting. Ook
de aandelen van Ace Computer in het kapitaal van Ace Consulting heeft de
curator verkocht. De totale koopsom bedraagt EUR 20.000,- ex. BTW . Dit

31-05-2021
10

bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. Voor meer
informatie over de verkoop van deze activa w ordt verw ezen naar par. 7.7
hieronder.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Corr. en bespreking bestuurder ACE Consulting, corr. advocaat Bestuurder,
corr. R-C, corr. en bespreking curator van ACE Compiler, opstellen cooperation
agreement.

30-07-2018
2

Corr./bespr. mr. Edens, tel./corr. bestuurder, besprk. r-c.

23-11-2018
3

Bestuderen bod op activa, tel. inz. vermarkten CoSy.

22-03-2019
4

Bestuderen stukken, corr. Rabobank, corr. aandeelhouders, opstellen NDA en
research.

09-10-2019
5

Corr. bestuurder, corr./ tel. Rabobank inz. safeloket, tel. curator ACE Compiler,
corr. potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst.

10-01-2020
6

Bestuderen stukken, corr./ tel. curator ACE Compiler.

21-08-2020
8

corr./ tel. curator ACE Compiler, corr./ tel. bestuurder ACE Consulting, corr./tel.
geïnteresseerden, corr./ tel. provider inz. IP-adressen, bestuderen stukken.

25-01-2021
9

Corr./ bespr. R-C, corr. advocaat ACE Consulting, corr./ tel. geïnteresseerde
partij, concept koopovereenkomst, bestuderen stukken.

31-05-2021
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

1

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt 1 debiteur die een bedrag van EUR 4.000,verschuldigd is aan ACE Computer. De curator heeft de vordering in onderzoek.

30-07-2018
2

Opmerkingen naar aanleiding van openbaar verslag 2:
De vordering betreft een oude vordering op een ex-w erknemer van failliet. De
bestuurder is verzocht informatie aan te leveren.
Mogelijk heeft failliet een vordering op Solid Sands B.V. uit hoofde van i) een
openstaande schuld en ii) een earn out regeling inzake de verkoop van
SuperTest (softw are w aarmee compilers kunnen w orden getest). De curator
heeft deze vordering in onderzoek.

23-11-2018
3

De curator heeft geconstateerd dat de Vennootschap een vordering van EUR
100.000,- heeft op Solid Sands B.V. uit hoofde van een openstaande schuld.
Daarnaast heeft de Vennootschap mogelijk een vordering op Solid Sands B.V.
uit hoofde van een bedongen earn out bij de verkoop van SuperTest aan Solid
Sands B.V. De curator heeft Solid Sands gesommeerd het bedrag van EUR
100.000 te voldoen en de noodzakelijke administratie ter beschikking te stellen
om de bedongen earn out te berekenen.

09-10-2019
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode niet van Solid Sands mogen
vernemen op zijn sommatie tot betaling van het aan de boedel verschuldigde
bedrag van EUR 100.000,- exclusief rente en kosten. De curator heeft Solid
Sands een laatste keer gesommeerd het bedrag van EUR 100.000,- te
voldoen. Bij gebreke van tijdige betaling zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken Solid Sands in rechte te betrekken.

20-04-2020
7

Solid Sands heeft na ontvangst van de laatste sommatiebrief de rechtercommissaris verzocht de curator ertoe te bew egen inhoudelijk in te gaan op
haar standpunten dat zij niets verschuldigd is aan de boedel. Op verzoek van
de rechter-commissaris heeft de curator gemotiveerd gereageerd op het
standpunt van Solid Sands. Vervolgens heeft de rechter-commissaris de
curator en Solid Sands uitgenodigd bij de rechtbank om de desbetreffende
kw estie te bespreken. Naar aanleiding van het gesprek bij de rechtbank heeft
de rechter-commissaris besloten dat zij verdere incassomaatregelen met
betrekking tot de betaling van EUR 100.000,- niet langer opportuun acht.
Hiermee is deze kw estie afgerond.

