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Algemene gegevens
Naam onderneming
NQNF Development & Consultancy B.V.

04-06-2021
1

Gegevens onderneming
NQNF Development & Consultancy B.V., hierna: "NQNF", is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 71431268 en is gevestigd te 1566 W P
Assendelft aan de Beemsterstraat 1.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan w orden ontleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit
verslag op een later moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de
informatie die op dit moment bij de curator bekend is onvolledig of
(gedeeltelijk) onjuist is.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister).

Activiteiten onderneming

04-06-2021
1

Activiteiten onderneming
NQNF exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met het ontw erpen en
ontw ikkelen van leerprogramma's m.b.v. softw are, e-learning in combinatie met
gamificiation. Daarnaast zou de onderneming zich bezighouden met het
coachen van topsporters op mentaal, psychosociaal maatschappelijk gebied en
het geven van advies, lezingen en (boek)presentaties.

04-06-2021
1

SBI-code KvK: SBI-code: 85599 - Studiebegeleiding, vorming en onderw ijs.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de bestuurder herhaalde malen verzocht om de financiële en
overige administratieve bescheiden aan hem te verstrekken. Aan dit verzoek
heeft de bestuurder tot op heden geen gevolg gegeven. De bestuurder is
gew ezen op de haar rustende verplichting en de consequenties. De
bestuurder heeft beterschap beloofd en aangegeven dat zij aan het verzoek
van de curator tot afgifte van de administratie spoedig gevolg zal gegeven.

04-06-2021
1

Vooralsnog heeft de curator geen volledige administratie van de bestuurder
ontvangen, zulks ondanks herhaalde verzoeken daartoe (zie verder 7.1. e.v.).

02-09-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
6
Toelichting
Incl. de middellijke bestuurder

Boedelsaldo

04-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2021
1

€ 15.000,00

02-09-2021
2

Toelichting
Verkoopopbrengst goodw ill incl. handels- en domeinnaam: € 15.000,-- (zie 3.8)

€ 14.990,80

27-12-2021
3

Toelichting
Baten:
Verkoopopbrengst goodw ill incl. handels- en domeinnaam: € 15.000,-- (zie
3.8)
Reeds betaald boedelschulden:
Verschotten: € 9,20

€ 25.240,80

14-03-2022
4

Toelichting
Baten:
Verkoopopbrengst goodw ill incl. handels- en domeinnaam: € 15.000,-- (zie
3.8)
Schikking (deelbetalingen totnogtoe): € 10.250,-Reeds betaald boedelschulden:
Verschotten: € 9,20

€ 35.240,80
Toelichting
A. Baten:
Verkoopopbrengst goodw ill incl. handels- en domeinnaam: € 15.000,-- (zie
3.8)
Schikking (deelbetalingen tot huidge verslagperiode): € 20.250,-totaal: € 35.250,-B. Reeds betaalde verschoten/boedelschulden:
Verschotten KvK: € 9,20
totaal:€ 9,20
Het boedelsaldo: A - B = € 35.240,80

Verslagperiode

17-06-2022
5

Verslagperiode
van
4-5-2021

04-06-2021
1

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

02-09-2021
2

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021

27-12-2021
3

t/m
27-12-2021
van
28-12-2021

14-03-2022
4

t/m
14-3-2021
van
15-3-2022

17-06-2022
5

t/m
16-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 48 min

2

31 uur 0 min

3

19 uur 48 min

4

5 uur 18 min

5

4 uur 54 min

totaal

94 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
NQNF is op 13 januari op 13 april 2018 opgericht.
Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap NQNF
Development & Consultancy Holding B.V. Voor (meer) informatie met betrekking
tot de aandeelhouder en bestuurder NQNF Development & Consultancy
Holding B.V. w ordt verw ezen naar het handelsregister van de Kamer van
Koophandel (nummer: 71425632).

04-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

04-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

04-06-2021
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.
De onderneming w erd gedreven vanuit het w oonadres van de middelllijk
bestuurder.

