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

5
02-04-2021
F.13/20/15
NL:TZ:0000127580:F001
21-01-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr C. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
Quince Solutions B.V. (de 'Vennootschap')

24-02-2020
1

Gegevens onderneming
Tupolevlaan 41
1119 NW Schiphol-Rijk
KvK-nummer: 73936162

24-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de Vennootschap bestaan onder meer uit het vervaardigen
van digitale communicatiemiddelen, het bedenken en ontw ikkelen van
campagnes en concepten voor klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.299.069,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -725.522,00

€ 441.593,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

24-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 35.173,40

24-02-2020
1

€ 74.807,30

17-06-2020
2

€ 65.506,49

18-09-2020
3

€ 15.509,02

13-01-2021
4

€ 18.860,72

02-04-2021
5

Verslagperiode
van
21-1-2020

24-02-2020
1

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

17-06-2020
2

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

18-09-2020
3

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

13-01-2021
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021
t/m
26-3-2021

Bestede uren

02-04-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

102 uur 25 min

2

54 uur 15 min

3

8 uur 15 min

4

22 uur 40 min

5

15 uur 50 min

totaal

203 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Quince International B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de
Vennootschap. De heer P.S. Huisman is via Quince International B.V. middellijk
bestuurder van de Vennootschap.

24-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De Vennootschap heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De
curator heeft de overeenkomst met de verzekeraar (voor zover nodig) niet
gestand gedaan.

24-02-2020
1

De boedel heeft premierestituties ontvangen van in totaal EUR 209,29.

17-06-2020
2

1.4 Huur
De Vennootschap huurt een kantoorruimte aan de Tupolevlaan 41-63 te
Schiphol-Rijk. De huurovereenkomst is ex artikel 39 Fw opgezegd.

24-02-2020
1

Daarnaast huurt de Vennootschap een bedrijfsruimte aan de
Noorddammersw eg 83A te Amstelveen. Deze huurovereenkomst is eveneens
ex artikel 39 Fw opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap is opgericht na een overname van de activa uit, en
daaropvolgende doorstart van het op 29 januari 2019 in staat van
faillissement verklaarde Quince Amsterdam B.V. (F.13/19/29).
De bedoeling w as om met een aantal w erknemers soortgelijke diensten te
leveren aan de klanten van Quince Amsterdam B.V. Volgens de bestuurder
bleek na de activatransactie de grootste klant, die naar verw achting goed zou
zijn voor 60% van de bruto-omzet, niet met de Vennootschap samen te w illen
w erken. Hierdoor draaide de Vennootschap vanaf het begin te w einig omzet
om haar kosten te kunnen dragen. Vooralsnog lijkt het erop dat het
faillissement van de Vennootschap te w ijten is aan gebrek aan financiële
middelen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

24-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

24-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-1-2020

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corr./ tel. UW V, corr. R-C, bespr. HR-manager en w erkn.,
mailing/ontslagbrieven opstellen, corr./ bespr./ tel. w erknemers, intake.

24-02-2020
1

Corr./ tel. w erknemers.

17-06-2020
2

Corr. w erknemer.

13-01-2021
4

Tel. w erknemer.

02-04-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

3 laptops aan w erknemers

€ 1.500,00

(computer)apparatuur i.h.k.v. de doorstart

€ 2.500,00

inventaris

€ 20.555,00

totaal

€ 24.555,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een taxateur ingeschakeld die ter plaatse een taxatie heeft
verricht en vervolgens een taxatierapport heeft opgesteld. Een deel van de
inventaris is verkocht aan de doorstarter (zie de onder 6.4 gesloten
activatransactie) en aan w erknemers van de Vennootschap. Het leeuw endeel
van de inventaris is verkocht aan een opkoper.

24-02-2020
1

De verhuurder heeft aanspraak gemaakt op een deel van het in het
bedrijfspand aanw ezige en verkochte kantoormeubilair. Nadat de curator en
de verhuurder hun standpunten aan elkaar kenbaar hebben gemaakt, is er
met instemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen.

17-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Corr. bestuurder, div. bezichtigingen, eigendomsvoorbehouden afw ikkelen,
bestuderen stukken, bespr./ corr./ tel. taxateur, opstellen dataroom, corr./
bespr. R-C, corr./ tel. geïnteresseerden, corr. /tel. HR-manager inz. laptops,
opstellen factuur, bestuderen stukken/jurisprudentie.

24-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

€ 17.500,00

totaal

€ 17.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De IE-rechten zijn verkocht aan de doorstarter en bestaan uit:
1. de rechten op de naam 'Quince';
2. de rechten op de w ebsites en domeinnamen van de Vennootschap en
3. de rechten van het merk 'Quince'.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bestuderen overeenkomst inz. IE-rechten, corr. /tel. w erknemer.

24-02-2020
1

Corr./ tel. bestuurder, corr./ tel. (advocaat) verhuurder, bezichtiging activa,
corr/ bespr. R-C, corr./ tel. opkopers, corr./ tel. m.b.t. afhalen zaken van
derden, bestuderen stukken.