21-08-2020
8

De curator heeft het onderzoek naar de eventuele vordering van Ace Computer
op Solid Sands B.V. uit hoofde van een bedongen earn out bij de verkoop van
SuperTest aan Solid Sands B.V. afgerond. Hieruit is gebleken dat Solid Sands
B.V. geen earn out is verschuldigd aan Ace Computer. Hiermee is deze kw estie
afgerond.

25-01-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
corr., tel. bestuurder.

30-07-2018
2

Bestuderen stukken, corr./tel. bestuurder

23-11-2018
3

Tel. Centraal Beheer.

22-03-2019
4

Corr. Solid Sands B.V.

20-04-2020
7

Bestuderen stukken, sommatiebrief debiteur, corr./ bespr. advocaat debiteur,
corr./ tel. / bespr. R-C.

21-08-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft de creditsaldi van € 12.105,54 en € 13.686,44 overgemaakt
naar de boedelrekening.

30-07-2018
2

22-03-2019
4

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

30-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

30-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

30-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

30-07-2018
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

30-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

30-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

30-07-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

30-07-2018
2

Correspondentie bank inz. creditsaldi.

22-03-2019
4

Correspondentie bank.

09-10-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

30-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

30-07-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

30-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curator zal potentiële overnamekandidaten benaderen die interesse hebben in
overname van de activa van ACE Computer. Voor een plan van aanpak w ordt
verw ezen naar par. 3.15.

30-07-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

30-07-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

30-07-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Corr. curator Ace Compiler, intern overleg inz. privacy aspect, bestuderen en
aanvullen verkoopmemorandum en verzamelen documenten t.b.v. dataroom.

7. Rechtmatigheid

09-10-2019
5

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

30-07-2018
2

De bestuurder heeft de administratie van failliet aan de curator overgedragen.
Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

23-11-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zijn door de vennootschap tijdig
gedeponeerd. Jaarrekening 2014 is niet vastgesteld. Dit is in onderzoek.

30-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de omvang van de vennootschap w as een goedkeurende
accountantsverklaring niet verplicht.

30-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

30-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

30-07-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Ja
Toelichting
De curator heeft de tussen failliet en Ace Consulting B.V. gesloten
vaststellingsovereenkomst, w aarbij de activa (kantoorinventaris en serverpark)
van failliet is verkocht aan Ace Consulting B.V. ex artikel 42 Fw vernietigd. De
curator constateert dat deze overeenkomst onverplicht door failliet is
aangegaan en dat met deze overeenkomst de daarin opgenomen verkoop van
de kantoorinventaris en het serverpark de crediteuren van failliet zijn
benadeeld en dat zow el failliet als Ace Consulting B.V. van deze benadeling
w isten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-07-2018
2

23-11-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Aanvankelijk zijn de servers w aarop de softw are CoSy draait door Ace
Consulting B.V. aan de boedel afgestaan. Vervolgens heeft Ace Consulting B.V.
de afspraak die zij heeft gemaakt met de boedel buitengerechtelijk vernietigd
w egens dw aling. De curator is hier niet mee akkoord gegaan en heeft Ace
Consulting B.V. gesommeerd tot afgifte van de servers. De curator ontving
vervolgens het bericht van de gemachtigde van Ace Consulting B.V. dat de
servers onder zijn beheer zijn gegeven. De curator heeft dit in onderzoek.

