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Algemene gegevens
Naam onderneming
Elementz B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Datum uitspraak 10 juni 2015:
- OSKOMERA GROUP B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 24350516; faillissementsnummer: F.01/15/402.
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Datum uitspraak 16 juni 2015:
- OSKOMERA SOLAR POW ER SOLUTIONS BEHEER B.V., ingeschreven bij de
Kamer
van Koophandel onder nummer 17139184; faillissementsnummer: F.01/15/414;
- OSKOMERA SOLAR POW ER SOLUTIONS B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17139176; faillissementsnummer: F.01/15/415;
- OSKOMERA SOLAR POW ER SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V., ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 51405415; faillissementsnummer:
F.01/15/416;
- DRL BENELUX B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17057353; faillissementsnummer: F.01/15/417;
- OSKOMERA GEVELBOUW B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17093344; faillissementsnummer: F.01/15/418;
- OSKOMERA NEDERLAND B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17099912; faillissementsnummer: F.01/15/419;
- OSKOMERA STAALBOUW B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17093342; faillissementsnummer: F.01/15/420;
- OSKOMERA SERVICE & ONDERHOUD B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17093345; faillissementsnummer: F.01/15/421;
- OSKOMERA B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17093343; faillissementsnummer: F.01/15/422;
- OSKOMERA PROJECTEN B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17107712; faillissementsnummer: F.01/15/423;
- OSKOMERA INTERNATIONAL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder
nummer 17094554; faillissementsnummer: F.01/15/424;
alle statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te (5753 SV) Deurne,
aan het Vuurijzer 23.
Uitspraak 17 juni 2015:
- OSKOMERA HOME SOLAR B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel
onder
nummer 54605059, statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen)
kantoorhoudende
te (5753 SV) Deurne aan het Vuurijzer 23; faillissementsnummer: F.01/15/426;
-ELEMENTZ B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
18061624;
statutair gevestigd te Oisterw ijk en (voorheen) kantoorhoudende te (5753 SV)
Deurne
aan het Vuurijzer 23; faillissementsnummer: F.01/15/427.

Activiteiten onderneming
De Oskomera vennootschappen hielden zich bezig met gevelbouw , staalbouw
en solarprojecten voor met name grote aannemers.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 133.514.000,00

€ -12.940.000,00

€ 30.440.000,00

2013

€ 152.288.235,00

€ -13.545.465,00

€ 27.809.000,00

2014

€ 75.335.961,00

€ 2.144.179,00

€ 29.736.000,00

Toelichting financiële gegevens
Netto Marge:
2012: -11,6%
2013: -10,50%
concept 2014: 2,6%
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Netto Marge is de netto w inst als percentage van de omzet en norm voor
w instgevendheid.
Solvabiliteit:
2012: 0,03
2013: -0,46
concept 2014: -0,18
De solvabiliteit is de mate w aarin een onderneming in staat is al haar schulden
af te betalen. Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het totaal
vermogen.
Current Ratio:
2012: 0,70
2013: 0,38
concept 2014: 0,72
De Current Ratio geeft het vermogen van de onderneming w eer om op korte
termijn aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. De Current Ratio w ordt
berekend door de
vlottende activa en liquide middelen op te tellen en te delen door het kort
vreemd vermogen.
Uit bovenstaande kengetallen blijkt dat bij de Oskomera vennootschappen de
afgelopen drie jaren sprake w as van structurele onderrentabiliteit. Daarnaast
is de solvabiliteit sterk negatief gew eest w aarbij ook de liquiditeit structureel
onder norm is gebleven. Gezien de slechte w instgevendheid en beperkte
toegang tot externe financiering zou 1,5 het minimale niveau van de current
ratio moeten zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van de faillissementen w aren er 195 w erknemers
krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst bij de diverse
Oskomeravennootschappen.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Verslagperiode
van
17-6-2015

03-07-2018
7

t/m
15-6-2018
van
16-6-2018

27-12-2018
8

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

25-06-2019
9

t/m
19-6-2019
van
30-6-2019

23-12-2019
10

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

30-06-2020
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t/m
15-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2.465 uur 7 min

8

42 uur 41 min

9

24 uur 18 min

10

83 uur 36 min

11

35 uur 12 min

totaal

2.650 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode van 16 december 2017 tot en met 15 juni 2018: 75 uren
en 30 minuten.
Toelichting algemene gegevens:
Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch d.d. 10
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juni 2015 is het faillissement uitgesproken van Oskomera Group B.V. (hierna:
"Group"). Het aandeelhoudersbesluit w aarin besloten w erd tot aanvraag van
het faillissement dateert van 9 juni 2015.
Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch d.d. 16
juni 2015 zijn, op eigen verzoek, de faillissementen uitgesproken van:
Oskomera Solar Pow er Solutions Beheer B.V. (hierna: "OSPS Beheer"),
Oskomera Solar Pow er Solutions B.V. (hierna: "OSPS Solutions"),
Oskomera Solar Pow er Solutions International B.V. (hierna: "OSPS
International"),
DRL Benelux B.V (hierna: "DRL"),
Oskomera Gevelbouw B.V. (hierna: "Gevelbouw "),
Oskomera Nederland B.V. (hierna: "Nederland"),
Oskomera Staalbouw B.V. (hierna: "Staalbouw "),
Oskomera Service & Onderhoud B.V. (hierna: "Service & Onderhoud"),
Oskomera B.V. (hierna: "Oskomera"),
Oskomera Projecten B.V. (hierna: "Projecten"),
Oskomera International B.V. (hierna: "International").
Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 17 juni 2015 is, op eigen verzoek,
het faillissement uitgesproken van Oskomera Home Solar B.V. (hierna: "Home
Solar").
Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant, locatie Breda d.d. 17 juni
2015, is op eigen verzoek het faillissement uitgesproken van Elementz B.V.
(hierna: "Elementz").
De aandeelhoudersbesluiten dateren alle van 15 juni 2015.
In bovengenoemde faillissementen hebben de rechtbanken mr. L.G.J.M. van
Ekert tot
rechter-commissaris benoemd en mr. R.A.M.L. van Oeijen als curator
aangesteld.
Mr. L.G.J.M. van Ekert w erd in de afgelopen verslagperiode als
rechtercommissaris opgevolgd door mr. C. Schollen - den Besten.
Voor de leesbaarheid van dit verslag w orden alle gefailleerde
vennootschappen aangeduid als: "de Oskomera vennootschappen", tenzij uit
het verslag anders blijkt.
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode, onder meer,
beziggehouden met
de navolgende activiteiten:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek buitenlandse vennootschappen
- veiling activa;
- verkoop projectvoorraden;
- afproduceren project hoofdkantoor ASR;
- overleg Rabobank/NTAB/BVA/ Mirus;
- afrekeningen verkoopopbrengsten;
- oplevering pand te Deurne;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
- bezw aar Belastingdienst inzake Innovatiebox;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling faillissementen
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode, onder meer,

