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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tendris Solutions B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Tendris Solutions B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam, feitelijk
gevestigd aan het adres Remmingw eg 2-4 te (1332 BE) Almere, ingeschreven
bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 27253664.
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Activiteiten onderneming
"Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies." "Het commercialiseren
van groene
energie, het realiseren en het uitw erken van (duurzame) innovaties en
elektrotechnische
toepassingen op het gebied van elektrotechniek en w erktuigbouw kunde."

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Uit de jaarcijfers 2015 maakt de curator op dat er een omzet is gegenereerd
van € 1.242.710,-, terw ijl in 2014 dat € 1.446.862,- bedroeg. De voorlopig
ingeschatte omzet 2016 bedraagt € 1.127.883,-, w aarbij de nog te factureren
omzet einde kw artaal 2016 nog niet geheel in beeld is.
De meest omzet w erd gegenereerd door w erkzaamheden door te factureren
aan de 50%
dochtervennootschap AF&F B.V., w aarvan curanda tevens bestuurder w as.
Voorts w erd er
omzet gegenereerd als gevolg van subsidies en funding van projecten door
derden.

04-07-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel 11

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 222.733,49

04-07-2018
6

€ 222.748,63

04-10-2018
7

€ 230.706,04

04-01-2019
8

€ 222.787,57

04-04-2019
9

€ 222.804,23

03-07-2019
10

€ 222.815,59

02-10-2019
11

€ 222.827,73

30-12-2019
12

€ 222.835,24

30-03-2020
13

€ 222.837,13

30-06-2020
14

€ 222.837,13

30-09-2020
15

€ 222.837,13

28-12-2020
16

€ 222.837,13

26-03-2021
17

€ 222.837,13

25-06-2021
18

€ 222.776,28

24-09-2021
19

€ 222.685,60

23-12-2021
20

€ 135.655,62

23-03-2022
21

€ 135.610,70

22-06-2022
22

Verslagperiode

van
5-4-2018

04-07-2018
6

t/m
3-7-2018
van
4-7-2018

04-10-2018
7

t/m
4-10-2018
van
4-10-2018

04-01-2019
8

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

04-04-2019
9

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

03-07-2019
10

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

02-10-2019
11

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

30-12-2019
12

t/m
29-12-2019
van
30-12-2019

30-03-2020
13

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

30-06-2020
14

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020
t/m
29-9-2020

30-09-2020
15

van
30-9-2020

28-12-2020
16

t/m
27-12-2020
van
28-12-2020

26-03-2021
17

t/m
25-3-2021
van
26-3-2021

25-06-2021
18

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

24-09-2021
19

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021

23-12-2021
20

t/m
22-12-2021
van
23-12-2021

23-03-2022
21

t/m
22-3-2022
van
23-3-2022
t/m
21-6-2022

Bestede uren

22-06-2022
22

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

5 uur 14 min

7

3 uur 30 min

8

1 uur 48 min

9

2 uur 30 min

10

1 uur 12 min

11

1 uur 36 min

12

0 uur 42 min

13

1 uur 48 min

14

1 uur 36 min

15

0 uur 36 min

16

0 uur 36 min

17

0 uur 42 min

18

0 uur 30 min

19

0 uur 48 min

20

0 uur 36 min

21

4 uur 30 min

22

1 uur 48 min

totaal

30 uur 2 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
VERSLAG 6
Totaal aantal bestede uren in dit faillissement tot op heden is 208 uur en 36
minuten.
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In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in het op het
voorblad
genoemde faillissement en over zijn bevindingen vanaf de datum w aarop het
faillissement is
uitgesproken.
Nadrukkelijk w ordt gew ezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag
is gebaseerd op de informatie die de curator in de voorliggende periode heeft
ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan
ook nog onderw erp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat thans geen
definitieve uitspraak kan w orden gedaan over de juistheid en volledigheid van
de opgenomen gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen
rechten w orden ontleend.
Op 22 maart 2017 is een afkoelingsperiode door uw Rechtbank gelast voor de
duur van 2
maanden.
Het bleek niet mogelijk de verslagperiode op de juiste w ijze in te voeren, deze
verspringt steeds naar de hiervoor genoemde data. De verslagperiode betreft
echter de periode 03-10-2018 t/m 03-01-2019.

