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Gegevens onderneming
De rechtspersoon Unius Holding B.V. staat bij de Kamer van Koophandel
genoteerd onder KvK-nummer: 53687043. Zij is statutair gevestigd te Kampen
en houdt kantoor te Urk aan de Klifkade 1, 8321 KA.
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Activiteiten onderneming
Beheersmaatschappij
Dit verslag betreft een periodieke verslaglegging van bevindingen en
voortgang van de afw ikkeling van dit faillissement. In de volgende verslagen
zullen nieuw e ontw ikkelingen in die verslagperiode w orden w eergegeven.
Opgemerkt w ordt dat dit verslag niet kan w eergeven een volledige
verantw oording en inzicht in de afw ikkeling van de boedel. Nadere
onderzoeken zijn lopende. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen
enkel recht ontlenen aan dit verslag.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Op dit moment zijn nog geen definitieve financiële gegevens bekend. Er zijn
w el concept jaarstukken - al dan niet in geconsolideerd verband -. Komende
verslagperiode zal een en ander verder aan de orde komen.
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In de afgelopen verslagperiode zijn de financiële gegevens verder aan de orde
gekomen, uit w elke gegevens verder nog geen consequenties kunnen w orden
getrokken. Er circuleren drie jaarrapporten opgesteld door drie verschillende
accountantskantoren. Daar tussendoor speelt ook nog het inmiddels
uitgesproken faillissement van SeaVsat BV door de rechtbank MiddenNederland, in w elk faillissement de benoemde curator, mr. E.H. Bruggink,
advocaat te Lelystad/Almere ook haar eigen standpunt inneemt.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.024,99

14-10-2020
1

Toelichting
Het betreft hier huuropbrengsten (zie verder 1.4).
€ 6.379,98

15-01-2021
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Toelichting
Het betreft hier o.a. huuropbrengsten en een fiscale teruggave OB.
€ 7.984,31
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Toelichting
Het betreft hier o.a. huuropbrengsten en een fiscale teruggave OB.

Verslagperiode
van
15-7-2020

14-10-2020
1

t/m
13-10-2020
van
14-10-2020

15-01-2021
2

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

154 uur 50 min

2

57 uur 55 min

3

40 uur 40 min

totaal

253 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtspersoon Unius Holding is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Deze rechtspersoon is opgericht op 30 november 2011. Enig
aandeelhouder is de stichting Administratiekantoor Unius Holding B.V. die op
haar beurt w ordt bestuurd door de heer S. de Boer en diens echtgenote A.A.M.
Ottens.
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De stichting Administratiekantoor Unius Holding B.V. bezit 82,4% aandelen in
een tussenholding, Exodus Holding B.V., die op haar beurt 100% aandelen
houdt in een dochter-rechtspersoon SeaVsat B.V.
Unius Holding B.V. w as voorheen 100% aandeelhouder van de rechtspersoon
SeaVsat B.V. Als gevolg van liquiditeitsproblemen zijn in 2019 nieuw e
investeerders toegetreden w aarbij kort voor hun toetreding alle aandelen van
Unius Holding B.V. in SeaVsat B.V. zijn overgedragen aan een tussenholding
Exodus B.V. In deze rechtspersoon verkregen de nieuw e investeerders samen
met de bestuurder van SeaVsat B.V., de heer H.M.E. Hilgenga-Korstens,
17,46% aandelen. De overige 82,44% van de aandelen in Exodus B.V. w ordt
gehouden door Unius Holding B.V., curanda. De stemverhouding in Exodus B.V.
is evenw el zodanig geregeld dat Unius Holding B.V. 20% van het stemrecht
heeft en de overige aandeelhouders 80% van het stemrecht. Exodus Holding
B.V. houdt 100% van de aandelen in SeaVsat en is enige bestuurder.
SeaVsat B.V. is een w erkmaatschappij en houdt zich vooral hoofdzakelijk bezig
met het w ereldw ijd leveren van communicatiediensten op maritiem gebied en
het leveren en verhuren van hardw are ten behoeve van deze
communicatiediensten. Deze diensten w erden oorspronkelijk door Unius
Holding B.V. verricht doch zijn na toetreding van de nieuw e investeerders
verhangen/doorgezakt naar SeaVsat B.V.
Een organigram van de ondernemingsstructuur w ordt aan dit verslag gehecht
(bijlage 1).
Een iets beter leesbaar exemplaar van het organogram w ordt als bijlage 1 bij
dit verslag overgelegd.
In bijgevoegd organogram staat als bovenste de Stichting Administratie
Kantoor Unius Holding BV. Deze stichting w ordt bestuurd door de heer Sjoerd
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de Boer en diens echtgenote A.A.M. (Ariette) de Boer-Ottens.
Inmiddels hebben beide personen nieuw e rechtspersonen opgericht. Ik dien
nog nader geïnformeerd te w orden.
Uit de het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijkt dat op 10
september 2020 is opgericht de besloten vennootschap Vindicta Holding BV
(activiteit: financiële holdings holding) en de besloten vennootschap Sat Circle
BV. Deze laatste heeft als doelomschrijving:
* telecommunicatie via satelliet
* groothandel in elektronisch en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
onderdelen
* ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies telecommunicatiediensten
(met name via de satelliet); handel in telecommunicatieproducten en overige
producten; advisering en overige dienstverlening hierbij; exploitatie en het
verhandelen van kennis en ervaring (know how )