beziggehouden met
de navolgende activiteiten:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- overleg Rabobank/ Mirus;
- registratie crediteuren;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur/paulianeuze rechtshandelingen/rol
accountant; en
- afw ikkeling faillissementen.
Verslag 7:
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode, onder meer,
beziggehouden met
de navolgende activiteiten:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- overleg Rabobank/ Mirus;
- overdracht aandelen TKI System GmbH en TKI GmbH
- registratie crediteuren;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur/paulianeuze rechtshandelingen/rol
accountant; en
- afw ikkeling faillissementen.
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode opnieuw met
bovenstaande punten beziggehouden.
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In het voorgaande is geen w ijziging gekomen in de afgelopen verslagperiode.

25-06-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich, onder meer,
beziggehouden met de navolgende w erkzaamheden:
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- aandelen TKI System GmbH en TKI GmbH;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur / paulianeuze rechtshandelingen / rol
accountant;
- kw estie Oskomera Ierland;
- kw estie Oskomera Portugal;
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- afw ikkeling van de faillissementen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich, onder meer,
beziggehouden met de navolgende w erkzaamheden:
- aandelen TKI System GmbH en TKI GmbH;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur / paulianeuze rechtshandelingen / rol
accountant;
- kw estie Oskomera Portugal;
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- afw ikkeling van de faillissementen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

30-06-2020
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De Oskomera vennootschappen zijn als volgt gestructureerd.
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Group is de topholding. De aandelen van Group w orden sinds begin 2014
gehouden door Diegel Invest B.V. en de heer Leon A.M. Verw eij
(minderheidsbelang). De heer Verw eij is tevens statutair bestuurder van
Group. Onder Group hangen 23 dochtervennootschappen w aar Group al dan
niet een meerderheidsbelang in heeft. De activiteiten van de Oskomera
vennootschappen zijn grofw eg onder te verdelen in drie activiteiten, te w eten
gevelbouw , staalbouw ten behoeve van de gevelbouw en solaractiviteiten.
Grote opdrachtgevers binnen de gevelbouw activiteiten zijn onder meer BAM,
Ballast Nedam en VIA (de samenw erkingscombinatie van Volker W essels en
Imtech), Dura Vermeer en J.P. van Eesteren. De Oskomera vennootschappen
hielden zich met name bezig met de engineering en productie van
gevelelementen voor zeer grote projecten zoals onder meer de stations voor
de Noord Zuidlijn te Amsterdam, het hoofdkantoor van ASR, de Hoge Raad der
Nederlanden en Rabobank. De solaractiviteiten vinden voor een groot gedeelte
plaats in Engeland en België en betreffen de engineering en het onderhoud
van (grote) solarvelden.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is voor het in Engeland gevestigde
Oskomera
Pow er Solutions UK Ltd een insolventieprocedure geopend. Overige
buitenlandse
vennootschappen zijn (nog) niet in een insolventieprocedure betrokken.
(*) Inmiddels verkeren de in Engeland gevestigde vennootschappen Oskomera
façades (UK) Ltd. sinds 28 augustus 2015 en Oskomera Solar Pow er Solutions
UK Ltd. sinds 14 juli 2015 in liquidation. Daarbij zijn de heren A.J. Duncan en C.
Beighton van het kantoor Leonard Curtis (Bamfords Trust House, 85-89
Colmore Row , Birmingham, B3 2BB) als liquidator aangesteld.
In de afgelopen verslagperiode zijn activiteiten opgestart om te komen tot
ontbinding
van het in Ierland gevestigde Oskomera Ltd.
Verslag 7:
De ontbinding is ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet volledig
afgerond.
De curator is geïnformeerd dat de ontbinding van het in Ierland gevestigde
Oskomera Ltd. heeft plaatsgevonden. Het batig saldo € 250,78 is naar de
faillissementsboedel overgemaakt.
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Dit saldo is door de curator ontvangen.

25-06-2019
9

In de afgelopen verslagperiode w erd de curator met tw ee kw esties
geconfronteerd.

23-12-2019
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Allereerst bevond zich in Ierland nog een depot ter hoogte van circa € 37.000,. Dit depot w as het restant van een groter depot dat gestort bleek voor een
w erk met gebreken. Omdat de Oskomera-vennootschappen gefailleerd w aren
en dus niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen, heeft de Ierse
vennootschap John Paul Constructions (Holdings) Limited deze
w erkzaamheden moeten verrichten. Het restantdepot ter hoogte van circa €
13.000,-kan als gevolg van het faillissement en het feit dat de w erkzaamheden
door voormelde Ierse vennootschap w erden voldaan aan deze laatste w orden

overgeboekt.
De tw eede kw estie betreft de liquidatie van voormalig Portugese
dochtervennootschap (Oskomera Construçỡes Protugal Lda). De curator is in
contact met de voormalig accountant van deze vennootschap nu er nog een
batig saldo aanw ezig is van circa € 9.000,-. De curator zal hier spoedig op
terug komen.
De kw estie met de Ierse vennootschap is afgew ikkeld.