04-01-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Tendris Solutions B.V. is opgericht op 22 oktober
2002, terw ijl zij in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
ingeschreven op 23 oktober 2002. De heer T.C. Neeb is bestuurder. Het
maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 90.001,-, verdeeld in
1 prioriteitsaandeel van € 1,- en 90.000 gew one aandelen van € 1,-. Hiervan
zijn geplaatst 1 prioriteitsaandeel en 18.000 gew one aandelen. De gew one
aandelen w orden gehouden door STAK Tendris Solutions, w aarvan de heer
T.W . Neeb bestuurder is, terw ijl het prioriteitsaandeel w ordt gehouden door
Tendris Holding B.V. Van belang is dat 98% van de aandelen van de STAK in
eigendom toekomt aan Solutions Beheer 2.0 B.V., w aarvan de heer T.W . Neeb
directeur groot aandeelhouder is. Op basis van de thans bekende bescheiden
heeft er op 9 september 2015 een Management Buy Out plaatsgevonden,
w aarna de hiervoor geduide eigendomsverhoudingen zijn ontstaan. Voor de
Management Buy Out heeft Tendris Holding B.V. 73 % van de geplaatste
aandelen.
Handelsnamen van curanda zijn Tendris Solutions B.V. Er zijn geen
commissarissen.
Tendris Solutions B.V. is voor 50% aandeelhouder in AF&F B.V., w aarbij Tendris
Solutions
B.V. tevens bestuurder is. Van belang is dat AF&F B.V. op 15 maart 2017 in
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staat van
faillissement is verklaard met benoeming van R. le Grand, gevestigd te
Rotterdam tot curator. AF&F B.V. en Tendris Solutions B.V. zijn voor w at betreft
hun w erkzaamheden en projecten (volstrekt) verw even. In dit kader is van
belang dat als gevolg van de intercompany vorderingen over en w eer alsmede
de projecten, de opstelling van de activa in het bedrijfspand van gefailleerde,
de subsidieverlening en het feit dat het betreft dezelfde directie van genoemde
vennootschappen. De curator heeft nauw overleg met mr. Le Grand ten
aanzien van de afw ikkeling, voortzetting en eventuele doorstart van de
onderneming ter zake. Als bijlage bij dit verslag zendt de curator een
organogram van Tendris Solutions B.V., Klata B.V. en AF&F B.V., als opgemaakt
door de directie van curanda per 6 maart 2017.

1.2 Lopende procedures
Er zijn door of namens curanda volgens het bestuur geen procedures
aanhangig. Een en
ander met uitzondering van enige subsidie van de EFRO en W BSO
subsidieprocedures, w elke
thans onderw erp van onderzoek zijn. Meer in het bijzonder ten aanzien van
een mogelijke
doorstart als ook ten aanzien van de houdbaarheid ervan in het kader van een
doorstart
alsook ten aanzien van de betaling van de reeds gedeclareerde maar nog niet
uitgekeerde
bedragen en de reeds gemaakte maar nog niet gedeclareerde uren in dit
kader.
In het kader van diverse subsidietrajecten w elke door curanda aanhangig zijn
gemaakt, heeft de curator deze met de directie van curanda besproken. Van
belang is dat er een fors aantal subsidietrajecten zijn bew andeld w aarbij de
subsidiërende instantie nog een vordering heeft op curanda. Inmiddels is de
directie van curanda in overleg met de curator doende om deze trajecten
nader af te ronden, opdat de vorderingen van de diverse subsidiaire instanties
op curanda kunnen w orden beperkt. Het betrof in dit verband subsidies bij
RVO, W BSO alsmede Friesland Vernieuw d.
Ten aanzien van de subsidies bij het project Kansen voor W est van het
Europees Fonds
Regionale Ontw ikkeling van de Europese Unie (EFRO) is van belang dat de in
de
koopovereenkomst met Klata B.V., als nader genoemd onder punt 3, rekening
is gehouden
met de nog te ontvangen bedragen in het kader van subsidiestromen tot aan
datum
faillissement, over de faillissementsperiode tot aan datum verkoop van de
activa aan Klata B.V. alsmede de perioden van na verkoop.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een ziektekostenverzekering bij Klap B.V., w elke voor zover de
curator thans kan inschatten, leidt tot een teruggave ten aanzien van
personeel dat als gevolg van ziekte niet w erkzaam w as. De curator heeft ter
zake inmiddels contact met Klap B.V. gezocht en hoopt op korte termijn nadere
bescheiden te ontvangen. Het bedrag dat met de teruggave is gemoeid
bedraagt € 2.821,46.
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De overige verzekeringen w aren reeds beëindigd voor faillissementsdatum en
zijn in het kader van de nadere bedrijfsvoering door AF&F B.V. niet herstelbaar
gebleken.