In de komende verslagperiode zal w orden nagegaan in hoeverre de
opgestarte activiteiten van de besloten vennootschap Sat Circle BV al dan
niet van de grond is gekomen en/of enig toekomstperspectief verder
aanw ezig is. Van één van de bestuurders van deze rechtspersoon heb ik
onlangs vernomen dat enige opgestarte activiteiten inmiddels succesvol zijn
verlopen. Kosten w orden nog niet gemaakt doordat met kennis, know how
en installatie van aan te schaffen materiaal gebruik w ordt gemaakt van
ingeschakelde derden, onder w ie o.a. de heer S. de Boer en aan hem
gelieerde relaties. Op deze w ijze w orden personele kosten voorkomen.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Kort voor het uitspreken van het vonnis faillietverklaring is door de Stichting
Administratiekantoor Unius Holding B.V. een verzoek ingediend bij het
gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, w aarbij is verzocht een
onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Exodus B.V.
en SeaVsat B.V. over de periode 4 september 2018 tot heden aan de orde zou
moeten komen. Deze procedure is niet door de curator overgenomen vanw ege
het ontbreken van enige toegevoegde w aarde en de curator - bij
instandhouding vonnis faillietverklaring - zelfstandig een oorzakenonderzoek
doet naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur,
pauliana etc.

