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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Transistor Tools B.V. 13-02-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transistor Tools 
B.V., voorheen handelende onder de naam Ulstein Equipment B.V., statutair 
gevestigd te Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudend aan het Rotterdam 
Airportplein 32, te (3045 AP) Rotterdam.

13-02-2019 
 1

De bedrijfsactiviteiten van Transistor Tools B.V. bestonden uit het – vanuit een 
vestiging in Almere – ontwerpen van werktuigen die aan boord van schepen  
worden gebruikt, die op hun beurt opereren in de offshore olie- en gasmarkt, 
offshore w indmarkt en/of bagger markt. Eén van de meest innovatieve 
ontwerpen en daarmee ook de voornaamste focus van Transistor Tools B.V. 
was de ontw ikkeling en verkoop van de zogeheten ColibriTM 3D (de “Colibri”) 
op commissiebasis. De Colibri is in 2013 ontw ikkeld en betreft een onderdeel 
van een kraan die op schepen wordt gemonteerd waarmee in offshore 
situaties bewegingen en zwenkingen van een schip, als gevolg van w ind en 
het deinen van het water, opgevangen kunnen worden. Daardoor kunnen 
ladingen en/of containers veilig van en naar het schip worden verplaatst, ook 
in extreme weersomstandigheden.

13-02-2019 
 1
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 67.108,00 € -100.051,00 € 207.343,00

2017 € 1.227.468,00 € -1.339.832,00 € 431.745,00

2016 € 2.689.386,00 € -1.256.220,00 € 921.153,00

2015 € 5.721.835,00 € -150.337,00 € 2.245.676,00

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de 
curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de 
betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het 
bijzonder w ijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden 
ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren 
daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een 
aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

13-02-2019 
 1

0 13-02-2019 
 1

€ 14.553,60

Toelichting 
ABN AMRO Bank N.V. heeft het aangetroffen saldo van € 14.553,60 
overgemaakt op de faillissementsrekening. 

13-02-2019 
 1

€ 81.932,60 13-05-2019 
 2

€ 82.525,92 24-07-2019 
 3

€ 49.267,76 23-10-2019
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
15-1-2019

t/m 
10-2-2019

13-02-2019 
 1

van 
11-2-2019

t/m 
13-5-2019

13-05-2019 
 2

van 
14-5-2019

t/m 
21-7-2019

24-07-2019 
 3

van 
22-7-2019

t/m 
22-10-2019

23-10-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 61 uur 12 min

2 58 uur 48 min

3 13 uur 54 min

4 3 uur 6 min

totaal 137 uur 0 min

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 139,60. 24-07-2019 
 3

Het tot op heden daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 143,90. 23-10-2019
 4

1. Inventarisatie

Transistor Tools B.V. is op 14 juli 2011 opgericht en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Transistor Tools B.V. maakt 
onderdeel uit van het Ulstein Group concern, waarvan Ulstein International AS, 

13-02-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

gevestigd in Ulsteinvik, Noorwegen, de moedervennootschap is.  [Marcel: 
nader uitwerken n.a.v. aandelenregister?]

Het bestuur van Transistor Tools B.V. wordt gevormd door de heren Tore 
Ulstein en Robertus W ilhelmus Rietveldt. 

De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van Transistor Tools 
B.V. bij lopende procedures.

13-02-2019 
 1

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende verzekeringen. 13-02-2019 
 1

Transistor Tools B.V. huurde een kantoorruimte in Almere, maar de huurtermijn 
is voorafgaand aan het faillissement is afgelopen, waarna de boekhouding, het 
adres en de server naar de zustervennootschap Ulstein Design & Solutions 
B.V. in Rotterdam (Zestienhoven) is verplaatst. Ten tijde van faillietverklaring 
was er derhalve geen huurovereenkomst die door de curator opgezegd diende 
te worden.

