Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

06-03-2017

Insolventienummer:

F.10/16/554

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008914:F001

Datum uitspraak:

03-11-2016

Curator:

mr. M.M.E. Bowmer

R-C:

mr. J van Spengen

Algemeen
Gegevens onderneming
Nice2do B.V. is gevestigd aan de Bohrweg 5A te (3208 KP) Spijkenisse. Tot kort voor het
faillissement was de vennootschap formeel gevestigd aan de Nieuwe Wetering 260, eveneens
in Spijkenisse. Curanda handelde tevens onder de naam DWM Works.
Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met het ontwikkelen van software, advisering op het gebied van ICT
en het ontwikkelen en ontwerpen van websites, huisstijlen en social media campagnes.
Omzetgegevens
2013: € 118.376
2014: € 107.924
2015: € 203.621
2016: € 112.650 ( t/m september)
Alleen over 2013 is sprake van een vastgestelde jaarrekening. In verband met een conflict met
de boekhouder is curanda in 2016 overgestapt op een nieuwe boekhouder en is een volledige
jaarrekening over 2014 vooralsnog achterwege gebleven. De overige cijfers betreffen
voorlopige cijfers die de curator heeft afgeleid uit de gegevens afkomstig van de voormalig
accountant (2014/ 2015) en de lopende boekhouding van curanda (2016).
Personeel gemiddeld aantal
5. Dit betreft twee vaste krachten en drie stagiaires. Ook huurde curanda programmeurs in
voor grotere opdrachten.
Saldo einde verslagperiode
0,00
€ 6.649,60
Verslagperiode
3 november tot en met 4 december 2016
Verslag 2: 5 december 2016 tot en met 4 maart 2017
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Bestede uren in verslagperiode
50,50
44,00
Bestede uren totaal
50,50
107,50
Vanwege een administratief verzuim zijn de uren van mw. Smit-Vogelenzang, te weten
13.00 uur, per abuis niet meegenomen in de eerste verslagperiode.
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Nice2do B.V. is sinds 2013 mevrouw B. HuurmanVerhoeven. Curanda is reeds in 2010 opgericht en door de huidige DGA als
plankvennootschap aangekocht om de activiteiten van Nice2do onder te brengen.

1.2

Winst en verlies
2013: € 183 winst
2014: -/- € 73.716 verlies
2015: onbekend
2016: onbekend
In 2015 is een conflict ontstaan met de voormalige boekhouder waardoor de cijfers over 2015
niet compleet zijn. In 2016 heeft nog geen aansluiting plaatsgevonden met de eindbalans van
2015 zodat geen betrouwbaar beeld van het resultaat kan worden gegeven

1.3

Balanstotaal
2014: € 170.384

1.4

Lopende procedures
Curanda was verwikkeld bij meerdere incassoprocedures. Deze zijn inmiddels geschorst.

1.5

Verzekeringen
Curanda had de gebruikelijke verzekeringen. Onduidelijk is of deze voor faillissement zijn
geeindigd.
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Huur
Curanda huurde het pand aan de Bohrweg 5A te Spijkenisse. De verhuurder heeft reeds voor
het faillissement de huur opgezegd tegen 1 februari 2017. De curator heeft de opzegging
bevestigd.
Verslag 2: De curator heeft het pand reeds enige weken na het faillissement aan de
verhuurder ter beschikking gesteld. Er waren in het pand nog sporadisch meubilair
aanwezig dat door curanda is achtergelaten bij de feitelijke ontruiming van het pand
circa een maand voor faillissement. Deze heeft de curator in overleg met de verhuurder
laten staan. De kosten van verkoop overtroffen reeds de waarde van de zaken.

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder wijt het faillissement aan de volgende omstandigheden.
Zij was tot 2013 werkzaam bij de Flexgroep als administratief medewerkster. Toen Flexgroep
failliet ging kreeg zij via een van de directeuren de kans om de activiteiten van de Belgische
vennootschap Nice2do BVBA over te nemen. Daartoe heeft zij curanda opgericht.
Nice2do had Imtech als grote opdrachtgever en heeft voor Imtech een softwarepakket
ontwikkeld. Dit software was eigendom van Nice2do. Door het faillissement van Imtech zijn de
onderhouds- en licentie inkomsten opgedroogd.
Daarnaast zijn in 2014 aanzienlijke verliezen geleden door hoge kosten voor het inhuren van
personeel voor verschillende opdrachten. Dit betrof gespecialiseerde programmeurs. De
opbrengsten vielen tegen ten opzichte van de gemaakte kosten. Daarnaast hebben
verschillende conflicten, onder meer met de voormalig boekhouder, bijgedragen aan het
faillissement. De juridische kosten liepen flink op.
'HUHFKWVWUHHNVHDDQOHLGLQJYDQKHWIDLOOLVVHPHQWYORHLGHYRRUWXLWGHEHsLQGLJLQJYDQHHQ
samenwerking met LVP Select. LVP select had nog gelden van curanda te goed en heeft
andere schuldeisers volgens de bestuurder opgestookt om deel te nemen aan een
faillissementsaanvraag. Curanda heeft verweer gevoerd tegen de aanvraag, maar dat mocht
niet baten.
De curator doet thans nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Verslag 2: De curator is nog steeds doende met het onderzoek naar de exacte oorzaken
van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0. Per 30 september 2016 zijn alle personeelsleden overgenomen door DWMWorks4U B.V.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
5.
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Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
1,00
0,40