30-06-2020
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De kw estie met betrekking tot de Portugese vennootschap kan nog niet
w orden afgew ikkeld. De curator zal hier in een volgend verslag op
terugkomen.

1.2 Lopende procedures
Aan de curator is meegedeeld dat er diverse procedures aanhangig zijn. De
curator onderzoekt of het noodzakelijk is de procedures voort te zetten en
verw ijst naar hetgeen is gesteld onder hoofdstuk 9.
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De curator verw ijst voor w at betreft lopende procedures naar hetgeen is
gesteld in hoofdstuk 9.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 9.

27-12-2018
8

De curator verw ijst opnieuw naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 9.

25-06-2019
9

1.3 Verzekeringen
De Oskomera vennootschappen hielden hun (gebruikelijke) verzekeringen aan
via verzekeringstussenpersoon Marsch te 's-Hertogenbosch. Voor zover
mogelijk heeft de curator de verzekeringen beëindigd. Een aantal specifieke
verzekeringen zijn vooralsnog gehandhaafd in verband met voortzetting van
de activiteiten (zie hierna onder hoofdstuk 6). De curator verw acht een aantal
premierestituties.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alle lopende verzekeringen,
behalve de verzekering aangaande dekking voor mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid, beëindigd. Het beëindigen heeft tot een aantal
premierestituties geleid. De curator verw ijst naar de aangehechte financiële
verslagen.
Verslag 7:
Een ex-w erknemer van Oskomera heeft aanspraak gedaan op de verzekeraar
van Oskomera in verband met een letselschade. De curator voert hierover
overleg met verzekeraar, tussenpersoon en advocaat.
De ex-w erknemer en de verzekeraar zijn met elkaar in contact gebracht.
Oskomera heeft een eigen risico van € 10.000,-.
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Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-06-2019
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1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar aanleiding van gesprekken met de directie heeft de curator opgetekend
dat met name het uitblijven van voldoende liquiditeit heeft geleid tot de
faillissementen. Zow el in september 2014 als ook in februari/maart 2015 zijn
door huisbankier Rabobank Tilburg en grootaandeelhouder Diegel Invest BV
substantiële bedragen in de Oskomera vennootschappen gestort. Door het
uitblijven en het vertraagd doen van betalingen van
opdrachtgevers in met name de maanden april en mei 2015 (w aarvoor een
spoedarbitrage w erd gestart) kw am er teveel druk op de liquiditeitspositie te
staan. Toen een nieuw e financieringsronde niet lukte, is besloten het
faillissement aan te vragen van Group.
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De curator zal (uiteraard) onderzoek doen naar de opgegeven redenen.
Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen is nog gaande. De
curator zal
dit onderzoek mede door Alvarez & Marsal Global Forensic & Dispute Services
BV laten
plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met verschillende (indirect)
betrokkenen gesproken over het faillissement van de
Oskomeravennootschappen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft
de curator nog niet alle betrokkenen gesproken. Het onderzoek dat door
Alvarez & Marsal Global Forensic & Dispute Services B.V. w ordt verricht, is ten
tijde van het opstellen van dit verslag nog niet afgerond. De curator verw acht
hier in een volgend verslag op terug te komen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met diverse betrokken partijen
nader
gesproken over de oorzaken van de faillissementen. Het onderzoek door
Alvarez & Marsal Global Forensic & Dispute Services B.V. heeft inmiddels een
rapport opgeleverd. Naar aanleiding van dit rapport zijn aan diverse
betrokkenen nadere vragen gesteld of zullen nadere vragen gesteld gaan
w orden.
Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen is nog niet afgerond.
De curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te komen.
Verslag 6:
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan
naar de oorzaak van de faillissementen. Zo heeft de curator de afgelopen
verslagperiode de drie
voormalige commissarissen gehoord. Het onderzoek is nog niet afgerond.
Verslag 7:
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Het onderzoek kon ook in d afgelopen verslagperiode nog niet w orden
afgerond.
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Dit onderzoek is nog niet afgerond.

25-06-2019
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Het onderzoek kon ook in de afgelopen verslagperiode niet w orden
afgew ikkeld.

23-12-2019
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Het onderzoek is nog gaande.