13-02-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek, maar uit een 
eerste analyse lijkt te volgen dat Transistor Tools B.V. is geconfronteerd met 
verschillende omstandigheden die invloed hebben gehad op haar onderneming 
en de combinatie van deze omstandigheden lijken te hebben geleid tot het 
faillissement.  

Deze omstandigheden lijken onder andere de daling van de olieprijs in 2014, 
met een dieptepunt medio 2015, te zijn. Transistor Tools B.V. was actief op het 
gebied van de offshore olie- en gasmarkt. Dit heeft de sector in distress 
gebracht en had ook impact op de Ulstein groep.

Een andere omstandigheid lijkt de ontw ikkeling van voornoemde Colibri te zijn. 
Deze ontw ikkeling (vanaf 2013) heeft veel tijd en geld gekost, terw ijl de eerste 
Colibri pas in 2017 verkocht is. De cashflow van deze activiteit was dus 
nagenoeg nihil. Transistor Tools B.V. heeft niet voldoende nieuwe opdrachten 
voor de productie van nieuwe Colibries en/of (overige) opdrachten ontvangen 
om voldoende omzet te genereren en om de investeringen terug te verdienen. 
De overige projecten leverden niet voldoende basis op om dit verlies op te 
vangen. 

Een derde omstandigheid lijkt het vertrek van belangrijke werknemers te zijn 
die de kennis en kunde bezaten om (nieuwe) werktuigen, maar ook de 
bestaande Colibri te kunnen (door)ontw ikkelen. 

Tot slot werd Transistor Tools B.V. geconfronteerd met een vordering van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit hoofde van vooruitbetaalde 
voorschotten van een subsidie. Een groot deel van de vooruitbetaalde 
voorschotten dienden als gevolg hiervan aan de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland te worden terugbetaald. 

13-02-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

13-02-2019 
 1

Personeelsleden 
2

Toelichting 
Van de in 2018 twee resterende werknemers is er één vertrokken en een naar 
de zustervennootschap Ulstein Design & Solutions B.V. in Rotterdam 
overgeheveld.

13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1

3. Activa

De curator is niet gebleken van de eigendom van onroerende zaken. 13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris € 1.149,50

totaal € 1.149,50 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft bij eerste kennismaking met een (voormalig) werknemer van 
Transistor Tools B.V. op locatie van haar zustervennootschap Ulstein Design & 
Solutions B.V. een beperkte inventaris aangetroffen, bestaande uit 11 pc’s 
(zonder enige data), 5 beeldschermen, een printer en een steekwagen. De 
curator heeft deze beperkte inventaris verkocht voor een koopprijs van EUR 
950,- exclusief BTW en is nog in afwachting van ontvangst van deze gelden op 
de faillissementsrekening.

13-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1

Inventarisatie bedrijfsmiddelen en verkoop hiervan. 13-02-2019 
 1

De curator is bij zijn eerste bezichtiging niet van bedrijfsvoorraden of 
onderhanden werk gebleken.

13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo ABN AMRO Bank N.V. € 14.553,60

Server en data € 6.050,00

totaal € 20.603,60 € 0,00

De curator is gebleken van een bankrekening ten name van Transistor Tools 
B.V. met een saldo per de datum faillissement van EUR 14.553,60.

Voorts is de curator gebleken van intellectuele eigendomsrechten c.q. 
knowhow en technische tekeningen (van vooral de Colibri). 

13-02-2019 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal zich de komende periode (met name) richten op het verkopen 
van de intellectuele eigendomsrechten (van vooral de Colibri). De eerste 
gesprekken met (mogelijk) geïnteresseerde partijen hebben reeds 
plaatsgevonden.