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met Kompas Beheer B.V. ten aanzien
van het
bedrijfspand aan de Remmingw eg 2-4. In dit verband is van belang dat als
gevolg van een
vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 15 februari 2017 de
huurovereenkomst
tussen partijen ten aanzien van de genoemde bedrijfsruimte aan de
Remmingw eg 2-4 te
Almere is ontbonden per 15 februari 2017 en curanda is veroordeeld om
binnen 10 dagen na
betekening van het vonnis de bedrijfsruimte als genoemd te verlaten. Als
gevolg van de
doorstart mogelijkheden die door de curator w orden onderzocht, en de
afkoelingsperiode en de gevolgen die partijen daaraan kennen, heeft
oplevering nog niet plaatsgevonden. De curator houdt nauw contact met de
verhuurder ter zake. De verhuurder heeft al haar rechten voorbehouden.
Voor w at betreft de huur is van belang dat los van de huurovereenkomst met
Kompas Beheer B.V. Tendris Solutions B.V. ruimte ter beschikking heeft gesteld
aan AF&F B.V. en tevens ruimte ter beschikking heeft gesteld aan Astaco
Technologies B.V. voor w at betreft de door Astaco Technologies B.V. gestelde
eigendom van tw ee reactoren.
Bij de verkoop van de activa als genoemd onder punt 3, met de verhuurder is
overeengekomen dat deze alle aanspraken uit hoofde dan w el voortvloeiende
uit de
huurovereenkomst met curanda vanaf 1 april 2017 zal laten en de boedel ter
zake vrijw aart.
Het een en ander is door de verhuurder ondertekend op 25 april 2017, w aarbij
overigens geen afstand w ordt gedaan van de geldvorderingen die voortvloeien
uit het vonnis van de
kantonrechter van 15 februari 2017 betreffende de periode tot en met 31
maart 2017, vide
hiervoor, w elke vordering zal w orden geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende concurrente crediteuren.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator is van mening dat de onderneming reeds lange tijd technisch failliet
w as.
Desalniettemin heeft de directie gemeend dat er nog voldoende mogelijkheden
voor
financiering van de w erkzaamheden van Tendris Solutions B.V. mogelijk w aren.
In dit verband w ijst de directie onder meer op een lopende subsidie met een
totaalbedrag van € 1.250.000,-- na voldoening van het toegekende project ter
zake (Efro subsidie in het kader van de kansen voor W est 2 (een Europese
subsidie). Los daarvan stelde de directie niet alleen afhankelijk te zijn van de
algenreactoren en de mogelijke productie ervan maar tevens van andere
projecten, w aaronder het ontw ikkelen van een elektromagneet motor, w elke
revolutionair zou zijn. Ook hier zouden nadere bedragen gefinancierd w orden
door derden, hetgeen niet op tijd af kw am. Ook hebben latente claims van
derden jegens curanda tot gevolg gehad dat derden potentiële investeerders
geen nadere investering w ensten te verstrekken. Als gevolg van diverse claims
en het niet voortgaan van de ontw ikkeling van genoemde projecten w as het
onontkoombaar dat het faillissement uiteindelijk moest w orden aangevraagd,
zo stelt de directie. De curator doet onderzoek naar de gestelde oorzaken van
het faillissement.
De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog
niet gestaakt en is daarmee doende.
De curator is in overleg met derden ten aanzien van de beoordeling van de
administratie, zoals aangeleverd. Een afspraak is inmiddels gemaakt op 5
oktober 2017.
De curator heeft de administratie inmiddels beoordeeld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

04-07-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
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Toelichting
Op 10-03-2017 heeft de curator met toestemming van u, rechter-commissaris,
van 9 maart
2017 het personeel ontslagen tegen de vroegst mogelijke datum. Inmiddels
hebben er
besprekingen plaatsgevonden met een medew erker van het UW V, zodat de
loonvorderingsformulieren zijn ingediend. Voorts heeft de curator inmiddels
getuigschriften aan
de diverse personeelsleden verstrekt en is er nader overleg omtrent de
eventuele
mogelijkheden ter zake een doorstart. Het personeel is na ontslag verzocht de
w erkzaamheden neer te leggen. Het personeel

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Eventueel beantw oorden vragen personeel.
In het kader van de verkoopovereenkomst genoemd onder punt 3, zijn
inmiddels drie
personeelsleden in dienst bij Klata B.V., de doorstartende onderneming dan
w el een gelieerde
vennootschap.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inmiddels heeft de curator w ederom contact gezocht met de heer Neeb voor
w at betreft de status omtrent de uitvoering van het EFRO Project en de te
ontvangen subsidies. Als gevolg van de corona crisis hebben de ontw ikkelaars
van de opvolger van curanda in het kader van dit project geen
w erkzaamheden kunnen uitvoeren en tot op heden uitgevoerd over de
afgelopen drie maanden. Het een en ander maakt dat de uitvoerende
onderneming verzocht heeft om een uitstel van de deadlines in het kader van
de afronding van het project. Gegeven de grondslagen van het verzoek is het
uitstel verleend. De curator heeft beschikking ontvangen van 9 juni 2020
w aarin het een en ander staat verw oord. De curator heeft in dit kader contact
gezocht met de directie van de doorstartende partij om te bezien of er een
andere oplossing is, gegeven de duur van het traject en de nog te betalen
bedragen.

30-06-2020
14

Dit onderdeel w ordt verder behandeld onder 3.3.

23-12-2021
20

Ten aanzien van de afw ikkeling van het EFRO project (Haematococus Pluvialis)
is van belang dat de curator contact heeft gezocht met de management
autoriteit, de partij die de verleende subsidies feitelijk gaat vaststellen. Het is
de boedel bekend gew orden dat het laatste uitstel dat zal w orden verleend,
een uitstel is tot 30 augustus 2022. Dat houdt in dat het eindverslag terzake
moet zijn ingediend op 30 november 2022. De boedel heeft 100% van de
subsidie vooruit gefactureerd gekregen en zal bij afronding van het project nog
recht hebben op een aanvullende betaling door de koper van de activa. De
curator gaat er vooralsnog vanuit dat de subsidie die is verstrekt aan de
boedel zal verblijven. Voor zover de boedel thans bekend is, is het project
afgerond maar dienen er nog rapporten afgew ikkeld te w orden door
projectpartners w aar nog enige tijd voor nodig is. De curator heeft inmiddels
ook contact opgenomen met de boedel van AF & F B.V., de partij die naast de
boedel tevens recht heeft op subsidies indien het project is afgerond.
Gezamenlijk zal w orden opgetrokken om bij afronding van het project de door
de koper van de activa nog verschuldigde bedragen op te eisen. De curator
houdt u op de hoogte.

23-03-2022
21

Ten aanzien van de afw ikkeling van het EFRO project zijn er geen
ontw ikkelingen te melden.

