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

7
14-03-2019
F.16/17/354
NL:TZ:0000015055:F001
15-08-2017

R-C
Curator

mr. Neijt
mr D. Steffens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Nordined-Prequest B.V.
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Bunnik, voorheen zaakdoende te (3981 LB) Bunnik aan
de Regulierenring 16.
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Activiteiten onderneming
Houdster-, beheer- en financieringsmaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 101.500,00

€ -1.851.149,00

2016

€ 705.233,00

€ -271.528,00

€ 3.925.685,00

2015

€ 758.352,00

€ 1.764,00

€ 3.467.555,00

2014

€ 809.218,00

€ 46.154,00

€ 2.970.397,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 22.901,63

Boedelsaldo
€ 22.721,11

Boedelsaldo
€ 22.424,93

Boedelsaldo
€ 22.243,57
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14-09-2018
5

14-12-2018
6
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Verslagperiode
van
14-6-2018

14-06-2018
4

t/m
13-6-2018

van
14-6-2018

14-09-2018
5

t/m
13-9-2018

van
14-9-2018

14-12-2018
6

t/m
13-12-2018

van
14-12-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

27,90 uur

5

33,75 uur

6

29,40 uur

7

39,00 uur

totaal

130,05 uur

Toelichting bestede uren
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via onze
w ebsite (w w w .vandiepen.com) alsmede via het Centraal Insolventieregister op
Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is op 18 december 1980 opgericht. Op 2 januari
2006 zijn de
statuten voor de laatste maal gew ijzigd. Hierbij is tevens de statutaire naam
gew ijzigd in Nordined-Prequest B.V.
Enig bestuurder is Prequest Holding B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder
van deze
vennootschap is Prequest Beheer B.V. Deze vennootschap heeft op haar beurt
tw ee
zelfstandig bevoegde bestuurders, te w eten: Casper Moerbeek Beheer B.V. en
Epirus Beheer
B.V. Enig bestuurder van deze vennootschappen zijn respectievelijk de heer
Casper Moerbeek en de heer Jacobus Lambertus Theodurus Heesterbeek.
Aandeelhouders van gefailleerde zijn Prequest Holding B.V. en Roborantia B.V.
De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van een groep, die uiteindelijk
(feitelijk) w ordt
geleid door de heren Casper Moerbeek en Jacobus Heesterbeek. Gefailleerde
is enig
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aandeelhouder en -bestuurder van Nordined Technische Automatisering B.V.
en enig
aandeelhouder van NPQ Brand Solution B.V., w elke vennootschappen tevens
op 15 augustus
2017 in staat van faillissement zijn verklaard met aanstelling van
ondergetekende tot curator.
Enig bestuurder van NPQ Brand Solution B.V. is NPQ Beheer B.V.
Gefailleerde verrichtte met name activiteiten als houdster- en
financieringsmaatschappij, voor haar tw ee dochtermaatschappijen. Nordined
Technische Automatisering B.V. verrichtte al enige tijd vóór faillissement geen
activiteiten meer. NPQ Brand Solution B.V. hield een onderneming in stand die
zich bezighield met het ontw ikkelen en exploiteren van softw are voor de
facilitaire dienstverlening. Nagenoeg alle activiteiten in de groep w aren
ondergebracht in NPQ Brand Solution B.V. Op datum faillissement w as er
sprake van diverse lopende opdrachten voor (onder meer) ondersteuning en
onderhoud van de softw are.
Tw ee andere (100%) dochtervennootschappen van gefailleerde, Prequest
Nederland B.V. en
NPQ Nederland B.V., zijn reeds op 2 januari 2017 - door middel van een
aandelentransactie - verkocht aan Total Specific Solutions (TSS) B.V

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Op naam van gefailleerde w aren verschillende verzekeringen afgesloten,
w aaronder in ieder
geval een computer- en elektronicaverzekering, een gecombineerde
brandverzekering, een
milieuschadeverzekering, een W EGAM-verzekering, een
goederentransportverzekering, een
collectieve ongevallenverzekering en een zakenreisverzekering. Daarnaast
w as er ook een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor gefailleerde en
verschillende gelieerde
vennootschappen.