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsruimte was ten tijde van het faillissement nagenoeg leeg, op een aantal bureaus na.
Zoals hiervoor onder huur omschreven, zijn deze bureaus aan de verhuurder gelaten,
gelet op de geringe waarde.
Een deel van de inventaris van curanda is in het kader van een activaoverdracht op 30
september 2016 verkocht aan DWMWorks4U.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De curator verwacht niet dat de overgebleven zaken enig opbrengst zullen opleveren.
Verslag 2: Dat was ook niet het geval.
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Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale schuld. Derhalve is sprake van bodemvoorrecht op de aanwezige
zaken.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De activiteiten zijn gestaakt per 30 september 2016. De curator heeft de bestuurder verzocht
om een sluitend overzicht van onderhanden werk en is nog in afwachting hiervan.
Verslag 2: Het aanwezige onderhanden werk is per 30 september 2016 overgedragen
aan DWMWorks4U B.V.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Vooralsnog geen.
Verslag 2: Curanda was een ICT-dienstverlener en hield geen voorraden aan.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Nog niet bekend.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
1,40
1,70
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

06-03-2017

Volgens de administratie over 2016 zou er nog ruim € 100.000 aan debiteuren openstaan. De
curator heeft reeds geconstateerd dat dit bedrag niet juist is. Volgens de bestuurder staat
slechts een bedrag van circa € 1.700 nog open.
Verslag 2: De curator heeft de enige nog openstaande debiteur aangeschreven. Partijen
bleken het niet eens over de omvang van de werkzaamheden. De debiteur heeft in
overleg met de curator een bedrag van € 698,78 voldaan, zijnde het door de klant
erkende deel van de werkzaamheden. De debiteureninning is hiermee weer afgesloten.
4.2

Opbrengst
De curator onderzoekt of de gemelde debiteur inbaar is.
€ 698,78

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
1,90
5,70

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda had geen bankschuld. Wel stond curanda enkele tientjes rood per datum
faillissement

5.2

Leasecontracten
Curanda leaste twee auto's op basis van operationele lease. De leasecontracten zijn per 30
september overgenomen door DWMWorks4U B.V. De curator onderzoekt een aantal
betalingen aan de leasemaatschappij uit september en oktober die de gebruikelijke
leasetermijnen te boven gaan.
Verslag 2: Gebleken is dat curanda onverplicht ook betalingen voor een derde
vennootschap, Cryptlight B.V., aan de Leasemaatschappij heeft voldaan. De curator
KHHIWGH]HEHWDOLQJHQWHUXJJHsLVWYDQ&U\SWOLJKW9RRUDOVQRJKHHIW&U\SWOLJKWQLHW
gereageerd op het verzoek van de curator.
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Beschrijving zekerheden
Geen.

5.4

Separatistenpositie
Geen.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich partijen gemeld die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator
onderzoekt of de betreffende goederen nog tot de boedel behoren.
Verslag 2: De curator heeft de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud zou rusten niet
in de boedel aangetroffen.

5.7

Retentierechten
Niet bekend.

5.8

Reclamerechten
Niet bekend.

5.9

Werkzaamheden
11,20
1,90

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De curator trof een leeg pand aan en heeft voorts geconstateerd dat alle activiteiten middels
een activatransactie zijn verkocht per 30 september 2016. Er viel derhalve niets voort te
zetten.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Van een doorstart lijkt geen sprake te kunnen zijn, nu alle werkzaamheden zijn overgeheveld.
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Verslag 2: De curator heeft na verder onderzoek naar de activatransactie geoordeeld dat
de overeengekomen overnamesom niet in overeenstemming is met de werkelijke
waarde van de overgedragen activiteiten. De curator heeft de bestuurder hierop
gewezen en aangekondigd nadere stappen te zullen ondernemen. De bestuurder was
echter van mening dat wel sprake was van en redelijke overnamesom. Na verder
RYHUOHJLVHUHHQYDVWVWHOOLQJVRYHUHHQNRPVWJHVORWHQWHUEHsLQGLJLQJYDQKHWJHVFKLO
De doorstartende partij zal in totaal € 12.500 aan de boedel voldoen, waarvan € 6.000
reeds door de boedel is ontvangen. Het restant zal in termijnen worden voldaan in het
komende kwartaal.
6.5