22-06-2022
22

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op verzoek van Tendris Holding B.V. is er op 1 maart 2017 door Troostw ijk een
nadere taxatie gew eest van de activa van Tendris B.V., w aarbij de
marktw aarde alsmede de liquidatiew aarde is getaxeerd. In zijn algemeenheid
betreft de taxatie bedrijfsmachines voor de w erkplaats en laboratoria,
specialistische laboratorium apparatuur, magazijnstellingen, computer
apparatuur alsmede kantoorinventaris. Niet is mee-getaxeerd de onderdelen
voor voorraad, w elke in omvang in ieder geval substantieel is gew eest. De
curatoren hebben gemeend op basis van de taxatie van Troostw ijk B.V. een
nadere taxatie te moeten laten plaatsvinden door Van Beusekom. Deze taxatie
dient ter ondersteuning van de taxatie van Troostw ijk. Van belang is dat de
activa, zo w ordt door de directie van curanda gesteld, toekomt aan de boedel

04-07-2018
6

van AF&F B.V., Astaco Nederland B.V. alsmede curanda. De exacte verdeling
van deze bedrijfsmiddelen is nog niet inzichtelijk te maken. Hier hebben de
curatoren in het kader van een doorstart nader overleg over.
Als gemeld is er een grote verw evenheid in de activa van AF&F B.V. en Tendris
Solutions B.V.
In het kader van de verkoop van de activa is de inventaris en voorraad door
Klata B.V.
verw orven voor in totaal een bedrag van € 74.115,-- ter zake de voorraden en
inventaris
alsmede een bedrag van € 16.000,-- ter zake de goodw ill. Van belang is dat
aan de voorraden op grond van taxaties kan w orden toegerekend een bedrag
van € 4.161,61 en ter zake de inventaris een bedrag van € 69.853,39 (te
w eten 94,25 % respectievelijk 5,25 % van de genoemde opbrengst).
Ten aanzien van de subsidietrajecten als besproken onder punt 1.4, bericht de
curator u dat de indiening van de subsidieaanspraken uit hoofde van de
aanspraken tot aan datum
faillissement zijn ingediend bij de EFRO Management Autoriteit. Ten aanzien
van de eerste
tranche verw acht de curator een betaling van € 117.980,32 ten behoeve van
de boedel. De curator houdt ter zake de vinger aan de pols. Van belang is dat
ten aanzien van rechten van derden, met instemming van u, rechtercommissaris, overeen is gekomen dat op grond van het pandrecht van Tendris
Holding B.V. uit hoofde van een geldlening ten bedrage van € 40.000,--,
laatstgenoemde recht meende te hebben op de uit te keren subsidies. Nu de
curator deze verpanding en de omvang ervan op meerdere gronden heeft
betw ist (onder meer op basis van de stelling dat de gestelde
subsidieaanspraken niet vatbaar zijn voor verpanding), zijn partijen in het
kader van een minnelijke regeling overeengekomen dat de boedel van Tendris
Holding B.V. een bedrag van 40 % over de eerste € 40.000,-- aan subsidies zal
ontvangen. Hiertoe is, met toestemming van u rechter-commissaris, met
Tendris Holding B.V. een vaststellingsovereenkomst overeengekomen op 26
april 2017. Het een en ander betekent dat van de hiervoor geduide uitkering
de boedel over de eerste € 40.000,-- € 16.000,-- aan Tendris Holding B.V. zal
voldoen.
De indiening van de aan de boedel toekomende bedragen voor de periode
vanaf datum
faillissement tot aan datum verkoop van de activa zal inmiddels op basis van
de toekenning
van de eerste tranche, als hiervoor genoemd, op korte termijn plaatshebben.
De curator houdt ook hier vinger aan de pols.
Los hiervan is afgesproken dat bij afronding van de subsidieprojecten met
betrekking tot het EFRO Project als hiervoor bedoeld een bedrag van €
56.254,63 zal w orden verdeeld in
verhouding 50 % AF&F B.V. en 50 % Tendris Solutions B.V. Ook hier mag de
boedel nog
enige betaling verw achten.
Inmiddels is de eerste tranche door de subsidie verlenende instantie, EFRO
Management
Autoriteit voldaan, als gevolg w aarvan de boedel € 117.980,32 heeft kunnen
bijschrijven.
Conform overeenkomst met Tendris Holding B.V. is inmiddels ook het bedrag
van € 16.000,-aan laatstgenoemde overgeboekt. Deze positie is inmiddels ter zake derhalve
afgew ikkeld.