14-10-2020
1

Daarnaast is hoger beroep tegen het vonnis faillietverklaring ingesteld bij het
gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.
Beide procedures zijn afgew ezen.
In hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden (zaak nummer
200281052/01) heeft bij arrest d.d. 3 september 2020 het vonnis van de
rechtbank Zw olle van 15 juni 2020 bekrachtigd. Een afschrift van deze
uitspraak leg ik bij dit verslag over als bijlage 2.
Het gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, heeft het verzoek van de
Stichting Administratiekantoor Unius Holding B.V. en de heer S. de Boer nietontvankelijk verklaard, nu volgens de Ondernemingskamer het vaste
rechtspraak is dat zij niet hebben voldaan aan de limitatieve opsomming van
artikel 2:346 BW . Een afschrift bij deze beschikking, zaaknummer
200280503/01 d.d. 25 september 2020 w ordt bij dit verslag als bijlage 3
overgelegd.
Voor alle duidelijkheid zij hier opgemerkt dat de Stichting Administratie Kantoor
Unius Holding BV als bestuurster de procedure bij het Gerechtshof
Leeuw arden-Arnhem en Gerechtshof Amsterdam aanhangig heeft gemaakt.
Deze stichting is niet gefailleerd.
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In mijn eerste verslaglegging heb ik o.a. vermeld dat bij dit verslag als bijlage
2 en 3 zijn overgelegd het arrest van het Gerechtshof Amsterdam,
Ondernemingskamer en het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.
Ik heb inmiddels begrepen dat het bijvoegen van deze stukken bij een
openbare verslaglegging ex art. 73a Fw . in het KEI systeem dit niet effectief
is. Deze arresten zijn dan ook niet openbaar gepubliceerd in het Centraal
Insolventieregister. Afschriften van deze arresten kunnen bij de curator
w orden opgevraagd. De curator is te bereiken onder het emailadres:
c.w .timmer@timmerenvanmeurs.nl.
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1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
(Vooralsnog) niet van toepassing.
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De verzekeringen zijn afgesloten door de familie De Boer privé, w aaronder ook
de opstalverzekering.
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Een gegeven dat buiten het bereik van de boedel valt, nu destijds slechts
sprake is gew eest van een economische levering. De Rabo Bank heeft in dit
kader ook een bedrijvenverzekering lopen zodat enig risico ten opzichte van
de boedel niet aanw ezig lijkt te zijn. Voor zover mij bekend is er geen sprake
van een destijds afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Ik zal
een en ander nog verifiëren.
Dit onderw erp zal ik als beëindigd beschouw en.
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1.4 Huur
Curanda houdt kantoor te Urk aan de Klifkade nr. 1. Een deel van dit pand
heeft curanda in economisch eigendom gekregen (akte van economische
levering d.d. 31 december 2014). Het middelste gedeelte van dit pand is
destijds door curanda aan haar dochter, SeaVsat B.V. verhuurd. Deze
huurovereenkomst liep af eind december 2019, w aarna SeaVsat is verhuisd
naar Lelystad. Een deel van deze ruimte w ordt - als praktijkruimte - verhuurd
aan een derde, die handelt onder de naam "Hoorsucces". De huurprijs
bedraagt € 1.008,33 per maand inclusief BTW en kosten gas, w ater en elektra.
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Inmiddels heb ik van de huurder een verzoek ontvangen in te stemmen met
een huurverlaging als gevolg van de door de Overheid voorgeschreven
Coronamaatregelen, die tot gevolg hebben gehad dat de verschuldigde
maandelijkse huurprijs niet meer opgebracht zou kunnen w orden. Ik heb een
en ander nog in beraad.
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In de periode dat Unius Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder w as
van SeaVsat B.V. is - via haar indirecte bestuurder - de heer S. de Boer, een
rekening-courantvordering SeaVsat B.V. op Unius Holding B.V. ontstaan. De
familie De Boer heeft op haar beurt een grote rekening-courantschuld aan
curanda.
Over de hoogte van deze vordering(en) verschilden partijen van mening en
ontstonden - nu niet afgelost w erd - bij SeaVsat B.V. ernstige
liquiditeitsproblemen (mede door Corona). SeaVsat B.V. zag zich vervolgens
genoodzaakt het faillissement van haar oprichtster Unius Holding B.V. aan te
vragen temeer ondanks herhaald aandringen van haar kant en toezeggingen
van de kant van de familie De Boer c.q. namens Unius Holding B.V. niet op de
rekening-courant w erd afgelost. Dit verzoek w erd in eerste instantie door de
rechtbank Overijssel locatie Zw olle gehonoreerd (na een aantal
zittingsronden), w elk vonnis in hoger beroep in stand w erd gehouden.
Zow el de rechtbank als het Hof kw amen tot de conclusie dat er in ieder geval
een rekening-courantschuld aanw ezig w as en daarenboven ook meerdere
schuldeisers hun vorderingen niet betaald kregen zodat op 15 juli 2020 op
juiste gronden door de rechtbank te 11.00 uur het faillissement van Unius
Holding B.V. is uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-10-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillissementsdatum is geen personeel aangetroffen. W erkzame
personeelsleden zijn in 2019 "doorgezakt" naar SeaVsat B.V./Exodus B.V.,
w elke rechtspersonen vervolgens hebben voldaan aan de hieruit
voortvloeiende verplichtingen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

14-10-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor 2.1.

