
WILLEMSE & VAN POORTEN

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw

d.d. 17 maart 2015

Gegevens onderneming : Chess BCT B.V., gevestigd te (2031 DE) Haarlem

                                      Lichtfabriekplein 1

Insolventienummer : F.74/15

Datum uitspraak : 17 februari 2015

Curator : mr K.J. Willemse, (Willemse & van Poorten

  advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem,

  Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565

  fax: 023-5326094 e-mail: info@willemsevanpoorten.nl

Rechter-commissaris : mr A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming : groothandel in computers, randapparatuur en software

  het leveren van diensten op het gebied van ontwerp,

                                                             ontwikkeling, beheer en onderhoud van ICT-systemen

  en/of producten, alsmede distributie en verkoop van

                                                             ICT-systemen en/of producten.

Omzetgegevens : zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 1

Verslagperiode : 17 februari 2015 tot heden

Kasbank : NL46KASA0223320269

Saldo : €.0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen

Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen door derden

geen rechten worden ontleend. De verslagen worden gepubliceerd op de website van

Willemse & van Poorten Advocaten (www.willemsevanpoorten.nl).
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                                                         1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

 Chess BCT B.V. is opgericht op 6 december 2013 door Simal Beheer B.V.,

Eindhovenseweg 83 (5582 HR) te Waalre. Enig aandeelhouder van Simal Beheer B.V.

is Stichting Administratiekantoor Simal Beheer, Eindhovenseweg 83 (5582 HR)

Waalre. Enig bestuurder is de heer Bastiaan Martijn van Tilborg te Neerijnen.

Chess BCT B.V. is een afsplitsing van de op 6 december 2013 gefailleerde

vennootschap Chess iT International B.V. (later genaamd Anand Holding B.V.)

1.2 Winst en verlies

 In een volgend verslag zullen de jaarcijfers over de laatst gedeponeerde boekjaren

worden opgenomen.

1.3 Balanstotaal

Zie 1.2

1.4 Lopende procedures

Er is gebleken van één lopende procedure bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie

’s-Hertogenbosch, aangespannen door een van de grootste crediteuren, Neways

Leeuwarden B.V., waarbij ondermeer betaling wordt gevorderd van het factuurbedrag

van de geleverde doch niet betaalde boordcomputers voor taxi’s (BCT’s).

1.5 Verzekeringen

De lopende (risico)verzekeringen zullen zonodig worden opgezegd danwel wegens

premieachterstand worden beëindigd.

1.6 Huur kantoorruimte

De onderneming werd aanvankelijk uitgeoefend in een kantoorpand aan het

Lichtfabriekplein 1 te Haarlem. Enige maanden vóór faillissementsdatum is de

onderneming verhuisd naar het adres Richard Holkade 8A te Haarlem.
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De huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

De activiteit van Chess BCT bestond uit het vervaardigen en ontwikkelen van

boordcomputer taxikastjes (zgn. BCT’s). Deze kastjes dienen vanaf juli 2014 wettelijk

verplicht in taxi’s aanwezig te zijn. Ondermeer als gevolg van het uitstellen van

wetgeving omtrent de verplichting voor taxichauffeurs om hun taxi’s te voorzien van

deze BCT’s zijn de financiële problemen ontstaan.

Werkzaamheden: besprekingen, bestudering stukken, correspondentie, telefonisch

overleg etc.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op het tijdstip van faillietverklaring waren er bij de vennootschap geen werknemers in

dienst, behoudens de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar vóór faillissement was de situatie hetzelfde als hiervoor sub. 2.1

aangegeven.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.V.T.

 Werkzaamheden: geen

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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Bedrijfsmiddelen

3.2 Beschrijving

Aangetroffen zijn enige inventariszaken en voorraden. De voorraad bestaat uit een

aantal (nog niet gecertificeerde) BCT’s.

3.3 Verkoopopbrengst

In een volgend verslag wordt hierop zonodig teruggekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de Fiscus. Zoals aangegeven zijn niet

of nauwelijks inventariszaken aangetroffen.

Werkzaamheden: besprekingen, correspondentie, bestudering stukken, telefonisch

overleg.

Voorraden / onderhanden werk

3.5 Beschrijving

Zie het hiervoor sub. 3.2 gestelde.

3.6 Verkoopopbrengst

In een volgend verslag wordt hierop zonodig teruggekomen.

Werkzaamheden: bespreking, correspondentie, bestudering stukken, telefonisch

overleg

Andere activa

3.7 Beschrijving

Vooralsnog is geen andere activa aangetroffen.
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4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

€.2 mio. Het betreft vorderingen op de middels ook in staat van faillissement

verklaarde vennootschap, Taxitronic B.V. te Apeldoorn. Overigens zijn de debiteuren

verpand aan Rabobank Haarlem e.o.

4.2 Opbrengst

Gegeven het faillissement van Taxitronic B.V. te Apeldoorn zal geen opbrengst aan

debiteuren gerealiseerd kunnen worden.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Haarlem e.o. had per faillissementsdatum van Chess te vorderen

€.487.629,66.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Ter meerdere zekerheid van haar vordering zijn aan Rabobank Haarlem e.o. verpand

voorraden, debiteurenportefeuille, inventariszaken, IE-rechten etc. Voorts zijn door

derden bankborgtochten tot een bedrag van €.275.000,-- verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

Zie het hiervoor sub. 5.3 gestelde.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een aantal leveranciers, met name Kiwa en Neways, wordt

eigendomsvoorbehoud geclaimd op hard- en software van de BCT’s . De curator zal

deze pretense rechten onderzoeken.
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5.6 Reclamerechten

Niet bekend

5.7 Retentierechten

Niet bekend

Werkzaamheden: inventarisatie, besprekingen, correspondentie, bestudering stukken

etc.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is vanaf datum faillissement beëindigd.

Doorstart

6.2 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart. Getracht wordt aan derden rechten en/of

voorraden over te dragen. In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

6.3 Opbrengst

Nog niet bekend

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Werkzaamheden: besprekingen en bestudering stukken

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

De vorderingen moeten nog worden verwerkt

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vorderingen moeten nog worden verwerkt

8.3 Pref. vord. van het UWV

De vorderingen moeten nog worden verwerkt

8.4 Andere pref. crediteuren

De vorderingen moeten nog worden verwerkt

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De vorderingen moeten nog worden verwerkt
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De vorderingen moeten nog worden verwerkt

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Omtrent de wijze van afwikkeling is nog niets bekend.

Werkzaamheden: besprekingen en correspondentie

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden bestaan uit:

- nader onderzoek faillissement

- onderzoek administratie

- onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijk/paulianeus handelen

- verwerking schuldvorderingen

9.3 Indiening volgend verslag

Op een termijn van 3 maanden

Werkzaamheden: opstellen faillissementsverslag nr. 1 ex art. 73a Fw.

Curator