De curator heeft ook de tw eede tranche inmiddels mogen ontvangen, w elk een
bedrag van € 26.035,80 beloopt. Ook een ander project, w aarbij nog een
subsidiebedrag van € 3.257,-- door RvO diende te w orden voldaan aan de
houder van het project AF&F B.V. heeft de curator afgedaan door genoemd
bedrag rechtstreeks door de subsidiërende instantie te laten overboeken op
de rekening van de boedel ten bedrage van € 3.257,--.
Bij de afw ikkeling van de subsidieprojecten met betrekking tot het EFRO
project verw acht de curator nog een nader bedrag te verdelen.
In de achterliggende faillissementsperiode zijn er geen subsidiebedragen
ontvangen dan w el
vervallen.
Voor w at betreft het project dat is overgedragen aan Astaco Technologies B.V.
en de
bate die de boedel ter zake nog tegemoet zou kunnen zien, is van belang dat
dit project
loopt tot eind 2019. Van belang is dat het w ijzigingsverzoek ter zake is
goedgekeurd en
er op korte termijn een nadere controle zal plaatshebben.
€ 69.853,39
VERSLAG 6
In de achterliggende faillissementsperiode is de derde deelw aarneming (die tot
en met december 2017) goedgekeurd door de Management Autoriteit. De
curator houdt de vinger aan de pols. Het gaat om een bate van € 28.127,32
die bij afronding van het project nog tegemoet kan w orden gezien.
In de achterliggende faillissementsperiode zijn er op dit punt geen
ontw ikkelingen gew eest.
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In de achterliggende faillissementsperiode is er met betrekking tot de
deelw aarneming geen nadere ontw ikkeling gew eest. W el heeft de curator in
overleg en onder gebruikmaking van een derde, RvO subsidierechten, zoals die
nog bestonden, geïncasseerd. Het betreft een bedrag van € 7.935,--. Er dient
evenw el nog w el met de ingeschakelde derde te w orden afgerekend. Deze
afw ikkeling dient nog plaats te hebben.

04-01-2019
8

De curator heeft de directie verzocht om een voorstel ter zake de afkoop van
de aan de boedel toekomende subsidie per eind datum subsidietraject. Het
een en ander w egens een herbeschikking die maakt dat eerst per 31
december 2020 tot uitkering w ordt overgegaan. De curator verw acht het
voorstel op korte termijn.

04-04-2019
9

De afw ikkeling RvO bleek per abuis te zijn gestort, hetw elk in deze
faillissementsperiode is doorgestort naar de juiste faillissementsrekening w aar
de betreffende betaling op ziet.
Ter zake de gew enste tussentijdse afw ikkeling is van belang dat de directie
heeft aangegeven thans niet over extra middelen te beschikken om de
aanspraken van de boedel af te kopen dan w el over te nemen. Het belang van
de boedel is van dien aard dat de boedel het faillissement w enst aan te
houden. Dit in de w etenschap dat er mogelijk in de afw ikkeling in het project
nog een uitkering komt als gevolg van de w ens tot uitstellen als verzocht door
projectpartners van de doorstartende partij.

03-07-2019
10

De status van het EFRO project op basis w aarvan de boedel nog bedragen
verw acht te ontvangen is dat het project in beginsel loopt tot december 2019.
De curator houdt een vinger aan de pols.

02-10-2019
11

Inmiddels is de curator bekend gew orden met het verzoek dat is gedaan om
het project te verlengen tot en met 31 juli 2020. De curator heeft nog geen
nadere besluiten mogen ontvangen maar houdt vinger aan de pols.

30-12-2019
12

De curator ontving op 13 januari jl. een bericht ten aanzien van de positie van
het EFRO Project. Kansen voor W est (de subsidieverstrekker) heeft bevestigd
dat het project is verlengd tot en met 31 juli 2020, w aarbij is aangegeven dat
het er op lijkt dat het project succesvol zal w orden afgerond. De curator houdt
derhalve vinger aan de pols tot en met 31 juli 2020 en zal alsdan nadere actie
ondernemen.

30-03-2020
13

De curator ontving op 29 juni 2020 een aangepaste datum als einddatum van
het project, te w eten 31 maart 2021. In dit verband verw acht de curator het
faillissement ook niet eerder te kunnen opheffen dan in 2021.

30-09-2020
15

Op navraag van de curator is bekend gemaakt dat er in het vijftiende
faillissementsverslag geduide traject en termijnen zich er geen w ijzigingen
hebben voorgedaan. Een afkoop van de latente aanspraken van de boedel is
thans ook niet aan de orde.

28-12-2020
16

Inmiddels is op 2 februari 2021 door de subsidiërende instantie op schrift een
uitstel verleend voor het project tot 31 december 2021. Dit in verband met
Covid-19. Dat betekent dat pogingen tot de afkoop van de bijdrage aan de
boedel niet zijn geslaagd, de afw ikkeling van het faillissement zal door de
curator w orden aangehouden.

26-03-2021
17

Op dit punt zijn geen nadere ontw ikkelingen te melden.

25-06-2021
18

In het recente overleg met de directie is gebleken dat er op dit punt geen
ontw ikkelingen zijn.

24-09-2021
19

Op 6 december 2021 heeft het orgaan dat over de subsidie gaat, Kansen voor
W est II, gemeend dat de einddatum van het project w aarop de subsidie w ordt
verstrekt verlengd w ordt tot 31 augustus 2022. Het een en ander maakt dat
het boedel toekomende deel van de toegekende subsidiegelden, nu de directie
van doorstarter niet bereid is om deze eerder over de boeken, w ederom is
vertraagd alsmede dat de curator het faillissement dienen aan te houden tot
vermoedelijk Q4 2022.

23-12-2021
20

Vide 3.2

23-03-2022
21

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-07-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curatoren van AF&F B.V. zijn in overleg met de directie van Astaco
Nederland B.V. doende
om de integrale inventaris in het kader van een doorstart te vervreemden.