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

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Het perceel gelegen aan de Klifkade nr. 1
te Urk is in eigendom van de heer S. de
Boer. Zie verder toelichting.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Op of omstreeks 30 december 2014 is een gedeelte van het w oon- en
bedrijfspand verkocht aan Unius Holding B.V. (het middengedeelte). Deze
verkoop en levering betrof evenw el een "akte van economische levering"
w aarbij partijen zijn overeengekomen dat de koper vanaf ondertekening van
deze akte in economische zin eigenaar van het verkochte w as en vanaf die
datum het gekochte voor eigen rekening en risico exploiteerde. De juridische
levering zou plaatsvinden nadat de koper (in casu curanda) daartoe de w ens
te kennen had gegeven. De koopprijs bedroeg € 632.500,=. De koopprijs is
voldaan doordat verkoper afstand heeft gedaan van zijn vorderingsrecht tot
dit bedrag en genoegen heeft genomen met een schuldbekentenis w egens
geldlening. In de komende verslagperiode komt deze akte nader aan de orde
bij een eventuele verkoop van het geheel.
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In de afgelopen verslagperiode is door de juridisch eigenaar van het perceel
Klifkade no. 1 te Urk, makelaardij Mart Bolle Vastgoed te Urk, ingeschakeld,
teneinde een verkoopproces (onderhands) aan derden in te leiden. Ondanks
een forse belangstelling van derden, heeft een en ander nog niet tot meetbare
resultaten geleid.
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Tot nu toe is gebleken dat de familie De Boer moeite heeft met het verlenen
van medew erking aan verkoop van het perceel Klifkade 1 te Urk. De reden
hiervoor is gelegen in het feit dat zij als borg door de Rabo organisatie
w orden aangesproken voor het tekort bij de Rabobank dat is ontstaan in de
rechtspersoon SeaVsat BV. De voormalige directie van SeaVsat BV zou in
overleg met de Rabobank destijds gelden hebben laten overboeken naar een
ABN AMRO rekening, w aardoor in plaats van het verminderen van de schuld
aan de Rabo deze tot maximale hoogtes zijn opgelopen, w aarover thans een
discussie is ontstaan. Vooralsnog zijn de ingeschakelde advocaten er nog
niet uitgekomen en w ordt - zoals ik heb vernomen - een mediation traject
bew andeld w aarbij ook de familie De Boer kan aangeven op w elke termijn zij
in staat is middels andere financiering een groot deel van de Rabo-schuld af
te lossen. Gedw ongen verkoop zou op deze w ijze kunnen w orden
voorkomen. In hoeverre dit traject tot een oplossing leidt kan ik niet
inschatten en gaat grotendeels ook buiten de boedel om.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
zie hierboven
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W aarde domeinnaam SeaVsat.com en/of
emailadressen/inlogcodes/w achtw oorden
(goodw ill)
Belang Unius Holding B.V. in SeaVsat B.V.
Vordering van Unius Holding B.V. op de familie De
Boer uit hoofde van rekeningcourantverhoudingen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot op heden zijn de tegenstellingen onverkort aanw ezig. Zodra het
bedrijfspand door de familie De Boer is verkocht kan w orden overgegaan tot
het positioneren van alle ingenomen standpunten en de resultaten uit de
verkoopopbrengst (aflossing rekening-courant/hypotheekrechten, overige
zekerheden). Op dit moment valt niet te zeggen hoe een en ander zijn
w eerslag heeft op de verdere afw ikkeling van dit faillissement.
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Zoals opgemerkt is inmiddels de rechtspersoon SeaVsat BV in staat van
faillissement verklaard. Afhankelijk van de uiteindelijke verkoopopbrengst van
het bedrijfspand van de familie De Boer (al dan niet onderhands en/of
executoriaal door de Rabo Bank/hypotheekhouder) kan de positie (het belang)
van curanda, Unius Holding BV, nader w orden vastgesteld. Op dit moment valt
nog w einig te zeggen hoe en ander zijn w eerslag zal hebben op de verdere
afw ikkeling van dit faillissement.
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Inmiddels heb ik ook inzage gekregen in de openbare verslagen van de in
SeaVsat BV benoemde curator, mr. Elsa Bruggink, advocaat te
Almere/Lelystad. Deze verslagen zijn ook te dow nloaden via
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/16.mne.20.393.F.1306.1.20.
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Eén van de onderzoeken die mr. Bruggink ter hand heeft genomen is de
ontvlechting van de relatie Rabobank/ABN AMRO/SeaVsat, w elk onderzoek
mogelijkerw ijs ook de positie van curanda, Unius Holding BV, treft.
Na haar benoemding tot curator ben ik door de Rabobank op de hoogte
gebracht van de vordering van de Rabobank op beide rechtspersonen
gezamenlijk. Dit betrof een bedrag van € 927.702,24 exclusief lopende rente,
provisie en kosten. Nadat mij stukken ter hand w aren gesteld door de heer
S. de Boer, de mede-eigenaar van het perceel Klifkade 1 te Urk, bleek dat in
de periode 24 juni 2020 t/m 24 november 2020 in plaats van een afname van
de schuld bij de Rabobank sprake w as gew eest van een toename van deze
schuld, ondanks de lopende exploitatie opbrengsten in SeaVsat BV. De
Rabobank w as bekend dat bij de ABN AMRO ten name van SeaVsat BV te
Amsterdam op de afdeling Markets Operations NL/Treasure and Derivates Pac
HQ8045 door SeaVsat BV een tw eetal rekening w erd aangehouden, w aarop
bij tijd en w ijle debiteuren stortingen binnen kw amen.
Op deze rekeningen zijn in de periode 7 juni t/m 29 oktober 2020
aanzienlijke bedragen gestort. Het betrof hier totaal € 1.317.083,75 (USD
1.547.332,65). Met deze getallen zou de door de Rabobank opgezegde
rekening courant in Unius Holding BV/SeaVsat BV geheel kunnen w orden
afgelost indien de directie van SeaVsat BV en/of ABN AMRO NV de opdracht
zou hebben gegeven het saldo van deze rekeningen door te leiden naar de
opgezegde Rabo rekening courant. Doordat dit niet heeft plaatsgevonden
w ordt de familie De Boer thans geconfronteerd met een "aangekondigde
executie" van hun w oning, w elke actie als onrechtmatig w ordt ervaren.
Inmiddels heb ik van mr. Bruggink vernomen dat een en ander berust op een
administratieve fout van de ABN AMRO NV, die nadien is hersteld. Zij heeft
daarbij overgelegd een aantal bankbescheiden, w aaruit onder meer blijkt dat
een storting/bijboeking van USD 1.252.241,= is verrekend evenals de
eurobedragen van € 1.065.076,68.
Met dit gegeven neemt de familie De Boer vooralsnog geen genoegen,
w aarbij zij nader w enst te w orden geïnformeerd door de ABN AMRO NV. Ik zal
in dit geval een afw achtende houding aannemen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn tot op heden geen bekende fiscale schulden.