30-06-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 195 w erknemers
krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst:
Oskomera Group B.V.: 22 w erknemers
Oskomera SPS B.V.: 28 w erknemers
DRL Benelux B.V.: 17 w erknemers
Oskomera Gevelbouw B.V.: 16 w erknemers
Oskomera Nederland B.V.: 20 w erknemers
Oskomera Staalbouw B.V.: 17 w erknemers
Oskomera Service & Onderhoud B.V.: 21 w erknemers
Oskomera B.V.: 23 w erknemers
Oskomera Projecten B.V.: 25 w erknemers
Elementz B.V.: 6 w erknemers
Bij de overige gefailleerde vennootschappen w aren geen personeelsleden in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel
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2.4 Werkzaamheden personeel
Datum ontslagaanzegging:
Aan de w erknemers in dienst van Group is bij brief van 12 juni 2015 ontslag
aangezegd. Aan de w erknemers in dienst van een van de andere
vennootschappen uit het Oskomera concern is bij brief van 17 juni 2015
ontslag aangezegd. De w erknemers hebben hun salaris over de maand mei
2015 nog voldaan gekregen. Na de ontslagaanzegging heeft het UW V voor de
w erknemers diverse collectieve intakesessies gehouden.
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Bij de Oskomera vennootschappen w as een OR aanw ezig. De curator heeft
geregeld overleg met de OR gevoerd. Voorts heeft de curator bij de
betreffende vakbonden een melding W MCO gedaan.
W erkzaamheden personeel:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse
w erknemersaangelegenheden afgew ikkeld.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende
w erknemersaangelegenheden (en daarmee met het UW V) afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Tot de faillissementsboedels behoren geen
onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bij de Oskomera vennootschappen zijn diverse
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het NTAB heeft in
opdracht van Rabobank een taxatie en
inventarisatie gemaakt.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.
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Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder 3.6 van het onderhavige
verslag.
De kosten van de gehouden veilingen zijn tussen curator en Rabobank/De
Lage Landen
pro rata verdeeld. Voor deze veilingen w erd derhalve geen boedelbijdrage
overeengekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art 21 Invorderingsw et haar voorrecht
kan laten gelden.
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De veilingopbrengsten, zijn voor zover het om verkoopopbrengsten van
bodemzaken gaat, overgeboekt naar de verschillende faillissementsboedels.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden/onderhanden w erk: Beschrijving
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.
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Voorraden/onderhanden w erk: Verkoopopbrengst
De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder 3.9. van het onderhavige
verslag.
De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder 3.9 van dit verslag alsooknaar
de aangehechte financiële verslagen.
Voorraden/onderhanden w erk: Boedelbijdrage
De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder 3.9. van het onderhavige
verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Andere activa: beschrijving
Tot de overige activa behoren onder meer diverse engineeringtekeningen en
licenties.
De curator onderzoekt nog of diverse, w aaronder softw are-, licenties en
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mogelijk merknamen en dergelijke te gelde kunnen w orden gemaakt. De
curator zal hier in een
nader verslag op terugkomen.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzocht of nadere
activa kon w orden verkocht. Vooralsnog heeft het voorgaande nog niet tot
verkoop geleid. W el heeft de
curator in het faillissement van Oskomera Solar Pow er Solutions B.V. tegen een
vergoeding van € 8.500,- (exclusief BTW ) de rechten uit een SDE-subsidie aan
een derde overgedragen.
De curator houdt het er vooralsnog voor dat alle activa (anders dan hetgeen
vermeld onder punt 3.6) verkocht zijn.
In het voorgaande is in de afgelopen verslagperiode geen w ijziging
opgetreden.
Verslag 6:
De curator is in de afgelopen verslagperiode in contact getreden met de
bestuurder van
de in Duitsland gevestigde vennootschappen TKI System GmbH en TKI GmbH
(voorheen Metallbaukontor Frankfurt GmbH) tot verkoop van deze aandelen is
het nog niet gekomen.
Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht de aandelen
onderhands te laten verkopen. Dit is vooralsnog niet gelukt. De curator heeft
een Duitse advocaat in de arm genomen om het verkoopproces op gang te
brengen.
Andere activa: verkoopopbrengst:
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 3.12.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht de aandelen in
TKI System GmbH en TKI GmbH onderhands te verkopen. De prijs die echter
geboden w erd is niet marktconform w aardoor de curator de aandelen
vooralsnog in zijn faillissementsboedel houdt.

27-12-2018
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De curator zal de aandelen TKI vooralsnog houden tot een betere prijs kan
w orden bedongen.

25-06-2019
9

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het bericht ontvangen dat een
derde een bieding zou doen op alle aandelen van de TKI-vennootschappen.
Voor zover de koop niet plaats zou vinden zal een faillissement van de TKIvennootschappen aan de orde zijn. De curator w acht nadere berichtgeving
omtrent het voorgaande af.

23-12-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het bericht ontvangen dat
de TKI-vennootschappen niet kunnen w orden verkocht. Als gevolg daarvan
zullen de vennootschappen ontbonden w orden. De vennootschappen
hebben de heer Volker Muller als liquidator benoemd. De curator heeft na dat
besluit niet meer meer vernomen.

30-06-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal in de komende verslagperiode trachten om alsnog een verkoop
te realiseren.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
De Oskomera vennootschappen hadden per datum faillissement voor een
totaalbedrag
van circa € 6.617.015,60 aan openstaande vorderingen op debiteuren.
Uit de door Mirus verrichtte debiteurenincasso blijkt dat de debiteurenpositie
per datum
start van de incassow erkzaamheden (inclusief vorderingen van buitenlandse
Oskomera-vennootschappen) € 7.319.671,00 bedroeg.
Opbrengst debiteuren:
Rabobank heeft Mirus International verzocht om de inning van vorderingen op
debiteuren op zich te nemen, zulks mede in het licht van de door Rabobank
verstrekte bankgaranties. Onderzocht w ordt of debiteuren met uitstaande
schulden een goederenrechtelijk verpandingsverbod hebben opgenomen.
De curator heeft Mirus International verzocht een overzicht te verstrekken van
haar incasso-activiteiten. De curator heeft dat overzicht ten tijde van het
opstellen van dit verslag nog niet ontvangen en komt hier in een volgend
verslag op terug.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een overzicht van Mirus
ontvangen. Hieruit blijkt het navolgende. Per januari 2016 w erd een bedrag
van € 265.763,00 geïncasseerd. Er w erd per gemelde datum €4.161.457,00
afgeboekt als gevolg van vooruit facturatie, schadeclaims, verrekeningen etc.
In het kader van de afrekening met Rabobank (zie onder punt 3.9) is de
betaling van een
debiteur ter hoogte van € 26.715,86 aan de faillissementsboedel van
Oskomera Projecten B.V. toegekomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft Mirus de incassoactiviteiten voortgezet.
Met tw ee
debiteuren is een regeling getroffen.
De curator heeft een boedelbijdrage ontvangen en verw ijst naar de
aangehechte financiële verslagen. Een niet betalende debiteur is door Mirus in
een procedure betrokken.
De curator ontvangt op zijn verzoek bij tijd en w ijle informatie van Mirus over
de incasso van vorderingen op debiteuren en de procedure.
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Verslag 6:
Hierin is geen w ijziging gekomen.
Verslag 7:
De curator heeft begrepen dat de incassoactiviteiten gestaakt zijn vanw ege de
oninbaarheid van de vorderingen. Over 1 vordering is een procedure gevoerd.
De curator heeft vernomen dat deze procedure door de pandhouder w erd
gew onnen en dat er een bedrag van circa € 295.00,- w erd geïncasseerd.
Boedelbijdrage debiteuren:
Nu Rabobank er voor heeft gekozen zelf tot incasso van de vorderingen over
te gaan, is
een boedelbijdrage niet aan de orde.
Met één debiteur heeft Rabobank, in overleg met de curator, een schikking
getroffen. De curator heeft een boedelbijdrage van € 1.000,- (exclusief BTW )
ontvangen voor zijn w erkzaamheden in dat kader.
De curator zal het overzicht van de activiteiten van de inning van vorderingen
op debiteuren opvragen om te zien of er via artikel 29 lid 1 W et OB nog
verrekeningen kunnen plaatsvinden w aardoor de fiscale vorderingen verlaagd
kunnen w orden.