04-07-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nog te factureren bedragen PM
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onderhanden w erk bestaat uit uren die zijn gemaakt in het kader van het
subsidieproject, w elke thans door de directie inzichtelijk zijn gemaakt en
w aarvan vooralsnog onduidelijk is of deze nog door de subsidieautoriteit
w orden vergoed. In het kader van een doorstart is de mogelijkheid dat deze
onderhanden w erken nog w orden vergoed groter dan in het kader van een
executie w aarin deze zaken nog dienen te w orden ingediend. Het is op basis
van de thans bekende gegevens niet onw aarschijnlijk dat het in dit kader
alsdan gaat om een bedrag van € 102.190,57,-- aan loonkosten voor curanda
en € 648,92 aan feitelijke kosten, w aarvan 40 % subsidiabel zou zijn.

04-07-2018
6

In het kader van de voorraden bericht de curator u dat deze vooralsnog in
beeld zijn maar
gegeven de omvang ervan niet getaxeerd door Troostw ijk. Van Beusekom
(vide 3.6) heeft hier w el een w aarde aan gehangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop via een doorstart dan w el executoriale veiling.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

04-07-2018
6

Toelichting andere activa
Curanda maakt in het kader van de kennis en know how die zij opdoet onder
meer deel uit van een projectconsortium met AF&F B.V. ten aanzien van het
ontw ikkelen van een productielijn voor grootschalige groei en stress
haematococcus pluvialis. Het project leidt er toe dat er reactoren w orden
ontw ikkeld die met behulp van LED-assimilatielampen natuurlijke astaxanthine
met antioxidant w erking versneld kunnen laten ontw ikkelen om zo onder meer
een oplossing te kunnen bieden voor het w ereld voedselprobleem.
Astaxanthine als genoemd is een interessante stof voor de verw erking in
voedingssupplementen en levensmiddelen, w aarbij de natuurlijke astaxanthine
tevens kan w orden gebruikt voor de zalmkw ekerij. Tevens kunnen
vermoedelijk de te ontw ikkelen reactoren met behulp van de LEDassimilatielampen ook andere algensoorten onder voorw aarden in een meer
optimale vorm laten groeien.

04-07-2018
6

Inmiddels is de know how , w aarvan onduidelijk is w elke know how w elke
vennootschap exact
toekomt, w el door de directie verdeeld in lijsten per faillissementsboedel, zodat
in ieder geval de onderzoeksresultaten en kennis zijn vastgelegd.
Goodw ill. De goodw ill bestaat in het onderhavige faillissement uit de kennis die
is opgedaan in het kader van het EFRO subsidieproject, w aarbij naast
genoemde know how tevens sprake is van enige patenten. De curator is
doende om het een en ander nader in beeld te brengen.
De curator w enst nog op te merken dat de doorstartende partij, voor zover de
curator heeft begrepen, voldoende orders heeft om de doorstart tot een
succes te maken en het gew orven personeel in dienst te houden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

03-07-2019
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst bedragen de openstaande posten in totaal €
151.189,23 w aarbij het van belang is dat een fors deel van deze vorderingen
aan onder meer Tendris Holding B.V., Tendris Solutions 2.0 B.V., Lemlis Afrika
B.V., Lemlis Oreon B.V., Klata B.V. en AF&F B.V.
uitstaan. Laatstgenoemde vennootschap is, zoals gemeld, tevens gefailleerd
en het
vermoeden bestaat dat daar geen uitkering uit zal plaatsvinden, terw ijl Klata
B.V. en Tendris
Holding B.V. zelf ook vorderingen claimen op curanda.

04-07-2018
6

De curator heeft de debiteuren inmiddels aangeschreven en is in afw achting
van hun reactie ter zake.
In de achterliggende faillissementsperiode is er € 338,80 geïncasseerd, w aarbij
in overleg met de directie van curanda de curator het vooralsnog niet
opportuun acht nadere
incassomaatregelen te treffen.
De curator heeft de debiteurenincasso definitief gestaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

04-07-2018
6

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leasecontract, althans huurovereenkomst, bij Europcar
Autoverhuur B.V., w aarbij de auto inmiddels is ingeleverd, terw ijl er tevens een
leaseovereenkomst bestaat met Van Mossel Leasing B.V., w aarbij Van Mossel
Leasing B.V. heeft aangegeven dat de auto (een Volksw agen Caddy) kan
w orden overgenomen voor een vastgesteld bedrag. De curator heeft de auto
inmiddels laten taxeren en is in overleg met Klata B.V. over de eventuele
overname van de auto uit de boedel. De curator houdt u op de hoogte over de
stand van zaken.

04-07-2018
6

In de achterliggende faillissementsperiode is de hiervoor genoemde
leaseovereenkomst met
instemming van u, rechter-commissaris, overgedragen aan Klata B.V., zulks
onder betaling
van een boedelbijdrage van € 605,-- inclusief BTW .

5.3 Beschrijving zekerheden
Klata B.V. heeft in de fase voorafgaand aan het faillissement een aantal
leningen verstrekt,
w aarbij zij een pandrecht heeft bedongen op de EFRO subsidies, als hiervoor
genoemd. De
curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van voornoemde verpandingen,
w aarbij Klata B.V.
haar vordering nog niet heeft ingediend bij de boedel. Voorts is de vraag of
subsidies ex artikel 3:93 BW w el verpandbaar zijn, terw ijl anderszins de
curator de subsidievoorw aarden nog beziet op pandverboden. De curator
houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

04-07-2018
6

Onder verw ijzing naar punt 3.6 heeft de curator een minnelijke regeling
getroffen met Tendris Holding B.V. w aarbij de boedel over de eerste € 40.000,- aan subsidiebijdragen in het kader van het EFRO project een afslag van 40 %
ten behoeve van Tendris Holding B.V. zal voldoen.