04-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een w erknemer die sinds
maart 2021 niet betaald w erd. Volgens opgave van de bestuurder zou het
faillissement zijn te w ijten aan het mislukken van een IT-project dat w as
aangenomen w aardoor er volgens de bestuurder toegezegde investeringen
uitbleven.
Naar de oorzaken van het faillissement is nader onderzoek ingesteld.

04-06-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

04-06-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 10 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-06-2021
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zou de onderneming pas in maart 2021 zijn
aangevangen met het verrichten van activiteiten. Voor die tijd zou de
onderneming een slapend bestaan hebben gehad en om die reden ook geen
w erknemers in dienst hebben gehad.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-5-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder heeft direct na het uitspreken van het faillissement
aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen het faillissementsvonnis, maar
heeft daar op delaatste dag dat er nog hoger beroep kon w orden ingesteld om
haar moverende redenen van afgezien.
Gelet hierop zijn de arbeidsovereenkomsten dan ook niet eerder opgezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

04-06-2021
1

Toelichting onroerende zaken
In het Kadaster zijn er geen onroerende zaken die eigendom van NQNF zijn.

04-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster.

04-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zou er ook geen sprake zijn van enige
andere activa. W egens het ontbreken van enige administratie is het voor de
curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren.

04-06-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

04-06-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onder 3.6.

3.8 Andere activa

04-06-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill incl. handels- en domeinnaam

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens opgave van de bestuurder zou er ook geen sprake zijn van enige
andere activa. W egens het ontbreken van enige administratie is het voor de
curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren.

04-06-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de goodw ill incl. de handelsnaam en de
domeinnaam verkocht voor een bedrag van € 15.000,--.

02-09-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor.

04-06-2021
1

Onderhandelingen, telefonische overleggen, correspondentie, opstellen koopen verkoopovereenkomst, etc.

02-09-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zou er ook geen sprake zijn debiteuren.
W egens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator
vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren. Op basis van de van derden
verkregen informatie sluit de curator niet uit dat NQNF mogelijk nog
vorderingen heeft op Gimsgiy B.V., een zustervennootschap van NQNF. Dit is
op dit moment in onderzoek.

04-06-2021
1

W egens het ontbreken van de administratie is het vooralsnog niet mogelijk om
vast te stellen of er vorderingen zijn, en, zo ja, op w ie. Het onderzoek is nog
gaande en de bestuurder is verzocht om openheid van zaken te geven en de
volledige administratie aan de curator af te geven.

02-09-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar vorderingen op Gimsgiy B.V.

04-06-2021
1

Overleggen en correspondentie met de bestuurder en derden, etc.

02-09-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 10,37

04-06-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire financiering.
NQNF houdt een betaalrekening bij de ING Bank. Per datum faillissement w as
er sprake van een negatief banksaldo van € 10,37.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

04-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden, althans de curator is niet bekend met
zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

04-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing, zie 5.3.

04-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

04-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een
beroep op een retentierecht.

04-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een
beroep op een recht van reclame.

04-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele bancaire financiering.

04-06-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

04-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is gepoogd om tot een doorstart te komen, maar tot op heden is dat niet
van de grond gekomen.

04-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

04-06-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

04-06-2021
1

Zie hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-06-2021
1

Niet van toepassing, zie hiervoor.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is meermaals met een gegadigde gesproken en gecorrespondeerd. Ook is er
meemaals met de bestuurder gesproken en gecorrespondeerd over de
mogelijkheden van een doorstart.

04-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de bestuurder de administratie niet
aangeleverd. Of aan de boekplicht ex artikel 2:10 BW al dan niet is voldaan,
kan w orden beoordeeld eerst nadat de bestuurder de voor het onderzoek
relevante bescheiden heeft aangeleverd. De bestuurder heeft inmiddels
beterschap beloofd.