27-12-2018
8

Ten tijde van het opstellen van dit verslag is het overzicht nog niet ontvangen.

25-06-2019
9

De curator heeft een overzicht ontvangen w aaruit blijkt dat voor een bedrag
van € 700.000,- aan vorderingen op debiteuren zou zijn geïnd.

23-12-2019
10

De incasso van vorderingen op debiteuren is afgerond.

30-06-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier van de Oskomera vennootschappen is Rabobank Tilburg.
Rabobank Tilburg heeft voor € 7.000.000,- een achtergestelde lening verstrekt.
Voorts heeft Rabobank Tilburg een rekening-courantfaciliteit verstrekt van €
11.725.000,- en heeft zij een bankgarantiefaciliteit verstrekt van €
12.000.000,-.
De curator is inmiddels op de hoogte gebracht van een procedure tussen de
voormalig
aandeelhouder en Rabobank. De curator w ordt zijdelings over deze procedure
geïnformeerd.
Diegel Invest BV heeft achtergestelde leningen verstrekt voor een totaal
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bedrag van
€ 2.325.000,-.
Credimundi heeft tenslotte nog een bankgarantiefaciliteit verstrekt van circa €
3.000.000,-.
Diverse Oskomera-vennootschappen hielden G-rekeningen aan bij de
Rabobank Tilburg. In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst de
creditgelden opgevorderd.

5.2 Leasecontracten
Aan de curator is meegedeeld dat een aantal objecten (machines, heftrucks en
kranen) geleased zijn bij De Lage Landen. Voorts zijn diverse voertuigen
geleased bij diverse
leasebedrijven. Deze voertuigen zijn inmiddels nagenoeg allemaal ingeleverd
en terug naar de leasemaatschappij. De curator onderzoekt of er meerdere
lease- of huurovereenkomsten zijn.
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Alle geleasete voertuigen zijn ingeleverd en terug naar de leasemaatschappij.
Met een specifieke leasemaatschappij is een overeenkomst gesloten voor het
gebruik van voertuigen tijdens de afkoelingsperiode. Deze kw estie is inmiddels
afgew ikkeld. Ook Rabobank deelt mee in die gemaakte kosten.
Ook zijn alle overige zaken zoals copiers, koffie- en drankautomaten
teruggeleverd aan de leasemaatschappijen. Alle lease- en
huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd en afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
De Oskomera vennootschappen hebben zich alle hoofdelijk verbonden voor de
vorderingen van Rabobank. Rabobank heeft de curator voorts documenten
aangereikt w aaruit blijkt van verpanding van voorraden, inventaris en
vorderingen op debiteuren. Voorts zouden de aandelen van de (buitenlandse)
vennootschappen verpand zijn. Tenslotte heeft de curator een akte, gedateerd
25 april 2015, ontvangen w aarin de Rabobank de IE-rechten van de Oskomera
vennootschappen aan zich laat verpanden.
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De curator zal onderzoek doen naar de rechtsgeldigheid van de gestelde
zekerheden. De curator zal zijn onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de
zekerheidsrechten de komende periode afronden.
Vooralsnog heeft de curator geen redenen om te tw ijfelen aan de
rechtsgeldigheid van
de verstrekte zekerheden.

5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft als gevolg van haar kredietopzegging en haar
separatistenpositie NTAB en Mirus International verzocht de activa en
debiteurenposities in kaart te brengen. Tussen curator en Rabobank vindt
veelvuldig overleg plaats over eventuele onderhandse verkoop.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Inmiddels heeft zich een groot aantal crediteuren met een beroep op enige
vorm van eigendomsrechten bij de curator gemeld. De betreffende
eigendomsituatie w ordt ten tijde van dit verslag, gezien de omvang van het
faillissement, nog in kaart gebracht. Door de rechter-commissaris is een
afkoelingsperiode gelast van 2 maanden te rekenen vanaf 16 juni 2015.
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De crediteuren die aan de curator hebben aangetoond dat zij een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, zijn door de curator uitgenodigd om
op 12 augustus jl. naar een zogenoemde 'kijkdag' op locatie te komen
teneinde vast te stellen
of er goederen van hen aanw ezig w aren. Indien dit het geval w as, zijn deze
crediteuren
in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de aanw ezige goederen ook onder
het eigendomsvoorbehoud vielen.
Slechts een beperkt aantal crediteuren heeft dit aan kunnen tonen. Zij hebben
hun eigendommen meegenomen tegen betaling van een boedelbijdrage en
creditering van de ingediende vordering tegen de w aarde van de meegenomen
eigendommen. De overige crediteuren hebben geen goederen mee mogen
nemen en hun vordering is ongew ijzigd gebleven. De curator verw ijst voor w at
betreft de boedelbijdragen naar de aangehechte faillissementsverslagen.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag zijn nagenoeg alle
eigendomsvoorbehoudkw esties
afgew ikkeld.
Alle kw esties met betrekking tot eigendomsvoorbehoud zijn afgew ikkeld. Een
partij heeft zich gemeld en heeft de curator q.q. alsmede pro se aansprakelijk
gesteld voor het verkopen van diens onder een vermeend
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De curator heeft hierop zow el
schriftelijk als telefonisch contact gehad met de raadsman van deze partij,
w aarna niets meer is vernomen.
De voormelde kw estie lijkt afgew ikkeld te zijn.