22-03-2019
4

Gelet op de tegenw erking van Ace Consulting B.V. inzake de teruggave van de
servers zou een nadere procedure tegen Ace Consulting B.V. en eventueel aan
haar verbonden personen moeten w orden geëntameerd. Tot dusver achtte de
curator het nog niet opportuun voor de boedel om rechtsmaatregelen te
nemen jegens Ace Consulting B.V. en haar bestuurder, omdat nog geen
(goede) koper w erd gevonden voor de CoSy softw are. Inmiddels heeft Ace
Consulting B.V. en haar bestuurder de boedel gedreigd met een
bodemprocedure als de curator niet terugkomt op zijn standpunt dat Ace
Consulting B.V. paulianeus heeft gehandeld. De curator is niet voornemens op
dat standpunt terug te komen maar heeft – mede indachtig andere
verw ikkelingen inzake Ace Consulting B.V., zie bijvoorbeeld par. 3.8 hiervoor –
de advocaat van Ace Consulting B.V. in een telefonisch overleg voorgesteld te
spreken over een oplossing w aarbij alle geschilpunten tussen partijen w orden
beslecht. Daarop heeft de curator nog niet mogen vernemen.

25-01-2021
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De Curator heeft onderzoek gedaan naar eventueel paulianeus handelen,
onder andere w at betreft de verkoop van de servers en – aan Solids Sands –
SuperTest, en naar mogelijke gronden voor (bestuurders)aansprakelijkheid
van bij het faillissement betrokken personen. De Curator heeft in dat kader
geen gronden voor bestuurdersaansprakelijkeid gevonden. Consulting heeft
ter zake de vermeende pauliana jegens de curator gemotiveerd verw eer
gevoerd, naar aanleiding w aarvan partijen besloten hebben tot een algehele
afw ikkeling w aarbij Consulting de auteursrechten en de servers van de
boedel overneemt en de curator afstand doet van zijn rechten uit hoofde van
de vermeende pauliana. De boedel is bij deze schikking gebaat vanw ege de
onzekere proceskansen, het gebrek aan concrete kopers voor CoSy en de
daaraan verbonden servers en ter voorkoming van eventuele proceskosten.
Nu geen toename van het actief meer is te verw achten en een uitkering aan
de crediteuren niet tot de mogelijkheden behoort, zal het faillissement
w orden voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

31-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bestuderen administratie, corr. en besp. Bestuurder en bestuurder ACE
Consulting B.V.

30-07-2018
2

Bestuderen stukken, tel. mr. Edens, onderzoek inz. SuperTest.

23-11-2018
3

Correspondentie bestuurders, bestuderen stukken, (voorbereiding)
bespreking, overleg/tel. curator ACE Compiler, corr./bespreking mediator,
voorbereiding procesvoering, tel./corr. R-C ivm garantstellingsregeling, tel.
Rabobank.

22-03-2019
4

Bestuderen stukken, tel. curator Ace Compiler, corr. R-C, corr. aandeelhouder,
corr. deken.

09-10-2019
5

Corr. bestuurder.

20-04-2020
7

Bestuderen administratie, corr./ bespr. (advocaat) debiteur, corr./ bespr. R-C.

21-08-2020
8

Corr. bestuurder ACE Consulting, corr./ tel. bespr. R-C.

25-01-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30.462,55

30-07-2018
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering van EUR 30.435,32 ingediend.
Claimsagent heeft een vordering van EUR 27,23
Salaris curator: P.M.
€ 30.465,57

23-11-2018
3

Toelichting
UW V: € 30.435,32
Claimsagent: € 30,25
Salaris curator: P.M.
€ 30.468,60

09-10-2019
5

Toelichting
UW V: € 30.435,32, Claimsagent: € 36,30.
€ 30.471,62
Toelichting
UW V: € 30.435,32, Claimsagent: € 36,30.

20-04-2020
7

€ 30.474,65

31-05-2021
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Toelichting
Salaris curator: p.m.; UW V: € 30.435,32, ClaimsAgent: € 39,33.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 351.503,00

30-07-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter zake loonheffingen, omzetbelasting
en vennootschapsbelasting.
€ 345.150,00

23-11-2018
3

€ 368.402,00

09-10-2019
5

€ 743.785,00

20-04-2020
7

€ 746.424,00

25-01-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 41.103,81

30-07-2018
2

Toelichting
vordering ex artikel 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 174.478,36

30-07-2018
2

Toelichting
Vordering van een voormalig w erknemer ter zake loon en vakantietoeslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

30-07-2018
2

6

23-11-2018
3

8

09-10-2019
5

9

31-05-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 169.809,94

30-07-2018
2

€ 183.719,84

23-11-2018
3

Toelichting
Een van de crediteuren stelt dat zij ná faillissement een bedrag van EUR
6.776,- onverschuldigd heeft betaald. Door haar advocaat is de curator
gesommeerd dit bedrag terug te betalen. De curator betw ist dat sprake is van
een onmiskenbare vergissing en heeft gemotiveerd gereageerd op het
standpunt van deze crediteur.