14-10-2020
1

Er zijn in de afgelopen verslagperiode enkele ambtshalve opgelegde
aanslagen OB ontvangen. Ik zal de Belastingdienst verzoeken een en ander te
vernietigen/op nihil te bepalen nu vanaf faillissementsdatum alle bedrijfsmatige
activiteiten zijn beëindigd en in het kader van de normale bedrijfsvoering geen
BTW -plichtige handelingen meer hebben plaatsgevonden.
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Inmiddels zijn alle ambtshalve opgelegde OB aanslagen vernietigd en heeft
de boedel een deel OB terug ontvangen op de boedelrekening. Ik ben thans
nog in afw achting van de vernietiging van een ambtshalve opgelegde
aanslag vennootschapsbelasting, w aarmee enkele OB-bedragen (intussen
vernietigd) zijn verrekend.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
zie hierboven 3.3.

14-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen handelsdebiteuren aangetroffen; slechts vorderingen uit rekeningcourant.
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Uit het gepubliceerde verslag ex art. 73a Fw . van de curator in het faillissement
SeaVsat BV blijkt dat er sprake is gew eest van een debiteurenpositie van €
78.083,31. Op verzoek van de pandhouder, de Coöperatieve Rabo Bank U.A.,
is een incasso intermediair, Mirus, ingeschakeld. Ook stelt de curator in
SeaVsat BV dat er sprake zou zijn van een vordering op Unius Holding BV,
curanda. Omtrent de hoogte daarvan bestaat inderdaad discussie tussen de
curatoren in beide faillissementen. Als bijlage 2 w ordt hierbij overgelegd een
door de curator van SeaVsat BV ingediend verslag ex art. 73a Fw .
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Uit een van de verslagen van mr. Elsa Bruggink concludeer ik dat kort na haar
benoeming zij contact met de Rabobank had opgenomen en daarbij met
betrekking tot de debiteurenincasso w as overgegaan alle nog niet
gefactureerde w erkzaamheden alsnog te factureren. Hiermee zou een
bedrag zijn gemoeid van € 24.885,35 met daarbij de afspraak een fifty-fifty
boedelbijdrage inclusief BTW . In dit kader heeft zij € 1.197,90 ontvangen, die
nog moet w orden afgerekend met de Rabobank. De door de Rabobank
ingeschakelde incassomediair Mirus zou thans nog doende zijn de
debiteurenpositie van voor faillissementsdatum van € 78.083,31 te
incasseren, w aarvan de resultaten op dit moment nog niet bekend zijn.