5.6 Retentierechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.
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5.7 Reclamerechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Tussen Rabobank en curator w orden boedelbijdragen afgesproken per
transactie. Die boedelbijdragen variëren in hoogte van percentages.
De curator verw ijst voor w at betreft de boedelbijdragen tevens naar hetgeen
gesteld is onder hoofdstuk 3.
De curator verw ijst voor w at betreft de boedelbijdragen tevens naar hetgeen
gesteld is
in hoofdstuk 3 en 4 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft vanaf het uitgesproken faillissement van Group de activiteiten,
voor zover nog gaande, voortgezet tot 1 juli 2015 om daarmee de kans op een
doorstart groter te houden. Aangezien er geen liquiditeiten voorhanden w aren
om nieuw e voorraad te kopen en ook geen boedelkrediet kon w orden
verkregen en dus voortzetting geen effect meer had, zijn de activiteiten
gestaakt per 1 juli 2015.
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Met Ballast Nedam w orden gesprekken gevoerd om het project ASR fase 3 af
te ronden. De curator spreekt de verw achting uit dat dit project nog kan
w orden afgemaakt.
Tussen de curator en Ballast Nedam zijn afspraken gemaakt over het afronden
van fase 3 van het project hoofdkantoor ASR. Tussen de curator en Ballast
Nedam w erd een aanneemsom overeengekomen van € 1.200.000,- (exclusief
BTW ). De w erkzaamheden
hebben plaatsgevonden in de periode juli-september 2015. De curator heeft,
aangezien
de opzegtermijn van de diverse arbeidsovereenkomsten nagenoeg w as
verstreken, voor
het afronden van dit project gebruikt gemaakt van de diensten van een
payrollbedrijf. De curator heeft voor het afronden van het staalgedeelte van
het project een opdracht
verstrekt aan de firma Koppes te Bergen (L). Het project w erd eind september
2015
afgerond en de diverse onderdelen zijn alle geleverd aan Ballast Nedam.
De bruto-opbrengst van het afmaken van het project is verantw oord in het
aangehechte financiële verslag. Nog niet alle kosten zijn bekend w aardoor een
netto-opbrengst nog niet kan w orden getoond. De curator verw acht dat een
definitieve afrekening in het volgende verslag kan w orden gepresenteerd.
De financiële afw ikkeling met Balllast Nedam met betrekking tot het project
hoofdkantoor ASR heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De
verantw oording is neergelegd in het aangehechte financiële verslag van
Oskomera Projecten B.V.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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Voor de financiële verantw oording met betrekking tot het project hoofdkantoor
ASR verw ijst de curator naar het aangehecht financiële verslag van Projecten.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 6.3.
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De roerende zaken w aren reeds voor de faillissementen getaxeerd door het
Nederlands Taxatie en Adviesbureau. De kosten van de taxatie zullen pro rata
tussen Rabobank en curator w orden gedeeld.
De kosten van NTAB zijn verrekend in het kader van de algehele afrekening
met Rabobank. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 3.9 van
dit verslag.
Solar activiteiten:
Bij de curator heeft zich een aantal partijen gemeld die aangaven een
doorstart van de Solar activiteiten na te streven. De curator heeft de
geïnteresseerde partijen, na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst, diverse (financiële) documenten toegezonden.
Vervolgens heeft de curator een biedingsprotocol opgesteld en partijen
uitgenodigd een bod uit te brengen. Uiteindelijk bleek Eoluz N.V. het beste bod
te hebben uitgebracht. De curator heeft vervolgens met Eoluz N.V. verder
onderhandeld en met toestemming van de rechter-commissaris op 5 augustus
2015 de activa aan Eoluz N.V. overgedragen.
DRL:
De heer L.P.H. Kerkhofs is de enige partij gew eest die zich heeft gemeld bij de
curator. De curator heeft met de heer L.P.H. Kerkhofs onderhandeld en heeft
met toestemming van de rechter-commissaris op 15 juli 2015 de activa aan de
heer L.P.H. Kerkhofs overgedragen.

6.6 Opbrengst
€ 0,01
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 6.3.
Solar activiteiten:
De verkoopopbrengst is als volgt:
- voorraad: € 60.000,- goodw ill: € 40.000,- totaal: € 100.000,DRL:
De verkoopopbrengst is als volgt:
- kantoor- en bedrijfsinventaris / voorraad
- goodw ill
- totaal: € 10.000,-

(NB: w aarde 0,01 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01
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Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 6.3.
Solar activiteiten:
Met de pandhoudster, Rabobank, is de afspraak gemaakt dat de goodw ill
(w aarover discussie zou kunnen bestaan vanw ege de mogelijke verpanding
van rechten van intellectuele eigendom aan de pandhoudster) geheel toekomt
aan de boedel en de opbrengst van de voorraad geheel aan de pandhoudster.
Een boedelbijdrage is derhalve niet meer van toepassing.
DRL:
De curator is met de pandhoudster, Rabobank, in overleg over een verdeling
van de totale opbrengst van € 10.000,-. In het kader van de getroffen regeling
met de pandhouder, Rabobank, is de afspraak gemaakt dat de Rabobank een
bedrag van € 7.000,- toekomt en de boedel een bedrag van € 3.000,-. Een
boedelbijdrage is derhalve niet meer van toepassing.