13-02-2019 
 1

Op 22 maart 2019 heeft de curator de intellectuele eigendomsrechten, 
waaronder in ieder geval de software, tekeningen, data en datadragers 
dienen te worden begrepen, met betrekking tot de Colibri aan TTS Offshore 
Solutions AS verkocht. De verkoopprijs van deze intellectuele 
eigendomsrechten is EUR 35.000,- en tevens een bedrag van EUR 32.500,- met 
betrekking tot de eerder geplaatste opdracht d.d. 11 januari 2019. De 
werkzaamheden van de curator omvatten het uitonderhandelen en bewerken 
van de activaovereenkomst. Het (laten) kopiëren van de relevante data en 
intellectuele eigendomsrechten op een externe harde schijf en de externe 
harde schijf op locatie door TTS Offshore Solutions AS te laten controleren. 

De curator heeft voorts de resterende intellectuele eigendomsrechten in kaart 
gebracht en een procesbrief, inclusief een geheimhoudingsovereenkomst, aan 
diverse geïnteresseerde partijen toegestuurd met betrekking tot de verkoop 
van de resterende intellectuele eigendomsrechten. De partijen hebben tot 22 
mei 2019 de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken aan de curator.

13-05-2019 
 2

De curator heeft diverse partijen aangeschreven met betrekking tot het 
overnemen van de resterende intellectuele eigendomsrechten en/of data van 
gefailleerde. De curator heeft tevens contact hierover gehad met de 
zustervennootschap van gefailleerde, Ulstein Design & Solutions B.V. De 
curator heeft uiteindelijk de server van gefailleerde en de data (met 
uitzondering van de Colibri gegevens) die daarop staan aan Ulstein Design & 
Solutions B.V. verkocht voor een bedrag van EUR 5.000,- exclusief BTW.

24-07-2019 
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 933,00

totaal € 933,00 € 0,00 € 0,00

De curator is gebleken van een debiteurenvordering van EUR 933,36. 13-02-2019 
 1

De enige debiteur ad € 933,36 heeft een tegenvordering van € 39.418.45 
ingediend. Derhalve heeft er verrekening met deze ingediende vordering 
plaatsgevonden.  

24-07-2019 
 3

Geen. 13-02-2019 
 1

Verrekening vordering. 24-07-2019 
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator is vooralsnog niet gebleken van vorderingen van banken of andere 
financiele instellingen.

13-02-2019 
 1

De curator is vooralsnog niet gebleken van leaseovereenkomsten 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing

13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing 13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1

Geen. 13-02-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

Op verzoek van de curator is de administratie van Transistor Tools B.V. 
afgegeven. De curator heeft een en ander in onderzoek.

13-02-2019 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

2015: 13 april 2016 (tijdig)
2016: 22 december 2017 (tijdig)
2017: 21 december 2018 (tijdig)

13-02-2019 
 1

Transistor Tools B.V. is gezien haar omvang van de verplichtingen in artikel 
2:393 BW vrijgesteld.

13-02-2019 
 1

Uit het aandeelhoudersregister lijkt volgen dat de uitgegeven aandelen zijn 
volgestort. 

13-02-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek.

13-02-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

13-05-2019 
 2

Nee

Toelichting 
Er is sprake van een flinke verliesfinanciering door groepsvennootschappen 
van curanda geweest (en dus bijvoorbeeld geen onttrekkingen) en de lening 
van de bank is eveneens door een groepsmaatschappij afbetaald. De curator 
ziet ook overigens geen aanwijzingen voor wanbeleid van het bestuur. 

24-07-2019 
 3

Toelichting 
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van paulianeus handelen, maar heeft 
een en ander in onderzoek.

13-02-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

13-05-2019 
 2

Nee

Toelichting 
De curator is niet gebleken van paulianeuze transacties.

24-07-2019 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft zijn onderzoek gestart. 13-02-2019 
 1

De curator heeft zijn onderzoek gestart. 13-05-2019 
 2

De curator is niet gebleken van onregelmatigheden voor datum faillissement. 24-07-2019 
 3

Onderzoek boeken en bescheiden en contact bestuur. 13-02-2019 
 1

8. Crediteuren

€ 0,00 13-02-2019 
 1

€ 0,00 13-02-2019 
 1

€ 21.402,00 24-07-2019 
 3

€ 0,00 13-02-2019 
 1

€ 0,00 13-02-2019 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1 13-02-2019 
 1

5 13-05-2019 
 2

15 24-07-2019 
 3

€ 4.095,55 13-02-2019 
 1

€ 377.839,26 13-05-2019 
 2

€ 3.378.181,86 24-07-2019 
 3

€ 3.377.248,86 23-10-2019
 4

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de w ijze van afw ikkeling 
van het faillissement. 