04-06-2021
1

Ofschoon de bestuurder had aangegeven de volledige administratie aan de
curator af te zullen geven, heeft zij dat, niettegenstaande herhaalde
verzoeken daartoe, tot op heden niet gedaan. De bestuurder is thans ten

02-09-2021
2

laatste male in de gelegenheid gesteld. Mocht afgifte w ederom uitblijven, dan
kan niet anders w orden geconcludeerd dan dat niet voldaan is aan de
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .
Van de bestuurder zijn in de afgelopen verslaperiode enkele aanvullende
stukken ontvangen en nader onderzocht. De bevindingen van het onderzoek
zijn met de bestuurder besproken en is de bestuurder op grond van het
bepaalde in artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
huidige faillissement alsook in het faillissement van NQNF Development &
Consultancy Holding B.V.

27-12-2021
3

Ofschoon de bestuurder zich niet kon vinden in de aansprakelijkstelling en de
aansprakelijkstelling ook heeft betw ist, heeft de bestuurder te kennen
gegeven zich daarin te berusten.
Gelet op de financiële positie van de bestuurder is met bestuurder verder
overleg gevoerd over een minnelijke schikking in zow el dit faillissement als in
het faillissement van NQNF Development & Consultancy Holding B.V. Na diverse
overleggen is met de bestuurder een schikking getroffen. De schikking houdt in
dat de bestuurder (met behulp van derden) een bedrag van € 50.000,-betaalt. Gelet op de crediteurenpositie in zow el dit faillissement als in het
faillissement van NQNF Development & Consultancy Holding B.V. komt ca. 50%
van het schikkingsbedrag aan de boedel van dit faillissement toe. In de
komende verslagperiode zal de precieze omvang van het schikkingsbedrag dat
aan dit faillissement kan w orden toegerekend nader w orden vastgesteld.
Ofschoon overeen w as gekomen dat het schikkingsbedrag in één keer zou
w orden voldaan, is dat helaas niet gelukt. Een bedrag van € 10.000,-- is
inmiddels ontvangen. Betaling van het resterende bedrag ad € 40.000,-- w ordt
in 4 termijnen in januari en februari 2022 voldaan.
Van het totale schikkingsbedrag van € 50.000,-- (w aarvan ca. 50% aan dit
faillissement kan w orden toegerekend) is totnogtoe in totaal een bedrag van €
20.000,-- ontvangen. Het resterende bedrag van € 30.000,-- zal in drie
opeenvolgende termijnen van ieder € 10.000,-- groot w orden voldaan. De
eerste volgende termijn w ordt op 1 april 2022 verw acht. Betaling van tw ee
daaropopvolgende termijnen w orden op 1 mei en 1 juni 2022 verw acht.

14-03-2022
4

In afw achting van de precieze omvang van w elk bedrag aan w elk faillissement
kan w orden toegerekend, is voor nu 50% van de ontvangen € 20.000,-- aan
dit faillissement toegerekend en 50% aan het faillissement van NQNF
Development & Consultancy Holding B.V.
Daarnaast w as er eerder een bedrag van € 250,-- extra van de bestuurder
ontvangen. Dit bedrag is voor nu volledig aan dit faillissement toegerekend
Van het totale schikkingsbedrag is inmiddels een bedrag van € 40.000,-ontvangen. Thans resteert nog een bedrag van € 10.000,--. Hoew el
overeengekomen w as gekomen dat deze laatste termijnbetaling op 1 juni jl.
zou plaatsvinden, is aan de bestuurder respijt van een één maand verleend
zodat zij en de derde die de schikking mogelijk heeft gemaakt in staat
w orden gesteld om de laatste termijnbetaling te doen. Betaling w ordt
derhalve uiterlijk 1 juli 2022 verw acht.

7.2 Depot jaarrekeningen

17-06-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen
jaarrekeningen gedeponeerd, zodat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de
curator ten dienste staat. Dit zal in de komende verslagperiode nader w orden
onderzocht.

04-06-2021
1

Uit de thans beschikbare informatie blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn
opgemaakt, laat staan gedeponeerd zodat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2
BW de curator ten dienste staat.

02-09-2021
2

Maakt onderdeel uit van de schikking, zie 7.1.