14-06-2018
4

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd en de curator heeft om eventuele
restituties verzocht.

1.4 Huur
Het pand van w aaruit de onderneming van gefailleerde (en aan haar gelieerde
vennootschappen) w erd gedreven w erd gehuurd door één van de
dochtermaatschappijen van gefailleerde; Nordined Technische Automatisering
B.V. Verw ezen w ordt naar paragraaf 1 van
het faillissementsverslag van deze vennootschap.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Begin 2017 heeft gefailleerde tw ee dochterondernemingen verkocht. Na deze
verkoop
resteerde (met name) nog de onderneming van NPQ Brand Solution B.V. Deze
onderneming
hield zich bezig met het ontw ikkelen en exploiteren van softw are specifiek voor
klanten die
w erken met een SAP omgeving.

14-06-2018
4

Dit zorgde ervoor dat de groep zich enkel is gaan richten op klanten die met
SAP w erkten. Het aantal klanten en de omzet viel tegen en de omzet nam af,
w aardoor niet aan de
verplichtingen konden w orden voldaan. Het bestuur zag vervolgens geen
andere oplossing
dan het faillissement aan te vragen van Nordined-Prequest B.V., NPQ Brand
Solution B.V. en
Nordined Technische Automatisering B.V.
De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-06-2018
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Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefaileerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom, deze w aren eigendom van
NPQ Brand
Solution B.V. De curator verw ijst naar paragraaf 3 en 6 van het
faillissementsverslag van die
vennootschap.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verkoop softw are als pandhouder