13-02-2019 
 1

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de w ijze van afw ikkeling 
van het faillissement.

13-05-2019 
 2

De vooruitzichten zijn thans dat er een geringe uitkering aan de concurrente 
schuldeisers kan plaatsvinden. De curator zal dan ook de rechter-commissaris 
verzoeken een datum voor een verificatievergadering te bepalen. 

24-07-2019 
 3

De curator is in afwachting van een datum voor een pro forma 
verificatievergadering.

23-10-2019
 4



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast. 13-02-2019 
 1

De curator heeft een brief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(“RVO”) ontvangen met betrekking tot het ambtshalve vaststellen van de 
subsidie voor het project ‘Ulstein ColibriTM’ dat reeds middels voorschotten is 
uitgekeerd. Een ambtshalve vaststelling kan worden voorkomen als er (onder 
andere) een eindrapportage en accountantsverklaring wordt aangeleverd. De 
curator heeft zich per brief primair op het standpunt gesteld dat de vordering 
van RVO niet op de boedel kan worden verhaald, nu er sprake is van betaling 
van voorschotten vóór faillissement en een (eventueel) ambtshalve besluit tot 
terugbetaling van de voorschotten wordt genomen na faillissement. De 
vordering zal dan pas na faillissement ontstaan. Een dergelijke vordering is 
niet-verifieerbaar. De curator heeft subsidiair een beroep op het 
evenredigheidsbeginsel gedaan. De gesubsidieerde activiteiten zijn immers 
volledig uitgevoerd, maar door het faillissement kan de verantwoording 
achteraf niet op de voorgeschreven w ijze verlopen. Het is daarom onevenredig 
om de subsidie volledig terug te vorderen. RVO was bovendien op de hoogte 
van de kostenverantwoording, zowel schriftelijk als tijdens een bedrijfsbezoek 
is dit toegelicht. De curator heeft tot slot een aantal voorstellen voor een 
pragmatische oplossing gedaan. Tot op heden heeft de curator nog geen 
reactie van RVO ontvangen, ook niet dat de subsidie ambtshalve is 
vastgesteld. 

13-05-2019 
 2

De curator heeft inmiddels een reactie van RVO ontvangen. Naar aanleiding 
van de brief van de curator heeft RVO de subsidie vastgesteld op EUR 34.470,-. 
RVO heeft derhalve een vordering in het faillissement ingediend van EUR 
253.609,-. 

24-07-2019 
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-02-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de intellectuele 
eigendom van (met name) de Colibri te verkopen, het oorzaken en- 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de schuldenlast te inventariseren. 

13-02-2019 
 1

De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om de resterende 
intellectuele eigendomsrechten (proberen) te verkopen, het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

13-05-2019 
 2

De curator zal de komende verslagperiode sturen op een afw ikkeling van het 
faillissement.

24-07-2019 
 3

De komende verslagperiode zullen de nodige werkzaamheden voor de pro 
forma verificatievergadering worden uitgevoerd, waarna het faillissement kan 
worden beëindigd. 

23-10-2019
 4

De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verwachte duur van 
afw ikkeling.

13-02-2019 
 1

De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verwachte duur en 
afw ikkeling.

13-05-2019 
 2

De curator zal de rechter commissaris verzoeken een datum voor een 
verificatievergadering te bepalen. De termijn van afw ikkeling is derhalve 
afhankelijk van de afloop daarvan.

24-07-2019 
 3

23-1-2020 23-10-2019 
 4

Geen. 13-02-2019 
 1

Bijlagen
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