27-12-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd dan w el voorhanden. Maar
aangenomen kan w orden dat, aangezien NQNF binnen de door artikel 2:396
BW gestelde grenzen valt, er aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de
getrouw heid daarvan hoeft te w orden toegevoegd.

04-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. geïntroduceerd en is de
stortingseis alsmede de eis van het minimumkapitaal van € 18.000,verdw enen. NQNF is op 13 april 2018 onder de regeling van Flex B.V., met een
geplaatst kapitaal van € 100,-- opgericht, zodat van stortingsverplichting geen
sprake is.

04-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-06-2021
1

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

Toelichting

02-09-2021
2

Nog in onderzoek.

Toelichting
Maakt onderdeel uit van de schikking, zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

27-12-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-06-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

Toelichting

02-09-2021
2

Nog in onderzoek.

Nee

27-12-2021
3

Toelichting
Uit het onderzoek zijn geen paulianeuze handelingen aan het licht gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

04-06-2021
1

Zie 7.1.

27-12-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gezien het ontbreken van enige administratie is het vooralsnog niet mogelijk
gebleken om een rechtmatigheidsonderzoek zoals in faillissementen
gebruikelijk in te stellen. Zodra administratie beschikbaar komt, zal met het
rechtmatigheidsonderzoek w orden aangevangen.

04-06-2021
1

Nader onderzoek aanvullende administratieve stukken, diverse overleggen en
correspondentie met bestuurder en derden, etc.

27-12-2021
3

Vele overleggen en correspondentie met bestuurder en derde die de schikking
financieert.

14-03-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

04-06-2021
1

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. UW V: p.m.

€ 57.847,01

02-09-2021

Toelichting

2

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. UW V: € 57.763,75
3. W erknemer (ingediend door ARAG): € 83,26

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.968,00

04-06-2021
1

Toelichting
Door de fiscus is tot nog toe een vordering ingediend ter grootte van €
21.968,--.
De curator sluit echter niet uit dat er nog meer vorderingen van de fiscus zullen
volgen.

€ 49.890,00

02-09-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus nieuw e vorderingen ingediend.

€ 50.626,00

27-12-2021
3

€ 53.553,00

14-03-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

04-06-2021
1

Door het UW V zijn nog geen vorderingen ingediend.

€ 78.871,53

02-09-2021
2

€ 96.012,37

27-12-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 23.028,97

04-06-2021
1

Toelichting
Dit betreft een vordering van een w erknemer (die tevens het faillissement
heeft aangevraagd).
Verw acht w ordt dat (een deel van) deze vordering door het UW V zal w orden
overgenomen op grond van de loongarantieregeling.

€ 5.219,72

02-09-2021
2

Toelichting
Onder de loongarantieregeling heeft het UW V een deel van de vorderingen
van de w erknemer voldaan. Het bedrag dat er thans resteert betreft het
bedrag dat niet onder de loongarantieregeling valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

04-06-2021
1

7

02-09-2021
2

8

27-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.597,22

04-06-2021
1

€ 82.451,18

02-09-2021
2

€ 92.451,18

27-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-06-2021
1

Gezien op de huidige stand van de boedel w ordt niet verw acht dat er enige
uitkering kan w orden gedaan aan de concurrente crediteuren.

27-12-2021
3

Gezien de huidige stand van de boedel, enerzijds, en de hoogte van de
boedelvorderingen, anderzijds, kan er geen uitkering gedaan w orden aan de
concurrente en de preferente crediteuren.

17-06-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van bestuurder zijn er geen lopende procedures.

04-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

04-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

04-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

04-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.

Oorzaken onderzoek
Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek)
Schending deponeringsplicht jaarrrekening
Paulianeus handelen

1. Inning schikkingsbedrag
2. Afw ikkeling faillissement

04-06-2021
1

27-12-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-06-2021
1

Verw acht w ordt dat het faillissement binnen enkele maanden kan w orden
afgew ikkeld.

17-06-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-9-2022

17-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

04-06-2021
1