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De softw are genaamd FM Insight is ontw ikkeld door een dochtermaatschappij
van
gefailleerde, NPQ Brand Solutions B.V. Deze softw are is op 8 juni 2012
overgedragen aan een gelieerde vennootschap: NPQ Beheer B.V., tevens
bestuurder van NPQ Brand Solution B.V. Gefailleerde heeft in de loop der jaren
diverse financieringen verstrekt aan deze gelieerde vennootschap. In dit kader
is op (het auteursrecht op) de softw are FM Insight een pandrecht gevestigd
ten behoeve van gefailleerde, alsmede heeft NPQ Beheer B.V. zich verplicht om
op eerste afroep zekerheid te verstrekken.
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In het kader van een doorstart is de curator met NPQ Beheer B.V.
overeengekomen dat de
curator als pandhouder (de auteursrechten op) de softw are, op afw ijkende
w ijze als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW , zou verkopen aan de doorstarter;
zie verder onder paragraaf 6 van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Realiseren van een doorstart. Overeenkomen en vastleggen van afw ijkende
w ijze van
executieverkoop ex artikel 3:251 lid 2 BW .
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit hoofde van voormelde verkoopovereenkomst inzake de verkoop van de
aandelen in tw ee
dochtervennooschappen aan Total Specific Solutions (TSS) B.V., resteren er
nog vorderingen
op deze vennootschap. Curator zal onder meer op basis van deze
overeenkomst de hoogte van deze vorderingen nader bepalen en een en
ander in overleg met Total Specific Solutions (TSS) B.V. verder afw ikkelen.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de overeenkomst en overige van
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belang zijnde
stukken nader bestudeerd en informatie ingew onnen bij onder meer de
bestuurder. Mede op
basis hiervan zal de hoogte van de vordering nader w orden vastgesteld en in
overleg met TSS verdere afw ikkeling plaatsvinden.
Op basis van de tussen TSS en gefailleerde gesloten koopovereenkomst zal
TSS in de
komende verslagperiode een opgave moeten doen van de hoogte van de
tussen
partijen overeengekomen earn out payment. Deze opgave zal door de curator
w orden
beoordeeld.
Voorts heeft gefailleerde volgens haar administratie een vordering op de
verkochte
vennootschap, NPQ Nederland B.V. NPQ Nederland B.V. heeft op haar beurt
een
vordering ingediend in het faillissement van gefailleerde. Deze tegenvordering
w ordt
door de curator beoordeeld. Per saldo zou er sprake zijn van een vordering
van de
boedel op NPQ Nederland B.V. van in elk geval € 22.954,99. De curator heeft
aanspraak
gemaakt op betaling van dit bedrag.
In de derde verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek ten aanzien van de
aandelentransactie met TSS verder voortgezet. In dat kader zijn aanvullende
stukken bij het bestuur opgevraagd en ontvangen. Uit de ter beschikking
staande documentatie blijkt dat de bedongen koopsom voor de geleverde
aandelen uit drie componenten bestaat. Allereerst betreft het een vaste
vergoeding die reeds bij de levering zou zijn voldaan. Daarnaast het
zogenaamde NTA-bedrag, dat in hoogte afhankelijk is van een door partijen op
te stellen balans. Ten slotte is een earn-outregeling overeengekomen. Met
name de hoogte van het NTA-bedrag is tussen partijen lange tijd onderw erp
van discussie gew eest. In dat kader zijn diverse berekeningen en balansen
opgesteld, die de curator heeft bestudeerd. Ten aanzien van zijn bevindingen
zal op korte termijn overleg met het bestuur plaatsvinden.
TSS heeft zich ten aanzien van het nog te betalen NTA-bedrag op verrekening
beroepen in verband met een garantieclaim. Ook dit verrekeningsverw eer
w ordt nader onderzocht.
Tussen TSS en gefailleerde is in augustus 2017 overeengekomen dat een deel
van het NTA-bedrag door TSS aan NPQ Nederland zou w orden voldaan in
verband met een door NPQ Nederland betaalde factuur, die op basis van de
gemaakte afspraken voor rekening van gefailleerde had moeten komen. Deze
betaling heeft mogelijk invloed op de hoogte van de vordering van gefailleerde
op NPQ Nederland. De curator heeft een en ander in onderzoek en zal trachten
om met TSS en NPQ Nederland tot een allesomvattende afw ikkeling te komen.
In de afgelopen veslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar
de hoogte van de vorderingen op TSS en NPQ Nederland en de vermeende
tegenvorderingen van TSS en NPQ Nederland. In dat kader heeft de curator
overleg gevoerd met het bestuur van gefailleerde w aarbij de drie eerder
genoemde componenten w aaruit de koopsom van de aandelentransactie
bestaat - de vaste vergoeding, het NTA-bedrag en de earn-outregeling uitvoerig zijn besproken.
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In vervolg hierop heeft de curator contact gelegd met TSS teneinde in overleg
tot een vaststelling van de vordering te komen en afspraken te maken omtrent
de voldoening daarvan.
In het kader van de afw ikkeling van bovengenoemde kw estie - en ter
voorbereiding op de bespreking met TSS - zijn in de afgelopen verslagperiode
diverse contacten gew eest met het bestuur van gefailleerde. Vervolgens heeft
een bespreking tussen de curator en TSS plaatsgevonden met als doel tot een
vaststelling van de vordering van gefailleerde en de eventuele tegenvordering
van TSS te komen. Tijdens die bespreking zijn de drie componenten w aaruit de
koopsom van de aandelentransactie bestaat uitvoerig aan bod gekomen. De
vordering die gefailleerde per saldo nog heeft op TSS bedraagt € 99.671,10.
TSS heeft daarop (nogmaals) aangegeven een verrekenbare tegenvordering te
hebben, w elke op dit moment € 206.657,00 zou bedragen. TSS heeft de
curator een overzicht van alle vorderingen overgelegd die volgens haar nog
openstaan op gefailleerde.
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De curator heeft TSS verzocht de onderliggende stukken te doen toekomen die
de totale tegenvordering van TSS onderbouw en. De curator heeft vervolgens
een aantal stukken van TSS ontvangen. Aan de hand van de toegestuurde
stukken is de curator momenteel doende met de beoordeling van de
tegenvordering van TSS. Daaromtrent heeft de curator ook diverse vragen
gesteld aan het bestuur van gefailleerde. De curator is nog in afw achting van
een reactie van het bestuur.
Zow el met betrekking tot de vordering van gefailleerde als de diverse
tegenclaims hebben de nodige contacten plaatsgevonden met TSS. Met
betrekking tot enkele nagekomen baten alsmede ten aanzien van enkele
opgew orpen tegenclaims bestaat thans nog geen eenduidigheid. De curator
tracht aan de hand van stukken en informatie van het bestuur zoveel
mogelijk duidelijkheid te krijgen. Vast staat dat nog aanvullende ontvangsten
zijn gew eest. Ook bestaat informatie dat bepaalde claims niet meer zouden
bestaan. Intussen zijn ook nieuw e tegenclaims aan de orde gekomen w elke
ook w eer zijn opgelost en daarmee zijn vervallen. Ook met betrekking tot de
vordering uit hoofde van de tw eede earn-outbetaling heeft de nodige
correspondentie plaatsgevonden. De curator tracht de diverse punten zo veel
mogelijk duidelijk te krijgen zodat op een zo kort mogelijke termijn tot een
totale afhandeling van de financiële afrekening van de aandelen overname
kan w orden gekomen.
Daarnaast bestaat een vordering vanuit de boedel op de verkochte
dochtervennootschap NPQ Nederland B.V. Dit betreft een vordering uit
hoofde van onder andere diverse doorlopende kosten die centraal w erden
betaald door de groep vennootschappen Nordined Prequest w aar NPQ
Nederland B.V. deel van heeft uitgemaakt zoals kantoorkosten, lease en
pensioen en dergelijke. De curator heeft herhaaldelijk om betaling hiervan
verzocht doch helaas w orden ook hier diverse vragen en verw eren
opgew orpen. De curator heeft de vordering uit hoofde van de facturen
diverse malen nader onderbouw d en de verw eren w eerlegd en nogmaals om
betaling van het saldo naar verrekening van € 12.528,71 verzocht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Het voeren van overleg met het bestuur, TSS en NPQ Nederland teneinde tot
een allesomvattende regeling te komen.
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- Bestudering stukken, diverse correspondentie en contacten met het bestuur
en TSS.