(NB: w aarde 0,01 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De Oskomera vennootschappen maken gebruik van SAP systemen. Vooralsnog
krijgt de curator de door hem gevraagde informatie. Of de administratie
voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt zal nog nader onderzocht
w orden.
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Het onderzoek naar de vraag of de administratie voldoet aan de daarvoor
geldende w ettelijke eisen vormt mede onderdeel van het onderzoek naar de
oorzaken van de faillissementen. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is
onder punt 1.7.
De curator heeft opdracht gegeven aan Van Eijnden om een groot gedeelte
van de fysieke administratie op te slaan. Daarnaast is opdracht gegeven de
digitale administratie toegankelijk te houden.
De curator onderzoekt of de administratie aan de w ettelijke vereisten voldoet.
Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld
is in onder meer punt 7.5.
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Het onderzoek is nog niet afgerond.

25-06-2019
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De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.

23-12-2019

10
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van de Oskomera vennootschappen zijn alle gedeponeerd,
echter niet tijdig. Onderstaand een overzicht van de deponeringen over de
jaren 2012 en 2013, de jaarrekeningen 2014 zijn niet gedeponeerd.
Oskomera Group B.V.
2013: 30-01-2015
2012: 18-06-2013
Oskomera SPS Beheer B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera SPS B.V.
2013: 10-02-2015
2012: 20-12-2013
Oskomera SPS International B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 14-10-2013
DRL Benelux B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 03-02-2014
Oskomera Gevelbouw B.V.
2013: 10-02-2015
2012: 03-02-2014
Oskomera Nederland B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera Staalbouw B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera Service & Onderhoud B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera Projecten B.V.
2013: 10-02-2015
2012: 03-02-2014
Oskomera International B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
Oskomera Home Solar B.V.
2013: 03-02-2015
2012: Elementz B.V.
2013: 03-02-2015
2012: 04-10-2013
De curator verw ijst tevens naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming heeft op 30 januari 2015 een gecontroleerde jaarrekening
2013 gedeponeerd. In deze jaarrekening zijn de fundamentele fouten en
onregelmatigheden in de jaarrekening 2011 en 2012 hersteld. Over 2014 zijn
alleen ongecontroleerde concept jaarcijfers opgesteld.

03-07-2018
7

Tot en met het boekjaar 2013 w as Joanknecht & Van Zelst accountant van de
Oskomera
vennootschappen. Vanaf het boekjaar 2014 is BDO aangesteld als accountant.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 29 december
2017.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In het vierde kw artaal van 2013 is duidelijk gew orden dat de projectresultaten
in de jaren 2011 en 2012 niet juist in de jaarrekening w aren verantw oord.
Naar aanleiding van een extern onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute
Services B.V. is geconcludeerd dat in de genoemde jaren het groepsresultaat
en het groepsvermogen te hoog w aren voorgesteld. Naar aanleiding daarvan
is in februari 2014 door de directie bij de Kamer van Koophandel de
mededeling gedeponeerd dat de jaarrekening 2011 en 2012 geen getrouw
beeld gaven over vermogen en resultaat van de Oskomera groep.
De geconstateerde onregelmatigheden zijn in de jaarrekening 2013 hersteld.
Dit heeft
geleid tot een negatieve correctie op het vermogen per 1 januari 2013 van €
10,8 miljoen. De curator is een onderzoek naar de onregelmatigheden in de
verslaggeving van 2012 en 2013 gestart. Voorts zal de curator zijn
gebruikelijke onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen (w aaronder het voeren van
diverse gesprekken) mede aan de hand van de uitkomsten van het onder punt
1.8 aangehaalde
onderzoek.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse gesprekken gevoerd
met (in-)direct betrokkenen. Nog niet alle betrokkenen konden w orden
gehoord. De curator zal zijn besprekingen in de komende periode voortzetten.
De curator heeft inmiddels w el
geconstateerd dat in de jaren 2011-2013 verliezen op bepaalde projecten niet
in
zogenaamde Board Packs (informatie voor derden / stakeholders) w aren
verw erkt, doch
separaat w erden bijgehouden om zodoende op in de toekomst w instgevende
projecten af te boeken. Deze w ijze van verw erking heeft geleid tot een
substantiële correctie in de jaarrekening van 2013. De curator zal zijn
onderzoek voortzetten en verw acht in een
volgend verslag tot een (eventuele) conclusie(s) te (kunnen) komen.
Ook de rol van de controlerend accountant zal in dat verband nog nader
w orden onderzocht.
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De curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond en verw acht hier in een
volgend verslag op terug te komen. Met de, voormalig (raadsman van de),
accountant is de curator in overleg over de door de accountant verrichte
w erkzaamheden.
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en de rol van de voormalig
controlerend accountant is nog niet afgerond. Tussen de curator en de
(raadsvrouw e van) voormalig accountant vindt informatie-uitw isseling plaats.
Die informatie zal nader bestudeerd w orden w aarna eventuele conclusies
jegens diverse partijen kunnen w orden getrokken. De curator zal hier in een
volgend verslag op terugkomen.
Verslag 6:
De hiervoor genoemde onderzoeken zijn nog niet afgerond en het onderzoek
zal een nieuw e fase ingaan. De curator verw acht in een volgend verslag hierop
terug te komen.
Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig overleg gew eest tussen de
raadsvrouw van de voormalig accountant en de curator. Het onderzoek is nog
gaande. De curator verw acht in een volgend verslag nader te kunnen
rapporteren.

Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode kon het onderzoek nog niet volledig
w orden afgerond. De curator verw acht dat een concept rapport in de komende
verslagperiode gereed is.