5.4 Separatistenpositie
Vide 5.3.

04-07-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft één eigendomsvoorbehoud van L'Unité (een beamer)
afgew ikkeld.

04-07-2018
6

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator de
eigendomsvoorbehouden met
Linde B.V. alsmede met Van Gansew inkel B.V. afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

04-07-2018
6

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

04-07-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

04-07-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-07-2018
6

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog geen opmerkingen.

04-07-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Vooralsnog geen opmerkingen.

04-07-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gegeven de datum van oprichting van curanda (2002), niet van toepassing.

04-07-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet hier onderzoek naar.

7.6 Paulianeus handelen

04-07-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-07-2018
6

De curator doet hier onderzoek naar.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator nader onderzoek
gedaan naar de
administratie en ter zake vragen gesteld aan de directie, w elke tot
tevredenheid zijn
beantw oord. De curator ziet vooralsnog geen aanleiding nader onderzoek te
doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator doet nog onderzoek naar het bestuur alsmede eventueel
paulianeus handelen,
w aarbij het van belang is dat de curator inmiddels eveneens in gesprek is met
Algae Tech B.V. ten aanzien van de octrooirechten van de boedel, w aarbij na
datum van de koopovereenkomst ten aanzien van de activa aan Klata B.V. de
directie van de gefailleerde vennootschap een samenw erkingsovereenkomst
aan de curator overhandigde w aarbij mogelijk derden aanspraak kunnen
maken op octrooirechten van de boedel. De curator heeft de directie verzocht
w aarom deze bescheiden niet eerder op tafel zijn gekomen, w aarbij deze
bericht heeft eenvoudigw eg niet meer gew eten te hebben van genoemde
bescheiden. Overleg omtrent de octrooien is een onderdeel dat in de komende
faillissementsperiode nader aan de orde zal komen.

04-07-2018
6

Het overleg met Algae Tech B.V. heeft in de achterliggende
faillissementsperiode geleid tot
nadere besprekingen rechtstreeks tussen Algea Tech B.V. en Klata B.V.,
w aarbij de eerdere
besprekingen door de curator zijn begeleid. De curator heeft van de advocaat
van Algae Tech B.V. begrepen dat er een concept overeenkomst in
voorbereiding is, w elke de curator afw acht.
Inmiddels heeft de curator een concept vaststellingsovereenkomst ontvangen
zijdens de
advocaat van Algae Tech B.V., hetw elk de curator in de komende
faillissementsperiode nader zal bespreken met de directie van Klata B.V.
VERSLAG 6
Deze post is afgew ikkeld.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 89.963,81
Toelichting

04-07-2018
6

De boedelvordering betreft een vordering van het UW V.

Toelichting

23-12-2021
20

In overeenstemming met het beleid van uw rechtbank is de curator doende om
de boedelvordering van het UW V te herbeoordelen, w aarna verzocht zal
w orden om tussentijdse uitkering. Het een en ander mede om de
verschuldigde negatieve rente op de faillissementsrekening te beperken.

Toelichting

23-03-2022
21

Inmiddels heeft de boedel de boedelvordering van het UW V ten bedrage van €
86.963,81 voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 371.197,00

04-07-2018
6

€ 373.836,00

04-01-2019
8

€ 373.836,00

23-03-2022
21

Toelichting
De curator heeft de preferente vordering van de belastingdienst nogmaals
tegen het licht gehouden en heeft begrepen dat deze vordering thans
bedraagt € 373.836,--. Dit is inmiddels op de lijst van crediteuren aangepast.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 125.880,29

04-07-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

04-07-2018
6

(nog) niet van toepassing.

Toelichting
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-12-2021
20

8.5 Aantal concurrente crediteuren
32

04-07-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 277.804,99

04-07-2018
6

€ 239.600,42

23-03-2022
21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van toepassing.

04-07-2018
6

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-07-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nader overleg ten aanzien van de mogelijkheden van een doorstart alsmede
inventariseren
van de crediteurenlast en onderzoek naar bestuur voorafgaand aan het
faillissement.

04-07-2018
6

Nadere afw ikkeling bew erkstelligen van de regeling die dient te w orden
getroffen tussen Algae Tech B.V., de boedel en Klata B.V. alsmede nader
onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan het faillissement. Voorts zal de
curator de crediteurenlast nader inventariseren.
Incasseren subsidies en nader overleg inzake de eventuele
vaststellingsovereenkomst met
Klata B.V. en Algae Tech B.V. alsmede inventariseren crediteurenlast.
In de achterliggende faillissementsperiode zijn er nadere besprekingen tussen
partijen
gew eest w aarbij nog geen overeenstemming is bereikt. Klata B.V. zal uiterlijk
op 6 april
2016 een nader voorstel voor een minnelijke regeling doen.
VERSLAG 6
Van belang is dat ook in de achterliggende faillissementsperiode pogingen zijn
gew eest om de kw estie af te w ikkelen in een minnelijke regeling tussen
partijen. De curator w ijst er op dat het octrooi dat tussen partijen in geschil is
zeer binnenkort zullen vervallen als er geen taksen w orden voldaan. De
curator heeft de diverse partijen hier meermaals op gew ezen en ook ten
aanzien daarvan gemeld dat de boedel noch de curator pro se enige
aansprakelijkheid aanvaard. Het contact met partijen is beperkt, nu partijen
nagenoeg niet reageren op verzoeken van de curator. De curator meent dat
het aan partijen Algae Tech B.V. en Klata B.V. is om de kw estie nader tot een
oplossing te brengen.
Ter zake de discussie tussen Algae Tech B.V. en Klata B.V. concludeert de
curator dat de litigieuze octrooien door het niet voldoen van de taxen zijn
komen te vervallen. Nu de curator ook niet meer van partijen verneemt,
ondanks zijn appèl ter zake, meent de curator dat deze problematiek geen
obstakel meer voor de opheffing van het faillissement kan zijn.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