14-09-2018
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- Bespreking tussen de curator en TSS, diverse correspondentie en contacten
met het bestuur en TSS.

14-12-2018
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- Diverse correspondentie en contacten met TSS en het bestuur.

14-03-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Op datum faillissement w as er geen sprake van een vordering van een bank.
Zie verder
paragraaf 5 van het faillissementsverslag van Nordined Technische
Automatisering B.V.

14-06-2018
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Verder w as er sprake van een positief saldo op tw ee rekeningen van
gefailleerde bij de ING
Bank ad € 1.639,45 respectievelijk € 229,73. Deze bedragen zijn door de
curator opgevraagd
en zijn overgeboekt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had geen leasecontracten afgesloten. Er w erden vier auto's
geleased door
Nordined Technische Automatisering B.V. Er w ordt verw ezen naar paragraaf 5
van het
faillissementsverslag van die vennootschap.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft - tezamen met NPQ Brand Solution B.V. en Nordined
Technische
Automatisering B.V. - door middel van een pandakte d.d. 27 januari 2017
pandrechten
gevestigd op, kort gezegd, alle roerende zaken en vorderingen ten behoeve
van Roborantia
B.V. Deze pandrechten strekten ter zekerheid tot betaling van alles w at
Roborantia B.V. uit
w elke hoofde dan ook te vorderen zou hebben van gefailleerde.

14-06-2018
4

Roborantia B.V. heeft aanspraak gemaakt op uitw inning van haar pandrechten,
w aarop de
curator deze heeft beoordeeld. De curator heeft vastgesteld dat de
pandrechten niet
rechtsgeldig w aren gevestigd. De curator heeft dit medegedeeld aan
Roborantia B.V. en
Roborantia B.V. heeft daarop geen aanspraak meer gemaakt op haar
gepretendeerde
pandrecht.

5.4 Separatistenpositie
Geen
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is er niet gebleken van partijen die zich (mogelijk) op een
retentierecht beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden zijn er geen partijen gew eest die zich beroepen op het recht van
reclame.