17-06-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pré-faillissement

€ 153.613,35

Opbrengst

Boedeldebiteuren (inning voor derden)

€ 14.175,75

€ 14.175,75

Boedeldebiteuren (inning voor de boedel)

€ 21.955,45

€ 21.289,95

€ 189.744,55

€ 35.465,70

totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 3.543,78

€ 3.543,78

Toelichting debiteuren
Pré-faillissement
Het openstaande debiteurensaldo bedraagt op 22 januari 2020 EUR
153.613,35. De Vennootschap cedeerde haar vorderingen op klanten aan een
factormaatschappij, w aarbij deze maatschappij 95% van de w aarde van die
vorderingen voorfinancierde. De curator onderzoekt of de boedel nog recht
heeft op een deel van de gecedeerde vorderingen.

24-02-2020
1

Boedeldebiteuren
In de afgelopen verslagperiode zijn er w erkzaamheden verricht ten behoeve
van diverse klanten van de Vennootschap, w elke zien op maintenance &
support, het veiligstellen van IE-rechten van klanten en het afronden van
opdrachten. De klanten zijn uit hoofde van deze w erkzaamheden gefactureerd.
De curator heeft ten aanzien van één opdracht afspraken met de
factormaatschappij gemaakt over een boedelbijdrage. De vordering van de
Vennootschap op de opdrachtgever w as namelijk reeds voorgefinancierd, maar
nog niet geleverd. De opdrachtgever zal pas betalen w anneer de opdracht aan
haar w ordt geleverd. De curator heeft 25% van de opbrengst bedongen. De
opdracht is inmiddels geleverd, maar de factuur is nog niet voldaan.
De curator heeft de debiteuren gesommeerd de openstaande vorderingen te
voldoen. In deze verslagperiode heeft de boedel een bedrag van in totaal EUR
17.545,60 ontvangen van verschillende debiteuren. Conform gemaakte
afspraken zal een deel van dit bedrag w orden overgemaakt naar de
factormaatschappij. De laatste debiteur heeft aangegeven het verschuldigde
bedrag te voldoen. De curator is in afw achting van de betaling.

17-06-2020
2

De curator verw acht in de komende verslagperiode de w erkzaamheden met
betrekking tot de debiteureninning af te ronden.
De curator heeft geconstateerd dat de factormaatschappij een bedrag van €
1.331,- heeft geïncasseerd van een debiteur, w elk bedrag toekomt aan de
boedel. Dit bedrag is verrekend met het bedrag dat de boedel verschuldigd is
aan de factormaatschappij. Conform gemaakte afspraken heeft de curator een
bedrag van
€ 9.300,81 overgemaakt aan de factormaatschappij.

18-09-2020
3

Ondanks toezeggingen heeft de laatste debiteur het verschuldigde bedrag van
€ 3.351,70 nog niet betaald. Zij heeft toegezegd het bedrag binnenkort op de
faillissementsrekening te zullen overmaken.
De overmaking van het bedrag van € 3.351,70 w at nog niet is gelukt, bleek
een gevolg te zijn van een (technische) fout van de bank van de debiteur. De
fout is inmiddels ontdekt en de verw achting is dat het bedrag op korte termijn
zal binnenkomen op de faillissementsrekening.

13-01-2021
4

De laatste debiteur heeft het bedrag van € 3.351,70 overgemaakt op de
faillissementsrekening.

02-04-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespr. aandeelhouders en pot. doorstartkandidaat, tel. w erknemer, bespr./
corr. debiteuren, corr. /tel. factoringmaatschappij, corr. inz. overdracht hosting.

24-02-2020
1

Corr./ tel. debiteuren, corr. bank, check betalingen, corr. factormaatschappij.

17-06-2020
2

Bestuderen stukken, bespr. bestuurder, corr./ tel. factormaatschappij, corr./
tel. laatste debiteur, corr. Caceis.

18-09-2020
3

Corr. debiteur, corr./ tel. bank, invullen formulier t.b.v. debiteur.

13-01-2021
4

Corr. debiteur, w erkzaamheden t.b.v. inning openstaande bedrag.

02-04-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De Vennootschap leaset tw ee print- /kopieermachines, tw ee computers en
tw ee laptops van diverse leasemaatschappijen. Er is sprake van operational
lease. De tw ee print- /kopieermachines en computers zijn inmiddels aan de
leasemaatschappijen afgegeven.

24-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
De tw ee geleasede laptops bevonden zich op datum van het faillissement bij
tw ee opdrachtnemers van de Vennootschap. Deze tw ee opdrachtnemers
hebben een beroep gedaan op het retentierecht w egens onbetaald gelaten
vorderingen op de Vennootschap.

24-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken/ bestuderen pandakte, corr. inz. beroep op retentierecht,
corr. banken.

24-02-2020
1

Corr. bestuurder.

17-06-2020
2

Bestuderen stukken.

13-01-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na een korte biedingsprocedure zijn de belangrijkste assets van de
onderneming zoals (beeld)merk, domeinnamen en w ebsites gekocht door
Moovs, een opleidingsbedrijf dat een aantal maanden geleden al een
onderdeel van de onderneming heeft gekocht, nl. Quince Hongarije. Na een
aantal gesprekken is er overeenstemming bereikt over overname van deze
activa, w aarbij mogelijk tw ee w erknemers bij Moovs in dienst treden.