Toelichting
De curator heeft zeer recent een conceptrapport ontvangen. Hij zal dit
conceptrapport bestuderen en in overleg treden met de opstellers van het
rapport. De curator verw acht in een volgend verslag hierover te kunnen
informeren.

Toelichting
Naar aanleiding van de concept rapportage is discussie ontstaan met de
voormalig accountant van de Oskomera-vennootschappen. Tussen de
opstellers van het rapport en de voormalig accountant is een nieuw e afspraak
gemaakt voor het hervatten en finaliseren van het rapport. Een definitief
rapport laat dan ook nog even op zich w achten.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het eindrapport ontvangen.
De curator zal het rapport bestuderen en nadere conclusies trekken.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of er
sprake is
van paulianeuze transacties.
Het onderzoek naar de vraag of er een of meerdere paulianeuze transacties
hebben
plaatsgevonden, dient nog verricht te w orden.
Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is nog niet afgerond. De
curator
verw acht zulks in de komende verslagperiode te kunnen afronden.
Vooralsnog heeft de curator geen paulianeuze transacties w aargenomen.
Ook dit onderzoek is nog gaande.
Verslag 6:
Ook dit onderzoek kan nog niet afgerond w orden.
Verslag 7:
Vooralsnog lijken geen paulianeuze handelingen te hebben plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-07-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.355,79

03-07-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.391.872,55

03-07-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.192,15

03-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-07-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

03-07-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.953,98

03-07-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is een aantal lopende procedures:
Hof 's-Hertogenbosch:
Oskomera Projecten / Kolen
Rechtbank 's-Hertogenbosch:
Oskomera Gevelbouw / The Sting

03-07-2018
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Oskomera Gevelbouw / VPT
NAI:
Oskomera Staalbouw / Iv-Consult
Deze procedure is geroyeerd.
Voor de overige procedures geldt dat deze in overleg met Rabobank/Mirus
zullen w orden beoordeeld. Een aantal procedures is ex artikel 29 Fw
geschorst.
Belastingdienst:
Namens Oskomera Solar Pow er Solutions B.V. ("OSPSI") alsmede Oskomera
Solar Pow er Solutions B.V. ("OSPS") is op 30 december 2014 door Joanknecht
& Van Zelst te Eindhoven bezw aar gemaakt tegen de aanslag(en)
vennootschapsbelasting 2011 (OSPSI) respectievelijk 2010 (OSPS). OSPSI en
OSPS zijn daarin op 10 juli 2015 ontvankelijk verklaard. Het bezw aar is gericht
tegen de toegepaste correctie ten aanzien van de aan de
Innovatiebox toe te rekenen w inst en daaruit resulterende heffingsrente.
Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden tussen Joanknecht & Van Zelst en
de inspecteur van de Belastingdienst GO, kantoor Eindhoven over de w ijze
w aarop het voordeel dat aan de Innovatiebox kan w orden toegerekend dient
te w orden bepaald. Met de inspecteur van de Belastingdienst GO, kantoor
Eindhoven is - mede doordat het faillissementen van OSPSI en OSPS (op 16
juni 2015) is uitgesproken - niet tot een definitieve overeenstemming gekomen
over de Innovatiebox. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of tot
een definitieve regeling met de Belastingdienst GO, kantoor Eindhoven kan
w orden gekomen, al dan niet met behulp van een fiscaal adviseur.
De Belastingdienst heeft aangegeven dat er geen carry back heeft
plaatsgevonden van het verlies 2013 van OSPSI naar 2012. Als gevolg van
deze carry back zal het belastbaar bedrag over 2012 nihil w orden. Het
belastbaar bedrag in 2012 bedroeg € 1.083.588,-. De uiteindelijke gevolgen
voor de fiscale positie is ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet
bekend. De curator verw acht in een volgend verslag hier meer duidelijkheid
over te krijgen.
De vorderingen van de Belastingdienst zijn als gevolg van de discussie met
betrekking tot de Innovatiebox substantieel verminderd.
Deze procedures staan nog op de parkeerrol.
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Hierin is geen w ijziging opgetreden.

25-06-2019
9

In de afgelopen verslagperiode is ook hierin geen w ijziging opgetreden.

23-12-2019
10

In de afgelopen verslagperiode is ook hierin geen w ijziging opgetreden.
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9.2 Aard procedures
De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder 9.4. van dit verslag.

03-07-2018
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9.3 Stand procedures
De procedure Oskomera Projecten / Kolen staat op de rol van 23 juni 2015.
In de procedure Oskomera Staalbouw / Iv-Consult heeft de curator een termijn
van acht w eken gevraagd om zich uit te mogen laten.

03-07-2018
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Deze procedure is geroyeerd.
De nog lopende procedures zijn verw ezen naar de parkeerrol.

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator onderzoekt de status van de procedures en de vraag of
voortzetting geïndiceerd is.

03-07-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

03-07-2018
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- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties;
- onderzoek rol accountant;
- registratie crediteuren;
- overleg pandhouder/NTAB/Mirus; en
- afw ikkeling van de faillissementen.
Verslag 7:
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek rol accountant;
- registratie crediteuren;
- ontbinding Ierse vennootschap;
- aandelen overdracht TKI; en
- afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek rol accountant;
- registratie crediteuren;
- aandelen overdracht TKI; en
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- afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich ook in de komende verslagperiode met bovengenoemden
kw esties bezighouden.

25-06-2019
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De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
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- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek rol accountant;
- registratie crediteuren;
- aandelen overdracht TKI;
- afw ikkeling kw estie Oskomera Portugal; en
- afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

30-06-2020
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- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek rol accountant;
- registratie crediteuren;
- afw ikkeling kw estie Oskomera Portugal; en
- afw ikkeling van de faillissementen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze en w elke termijn de
faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
31-12-2020

30-06-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Ook in de afgelopen verslagperiode is hierin geen w ijziging opgetreden.

Bijlagen
Bijlagen

30-06-2020
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