06-04-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 790.815,95
Toelichting vordering van bank(en)
Bij brief van 16 juli 2020 heeft de coöperatieve Rabobank U.A. haar vordering
ingediend. Het betreft hier een akte/rekening-courant overeenkomst tussen de
Rabobank en Unius Holding B.V./SeaVsat B.V., die op 14 juli 2016 is afgesloten
en op 1 augustus 2016 is geregistreerd (verpanding). Ten tijde van het
faillissement bedroeg de vordering van de Rabobank op beide ondernemingen
€ 790.815,95. De zekerheden bestaan uit verpanding van inventaris,
voorraden en rechten en vorderingen op derden. Curanda en SeaVsat zijn
hoofdelijk aansprakelijk. Verder is er door derden (fam. S. de Boer) een
hypothecaire inschrijving verstrekt en een borgstelling. De kredieten zijn
inmiddels opgezegd w aarbij de Rabobank zich verder beraadt over de
uitw inning.
Daarnaast is ten behoeve van een zaakscrediteur van aanvankelijk Unius
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Holding B.V. en daarna SeaVsat B.V. een hypotheek gevestigd op het perceel
te Urk gelegen aan de Klifkade nr. 1. Het betreft hier de rechtspersoon New
Skies Satallites B.V. (handelsnaam SES). Haar vordering op SeaVsat zou
inmiddels meer dan 1 miljoen euro bedragen.

Toelichting vordering van bank(en)
In de komende verslagperiode zal w ellicht duidelijkheid komen in hoeverre de
bank overgaat tot gerechtelijke uitw inning van het perceel Klifkade no. 1 te
Urk, dan w el op w elke w ijze anderszins oplossingen w orden gevonden tussen
de eigenaar van dit pand en overige gerechtigden. Ik zal vooralsnog een
afw achtende houding aannemen.
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5.2 Leasecontracten
In onderzoek. Recentelijk is gebleken dat een leasemaatschappij een door de
Rabobank afgegeven bankgarantie (uit SeaVsat B.V.) heeft moeten honoreren.
Dit gegeven w erkt ook w eer door bij het bepalen van de uiteindelijke rekeningcourantposities en verkoopopbrengst van de w oning/het registergoed staande
en gelegen te Urk aan de Klifkade nr. 1, 1a en 3.
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5.3 Beschrijving zekerheden
zie hierboven 5.1 en 5.2
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t.
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Zie punt 5.1.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.
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5.6 Retentierechten
n.v.t.
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
onbekend
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
zie hierboven 5.1 e.v.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.
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6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is (op het eerste gezicht) toegankelijk en bijgew erkt. Over de
jaren 2016 t/m 2018 heeft het accountantskantoor Axxent Accountants te
Kamperveen/Utrecht de jaarrekeningen opgesteld. Vanw ege de geschillen
rondom de hoogte van de rekening-courantverhoudingen heeft het
belastingadvieskantoor Van den Heuvel te Urk in opdracht van de heer De Boer
de jaarstukken 2019 (in concept) opgeteld. De jaarstukken 2019 SeaVsat en
curanda in geconsolideerd verband zijn in concept opgesteld door Flinth
Adviseurs en Accountants BV te Zw olle. Als een rode draad komen de
cijfermatigheden met betrekking tot de hoogte van de rekeningcourantverhoudingen steeds aan het licht.
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In de komende verslagperiode zal verder aan de orde komen de rode draad
rondom de cijfermatigheden in alle opgemaakte jaarrapporten met betrekking
tot de hoogte van de rekening-courantverhoudingen.
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Dit onderw erp zal in de komende verslagperiode aan de orde blijven.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken 2018 zijn gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Alle in mijn bezit zijnde verklaringen betreffen samenstellingsverklaringen (met
uitzondering van de concept jaarrekening Unius Holding BV
2019/belastingadvieskantoor Van den Heuvel). Dit houdt in dat de verkregen
opdrachten zijn uitgevoerd volgens Nederlands recht, w aaronder de voor
accountants geldende standaard 4410a "samenstellingsopdrachten". Op grond
van deze standaard is bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
2019 in overeenstemming met titel 9 Boek II BW . Bij deze
samenstellingsopdracht is de directie evenw el ervoor verantw oordelijk dat de
aangereikte informatie klopt en relevant is. De discussie rondom de hoogte van
de rekening-courantverhoudingen spelen ook hier dus een belangrijke rol.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Als gebruikelijk nader in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Als gebruikelijk nader in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Als gebruikelijk nader in onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
n.v.t.