04-10-2018
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog geen inzicht in de termijn van afw ikkeling.

04-07-2018
6

De termijn van afw ikkeling loopt samen met de afw ikkeling van het EFRO
project naar nu uitziet is dat thans tot en met juli 2020.

30-12-2019
12

De termijn van afw ikkeling zal vermoedelijk eind 2020 plaatshebben, zulks is
evenw el afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO.

30-03-2020
13

De termijn van afw ikkeling zal vermoedelijk rond juni 2021 plaats hebben.
Zulks is afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO, zie punt 3.3.

30-09-2020
15

De termijn van afw ikkeling zal vermoedelijk rond juni 2021 plaats hebben.
Zulks is afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO, zie punt 3.3.

28-12-2020
16

De termijn van afw ikkeling zal thans vermoedelijk medio 2022 zijn. Zulks is
afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO, zie punt 3.3.

26-03-2021
17

De termijn van afw ikkeling van het faillissement zal vermoedelijk begin 2023
zijn. Zulks is afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO, vide 3.2,
alsook in de betaling van de, als gevolg van het beëindigen van dat project,
door de koper van de activa aan de boedel te betalen bedragen.

23-03-2022
21

De termijn van afw ikkeling van het faillissement zal vermoedelijk begin 2023
zijn. Zulks is afhankelijk van de afw ikkeling van het project EFRO, vide 3.2,
alsook in de betaling van de, als gevolg van het beëindigen van dat project,
door de koper van de activa aan de boedel te betalen bedragen.

22-06-2022
22

10.3 Indiening volgend verslag
22-9-2022

22-06-2022
22

10.4 Werkzaamheden overig
De curator is vooralsnog doende een nader beeld te krijgen op de mogelijkheid
van een
doorstart en de nadere afw ikkeling van het faillissement.

04-07-2018
6

Inventariseren crediteurenlast, onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan
het faillissement, afw ikkelen verkoopovereenkomst en subsidietrajecten
alsmede afw ikkelen discussie met Algre Tech B.V.
Zie 10.2
Inventarisatie crediteurenlast, volgen subsidiebudgetten alsmede afw ikkeling
discussie
met Algae Tech B.V. en Kenbrink.
VERSLAG 6
De curator verw acht in de komende faillissementsperiode op de hiervoor
genoemde terreinen actief te moeten zijn.
Inventarisatie crediteurenlast en volgen subsidietrajecten.

04-10-2018
7

Inventarisatie crediteurenlast en volgens subsidietrajecten.

04-01-2019
8

Inventarisatie crediteurenlast en volgen subsidietrajecten.

04-04-2019
9

Inventarisatie crediteurenlast en volgend subsidietraject.

03-07-2019
10

Inventarisatie crediteurenlijst en volgen subsidietraject

02-10-2019
11

Inventarisatie crediteuren en volgen subsidietraject.

30-12-2019
12

Inventarisatie crediteuren en volgen subsidietraject.

30-03-2020
13

Inventarisatie crediteuren, volgen subsidietraject en trachten om een
oplossing te bezien om eerder dan het einde van het subsidietraject tot een
afw ikkeling te komen.

30-06-2020
14

Inventariseren crediteuren, volgen subsidietraject en trachten om te komen tot
een oplossing om eerder dan het einde van het subsidietraject tot afw ikkeling
te komen.

30-09-2020
15

Inventariseren crediteuren, volgen subsidietraject en trachten om te komen tot
een oplossing om eerder dan het einde van het subsidietraject tot afw ikkeling
te komen.

28-12-2020
16

Inventariseren crediteuren en volgen subsidietraject.

26-03-2021
17

Inventariseren crediteuren en volgen subsidietraject.

25-06-2021
18

Inventariseren crediteuren en volgen subsidietraject.

24-09-2021
19

Inventariseren boedelcrediteuren alsmede overige crediteuren en mogelijk
overgaan tot een tussentijdse uitkering aan de boedelcrediteuren alsmede
volgen subsidietraject.

23-12-2021
20

Volgen subsidietraject en voorbereiden opeisen van, na afw ikkeling van het
project EFRO, te vervallen openstaande posten en voorbereiden afw ikkeling
faillissement.

23-03-2022
21

Volgen subsidietraject en voorbereiden opeisen van, na afw ikkeling van het
project EFRO, te vervallen openstaande posten en voorbereiden afw ikkeling
faillissement.

22-06-2022
22

Bijlagen
Bijlagen