22-03-2019
4

€ 212.262,45

09-10-2019
5

€ 215.262,45

20-04-2020
7

€ 215.469,82

31-05-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-07-2018
2

Gelet op de stand van de boedel zal het faillissement w orden voorgedragen
voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan de crediteuren zal geen uitkering
w orden gedaan.

31-05-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr. crediteuren

30-07-2018
2

Corr. crediteuren.

22-03-2019
4

Research aanspraken Ace Consulting, tel/corr. crediteuren.

09-10-2019
5

Corr. bestuurder, corr. fiscus.

20-04-2020
7

Corr. curator ACE Compiler inz. kosten w oordmerk Cosy, corr. fiscus.

25-01-2021
9

Corr. crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

30-07-2018
2

Ace Consulting B.V.

22-03-2019
4

9.2 Aard procedures
N.v.t.

30-07-2018
2

De bestuurder van Ace Consulting B.V. heeft een klacht tegen de curator
ingediend bij de Deken. Een van de tw ee klachtgronden is inmiddels
ingetrokken.

22-03-2019
4

Op 23 september 2019 heeft de raad van discipline de klacht kennelijk
ongegrond verklaard. De bestuurder van Ace Consulting B.V. is hiertegen in
verzet gegaan. De verzetprocedure is op 16 december 2019 behandeld. De
curator is in afw achting van de uitspraak.

10-01-2020
6

Op 13 januari 2020 heeft de Raad van Discipline het verzet van de bestuurder
van Ace Consulting B.V. ongegrond verklaard.

20-04-2020
7

9.3 Stand procedures
N.v.t.

30-07-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

30-07-2018
2

Bestuderen stukken, corr. Deken.

22-03-2019
4

Opstellen processtuk inz. tuchtprocedure, bestuderen corr. deken + klacht.

09-10-2019
5

Corr. R-C, voorbereiding zitting hoger beroep.

10-01-2020
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-Verkrijgen van de ontbrekende administratie en de administratie veiligstellen;
-inventarisatie en verkoop activa;
-rechtmatigheidsonderzoek;
-ad hoc w erkzaamheden.

30-07-2018
2

-verkoop activa;
-rechtmatigheidsonderzoek;
-overige ad hoc w erkzaamheden.

23-11-2018
3

-verkoop activa;
-oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
-overige ad hoc w erkzaamheden.

22-03-2019
4

- innen vordering op Solid Sands
- verkoop activa
- mogelijke rechtsmaatregelen uit hoofde van pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid
- overige ad hoc w erkzaamheden

20-04-2020
7

- verkoop activa
- mogelijke rechtsmaatregelen uit hoofde van pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid
- overige ad hoc w erkzaamheden

21-08-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

30-07-2018
2

Aangezien de boedel geen baten meer verw acht, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing
w egens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw . Het onderhavige verslag is dan
ook het eindverslag.

31-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit verslag, begeleidend schrijven R-C.

30-07-2018
2

Opstellen openbaar verslag.

23-11-2018
3

Opstellen openbaar verslag, correspondentie R-C.

22-03-2019
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

09-10-2019
5

Opstellen openbaar verslag, corr. fiscus, corr. R-C.

10-01-2020
6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

20-04-2020
7

Opstellen openbaar verslag, opstellen salarisverzoek, corr. R-C.

21-08-2020
8

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., corr. belastingdienst.

25-01-2021
9

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

31-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