24-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Er w as geen andere belangstelling voor een doorstart. Verkoop van de hoofdzakelijk immateriële - activa zou via een veiling niets hebben opgeleverd.
De resterende materiële activa zijn separaat verkocht via een
biedingsprocedure (zie hoofdstuk 3.3).

24-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 17.500,00

24-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Corr./ tel. doorstarter, corr./ bespr. R-C, corr./tel. bestuurder en w erknemers,
opstellen verkoopprofiel, corr. geintresseerden, bestuderen stukken, opstellen
activa-overeenkomst.

24-02-2020
1

Corr. doorstarter.

17-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft de administratie van de Vennootschap aan de curator
overgedragen. Op eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.
De curator zal de administratie nader onderzoek.

24-02-2020
1

De administratie is inmiddels onderzocht. Onduidelijkheden zijn met de
boekhouder van de Vennootschap besproken en opgehelderd. Het onderzoek
heeft geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. W el is er een vraag
ontstaan naar de betaalde management vergoedingen, w elke vraag aan de
bestuurder ter opheldering is gesteld.

13-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

13-01-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

13-01-2021
4

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

13-01-2021
4

Toelichting
Van paulianeuze rechtshandelingen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

17-06-2020
2

Bestuderen stukken en bestuderen corr. bestuurder.

18-09-2020
3

Corr./ bespr. R-C., bestuderen administratie, corr./ tel. boekhouder.

13-01-2021
4

Bestuderen stukken, research administratie, corr. bestuurder, tel./ corr./
bespr. R-C.

02-04-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66,55

24-02-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent € 66,55.
€ 158.140,90

17-06-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
UW V: € 158.053,17;
ClaimsAgent: € 87,73.
€ 158.146,95

18-09-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
UW V: € 158.053,17;
ClaimsAgent: € 93,78.
€ 164.142,73

13-01-2021
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.; UW V: € 164.042,90; ClaimsAgent: € 99,83.
€ 166.670,12

02-04-2021
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.; UW V: € 164.042,90; ClaimsAgent: € 108,90;
verhuurder: € 2.518,32.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 382.250,00

24-02-2020
1

€ 539.963,00

17-06-2020
2

€ 538.414,00

13-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 125.122,69

8.4 Andere pref. crediteuren

24-02-2020
1

17-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 36.709,77

24-02-2020
1

Toelichting
Dit betreft een vordering van de verhuurder.
€ 400.844,91

17-06-2020
2

Toelichting
Dit betreft de vordering van de verhuurder ten bedrage van € 36.709,77 en
een vordering uit hoofde van een pandrecht ten bedrage van € 364.135,14.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

24-02-2020
1

24

17-06-2020
2

26

18-09-2020
3

28

13-01-2021
4

30

02-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.565,44

24-02-2020
1

€ 537.255,74

17-06-2020
2

€ 547.182,93

18-09-2020
3

€ 609.115,39

13-01-2021
4

€ 611.300,05

02-04-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De boedelvorderingen overstijgen het beschikbare boedelsaldo. Het
faillissement zal derhalve w orden afgew ikkeld bij gebrek aan baten. Aan
faillissementscrediteuren zal geen uitkering w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bestuderen stukken, corr. crediteuren, afspraken maken inz. ophalen
eigendommen, corr./ tel. verhuurder, corr. bestuurder, corr. belastingdienst.

24-02-2020
1

Afhandelen eigendomsvoorbehouden, div. m.b.t. oplevering, corr./ tel.
belastingdienst, corr. crediteuren.

17-06-2020
2

Afhandelen eigendomsvoorbehouden, tel. accountant, corr. koper, corr.
verhuurder, corr. UW V, fiscus en overige crediteuren.

18-09-2020
3

Corr. crediteuren.

13-01-2021
4

Corr. crediteur.

02-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- debiteurenvorderingen innen
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

24-02-2020
1

- debiteurenvorderingen innen;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

17-06-2020
2

- vordering op laatste debiteur innen;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

18-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Inmiddels zijn de laatste w erkzaamheden m.b.t. de inning van de laatste
debiteur afgerond. Aangezien alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn
afgerond en de curator niet verw acht voor de boedel nog baten te kunnen
realiseren, zal aan de rechter-commissaris het verzoek w orden gedaan om
het faillissement te mogen afw ikkelen w egens gebrek aan baten ex artikel 16
Fw . Het onderhavige verslag is dan ook het eindverslag.

02-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bestuderen stukken advocaat verhuurder inz. inventaris en opstellen memo.

24-02-2020
1

Bestuderen stukken, opstellen openbaar verslag, corr. bestuurder, corr./ tel.
(advocaat) verhuurder, corr. verzekeraar, corr. bank, corr. / tel. R-C.

17-06-2020
2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

18-09-2020
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

13-01-2021
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, opvragen stukken KvK.

02-04-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