Toelichting
Behoudens salaris en verschotten van de curator (t.z.t. nader te bepalen door
uw rechtbank) zijn er (nog) geen boedelvorderingen ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
n.v.t.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
n.v.t.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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Toelichting
Inmiddels hebben een drietal schuldeisers hun vordering ingediend (w .o.
Rabobank). De betreffende vorderingen zijn eveneens op SeaVsat BV
(hoofdelijkheid/doorgezakt bij oprichting Exodus BV). Er kunnen dan nog
w ijzigingen optreden.

Toelichting
Inmiddels zijn een viertal schuldeisers overgegaan tot indiening van hun
vordering. Het betreft hier een vordering van de Rabobank met als zekerheid
een eerste hypothecaire inschrijving. De vordering op de familie De Boer privé
(eveneens met zekerheid eerste hypothecaire inschrijving) valt hierbuiten. De
vordering van New Skies Satallites BV te Den Haag/Amsterdam met een
tw eede hypothecaire inschrijving op het aan de familie De Boer in eigendom
zijnde onroerend goed van 1 miljoen exclusief kosten, inclusief kosten totaal
1.3 miljoen, zijn w aarschijnlijk ingediend bij mr. Brugging, curator van
SeaVsat BV. Curanda, Unius Holding BV, maakt geen deel uit van het destijds
gehanteerde leverancierskrediet/ financieringsconstructie in de relatie De
Boer c.s./New Skies Satallites BV/SeaVsat BV.
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De verhaalsrechten van curanda, Unius Holding BV, op haar vordering op de
familie De Boer zijn door deze constructie aanzienlijk minder gew orden. Dit
onderw erp zal nader onderdeel gaan uitmaken van het door de curator in te
stellen onderzoek naar onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 954.720,83
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hiervoor 1.2
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9.2 Aard procedures
Zie hiervoor 1.2

14-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Zie hiervoor 1.2

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek en overleg plaatsvinden
omtrent de hoogte van de rekening-courantverhoudingen curanda/fam. De
Boer alsmede curanda/SeaVsat en de w aarde van het economisch belang in
het onroerend goed, gelegen aan de Klifkade nr. 1 te Urk. Tevens zullen
nadere onderhandelingen moeten w orden opgestart omtrent het belang van
Unius Holding BV in SeaVsat BV (aandelenw aardering).
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In de komende verslagperiode zal w orden bekeken w elke effecten het
faillissement van SeaVsat BV heeft op de afw ikkeling van het onderhavige
faillissement en uiteraard nader overleg plaatsvinden omtrent de afw ikkeling
van de rekening-courantverhoudingen curanda/familie De Boer.
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Naast bovengenoemde onderw erpen zal de curator de onderw erpen als
genoemd onder het kopje 7.5 (onbehoorlijk bestuur) en 7.6 (paulianeus
handelen) nader ter hand nemen. Lopende onderzoeken zijn nog gaande.
Naar verw achting zal zulks nog w el enige tijd in beslag nemen, w aarbij ook
gestreefd zal w orden in het kader van de verdere afw ikkeling van dit
faillissement de bestaande rekening courant verhoudingen met familie De
Boer op te lossen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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