14-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
n.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden zijn afgerond.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Omdat gefailleerde een (tussen)holding is, w as geen sprake van lopende
activiteiten die
eventueel zouden kunnen w orden voortgezet. De onderneming van NPQ Brand
Solution B.V.
is w el door de curator een korte periode voortgezet. Verw ezen w ordt naar
paragraaf 6 van het
faillissementsverslag van NPQ Brand Solution B.V.

14-06-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Verw ezen w ordt naar paragraaf 6 van het faillissementsverslag van NPQ Brand
Solution B.V.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verw ezen w ordt naar paragraaf 6 van het faillissementsverslag van NPQ Brand
Solution B.V.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Vanaf de uitspraak vanaf het faillissement heeft de curator met meerdere
gegadigden
gesproken over een doorstart van de onderneming van gefailleerde en de aan
haar gelieerde
vennootschappen. Geïnteresseerden hebben een geheimhoudingsverklaring
ondertekend en een verkort informatiememorandum ontvangen. Uiteindelijk
hebben drie partijen een bod
uitgebracht op verschillende activa, van verschillende gefailleerde
vennootschappen.
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Met één van de partijen, Ideo B.V., is - met toestemming van de rechtercommissaris - een activaovereenkomst tot stand gekomen. Nu de activiteiten
nagenoeg allemaal in NPQ Brand
Solution B.V. w aren ondergebracht, w erden ook met name van die
vennootschap activa
overgenomen. Uitzondering hierop w as (het auteursrecht op) de softw are
genaamd FM
Insight.
Alle gegadigden w aren zeer geïnteresseerd in deze softw are w as eigendom
van NPQ Beheer B.V. Deze vennootschap had evenw el een pandrecht
gevestigd op (het auteursrecht op) deze softw are ten behoeve van
gefailleerde. In het kader van de doorstart is overeengekomen dat de curator
(het auteursrecht op) de softw are kon betrekken in de
overnameovereenkomst met Ideo B.V. De curator heeft deze softw are als
pandhouder verkocht ex artikel 3:248 jo. 3:251 lid 2 BW voor een bedrag van €
25.000,00. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.
Voor het overige w ordt verw ezen naar paragraaf 6 van het
faillissementsverslag van NPQ
Brand Solution B.V.

6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft zijn toestemming verleend aan de onderhavige
transactie.
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6.6 Opbrengst
€ 25.000,00
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Verkoop softw are als pandhouder

6.7 Boedelbijdrage
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

14-06-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een groot deel van de administratie ontvangen van de
(middellijk) bestuurder van gefailleerde en de tw ee andere failliete
vennootschappen. Daarnaast heeft de curator ook een deel van de digitale
administratie onder zich genomen. Verdere digitale administratie zal w orden
ingenomen door een door de curator in te schakelen gespecialiseerd bedrijf.
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De curator zal nog verder onderzoeken in hoeverre de administratie juist en
volledig is en of de directie van gefailleerde voldaan heeft aan de norm zoals
neergelegd in artikel 2:10 BW .
In de derde verslagperiode heeft de curator de informatiescan van de
deskundige en de daarbij behorende administratieve bescheiden bestudeerd.
Dit onderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.
De curator heeft de informatiescan van de deskundige partij met de
onderliggende administratie nader bestudeerd. De curator is van oordeel dat
een aantal onderw erpen in de administratie nadere toelichting behoeft, reden
w aarom daarover vragen zijn gesteld aan het bestuur van gefailleerde. De
curator zal naar aanleiding van de antw oorden van het bestuur mogelijk
kunnen beoordelen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

14-09-2018
5

De curator heeft de antw oorden van het bestuur ontvangen op de vragen die
zijn gesteld naar aanleiding van de informatiescan. De antw oorden zijn nader
bestudeerd. De curator heeft geconstateerd dat een gedeelte van de
antw oorden voldoende bevredigend zijn en geen nader onderzoek behoeven.
Ten aanzien van de overige antw oorden heeft de curator - om een en ander te
verifiëren - nader onderzoek verricht in de financiële administratie van
gefailleerde. Gebleken is dat nagenoeg alle antw oorden van het bestuur
aansluiten op de cijfers uit de administratie. Ten aanzien van één onderw erp is
echter nader onderzoek vereist, mede w aarom daarover aanvullende vragen
aan het bestuur zijn gesteld.