Doorstart: Verantwoording
Verslag 2: De curator zag zich met de overname voor een voldongen feit gesteld. In de
markt was reeds bekend dat de klantenportefeuille door DWMWorks4U is overgenomen
PHWKHWJHYROJGDWHUJHHQDQGHUHJHwQWHUHVVHHUGHQ]LFKKHEEHQDDQJHGLHQG

6.6

Doorstart: Opbrengst
¼ZDDUYDQ¼UHHGVJHwQG

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
0,00
0,00

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator onderzoekt momenteel de aanwezige boekhouding
Verslag 2: De boekhouding mankeert het nodige. Er zijn weliswaar in een online
boekhoudprogramma boekingen verricht, maar 2015 en 2016 sluiten totaal niet op
elkaar aan. De bestuurder wijt dit aan de gedwongen overgang naar een nieuwe
boekhouder. Daarnaast ontbreekt een deel van de bankadministratie over 2014. De
curator heeft de bestuurder verzocht om de bankadministratie aan te vullen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is op 28 november 2014 gedeponeerd.
De jaarekening 2014 is op 10 december 2015 gedeponeerd. Over 2014 is wel een
publicatierapport opgemaakt om aan de wettelijke deponeringseis te voldoen. Een volledige
jaarrekening ontbreekt echter.
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Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Curanda is in 2010 opgericht. Enige plicht tot deponering van de jaarrekening is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
De curator ontving van de bestuurder een activaovereenkomst waarbij de volledige activa, het
personeel, een tweetal leaseovereenkomsten en een geldlening waarvoor de bestuurder
persoonlijk borg staat, per 30 september 2016 overgedragen zijn aan DWMWorks4U B.V.
Deze vennootschap is eveneens van mevrouw Huurman. De koopprijs bedraagt € 5.000, te
betalen in twee termijnen op de derdenrekening van de accountant van curanda. De eerste
termijn is betaald. De tweede termijn wordt per 18 december verschuldigd.
De bestuurder heeft aangegeven deze actie te hebben ondernomen om het klantenbestand
veilig te stellen in geval van faillissement van curanda. De curator heeft kritische
kanttekeningen bij de bepaalde koopprijs en overlegt met de bestuurder momenteel in
hoeverre zij de waardering met onafhankelijke stukken kan onderbouwen. De curator sluit
vooralsnog niet uit dat deze transactie benadelend is geweest voor de schuldeisers van
curanda.
Verslag 2: Dit geschil is opgelost middels de onder doorstart vermelde
vaststellingsovereenkomst.
De curator heeft middels een buitengerechtelijke verklaring de onverplichte betaling
van leasetermijnen voor Cryptlight B.V. vernietigd. Dit betreft een bedrag ad. € 5.793
Cryptlight heeft hier vooralsnog niet op gereageerd. De curator beraadt zich ten aanzien
van verdere stappen.

7.7

Werkzaamheden
8,40
22,50

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
UWV: niet van toepassing
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Pref. vord. van de fiscus
€ 45.911

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing

8.4

Andere pref. crediteuren
€ 1.559

8.5

Aantal concurrente crediteuren
22
29

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 154.529,79
€ 169.328,94

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan hier nog geen uitspraken over doen.

8.8

Werkzaamheden
2,80
2,80

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
LVP Select
Fidor Accountants en Belastingadviseurs
Waterfly Nederland V.o.f.

9.2

Aard procedures
Incassoprocedures.

Pagina 10 van
11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
9.3

2

Datum:

06-03-2017

Stand procedures
De procedures bevonden zich in verschillende stadia. Een nadere toelichting laat de curator
achterwege in verband met het feit dat deze van rechtswege zijn geschorst. Curanda is niet als
eiseres betrokken bij enige lopende procedure.

9.4

Werkzaamheden
0,70
0,20

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal in ieder geval een jaar lopen.

10.2

Plan van aanpak
- Onderzoek administratie
- Nadere toetsing en onderzoek activaovereenkomst
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/ pauliana
Verslag 2:
- Monitoren nakoming vaststellingsovereenkomst;
- Nader onderzoek oorzaken faillissement en administratie;
- Nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Verslag 2: Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
0,80
6,00
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