14-12-2018
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Indien het laatste onderw erp is afgew ikkeld, is de verw achting dat de curator
op korte termijn kan beoordelen of het bestuur heeft voldaan aan de
boekhoudplicht.
De vragen die bestonden naar aanleiding van de infoscan zijn inmiddels
afdoende beantw oord. Op basis van de beschikbare administratie die zow el
fysiek als digitaal ter beschikking van de curator is gesteld kan in eerste
instantie gesteld w orden dat de administratie op zodanige w ijze is
bijgehouden en gevoerd dat in eerste instantie aan de administratieplicht
blijkt te zijn voldaan. Er bestaat echter nog een aantal inhoudelijke
vraagpunten met betrekking tot de w aardering van met name softw are, IErechten, onderhandenw erk en vorderingen. Op de balans en in het resultaat
zijn hiervoor aanzienlijke bedragen gew aardeerd en meegenomen. Hierop
hebben w elisw aar de nodige afw aarderingen plaatsgevonden. De curator
onderzoekt nog of ook ten aanzien van deze inhoudelijke punten aan de
administratieplicht is voldaan.

14-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 26 mei 2016, derhalve tijdig;
2014: 29 juni 2015, derhalve tijdig;
2013: 26 juni 2014, derhalve tijdig.

14-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

14-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering in dit kader is verjaard, zodat de curator hiernaar
geen verder
onderzoek zal doen.

14-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018
4

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het beoordelen van de informatiescan en de onderliggende administratie.

14-06-2018
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Het bestuderen van de informatiescan van de deskundige en de onderliggende
administratie. De curator heeft naar aanleiding van de informatiescan vragen
gesteld aan de directie van gefailleerde.

14-09-2018
5

Het bestuderen van de antw oorden van het bestuur en naar aanleiding
daarvan het verrichten van nader onderzoek en stellen van nieuw e vragen aan
het bestuur.

14-12-2018
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Onderzoek boekhouding, oorzaken van het faillissement en overig
rechtmatigheidsonderzoek.

14-03-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Tot op heden geen.

14-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Tot op heden geen

14-06-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
Tot op heden geen.

14-06-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Tot op heden geen.

14-06-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

14-06-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 345.800,87

14-06-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator heeft thans nog
geen
zicht op de w ijze van afw ikkeling.

14-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Afgerond.

14-06-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft zelf (nog) geen procedures aanhangig gemaakt. Ook is er
vooralsnog niet
gebleken van lopende procedures.

14-06-2018
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9.2 Aard procedures
n.v.t.

14-06-2018
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9.3 Stand procedures
n.v.t.

14-06-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

14-06-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

14-06-2018
4

- onderzoek naar- en afw ikkelen van (de inning van) de vorderingen op Total
Specific
Solutions (TSS) B.V. en NPQ Nederland uit hoofde van de verkoop van
aandelen en het voeren van overleg met partijen teneinde tot een
allesomvattende afw ikkeling te komen;
- het beoordelen van de informatiescan en alle onderliggende bescheiden;
- de overige gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- afw ikkelen van (de inning van) de vorderingen op Total Specific
Solutions (TSS) B.V. en NPQ Nederland uit hoofde van de verkoop van
aandelen;
- overleg bestuur naar aanleiding van de informatiescan en alle onderliggende
bescheiden;
- onderzoek rechtmatigheid.

14-09-2018
5

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

14-12-2018
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- afw ikkelen van (de inning van) de vorderingen op Total Specific
Solutions (TSS) B.V. en NPQ Nederland uit hoofde van de verkoop van
aandelen;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.

14-06-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
De heer mr. D. Steffens
p/a Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10 A
3581 CN Utrecht

14-06-2018
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W egens de verhuizing van onze vestiging te Utrecht treft u onderstaand onze
nieuw e adresgegevens per 26 oktober 2018 aan:

14-12-2018
6

Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

Bijlagen
Bijlagen

