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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dit betreft het negende openbaar verslag maar zesde digitale verslag.

28-06-2018
6

Dit betreft het tiende openbaar verslag, maar zevende digitale verslag.

28-09-2018
7

Dit betreft het elfde openbaar verslag, maar achtste digitale verslag

19-12-2018
8

Dit betreft het tw aalfde, maar negende digitale verslag.

27-03-2019
9

Dit betreft het 13e openbaar verslag, maar het 10e digitale verslag.

27-06-2019
10

Dit betreft het 14e openbaar verslag, maar het 11e digitale verslag.

27-09-2019
11

Dit betreft het 15e openbaar verslag, maar het 12e digitale verslag.

23-12-2019
12

Dit betreft het 16e openbaar verslag, maar 13e digitale verslag.

23-03-2020
13

Dit betreft het 17e openbaar verslag, maar het 14e digitale verslag.

23-06-2020
14

Dit betreft het 18e openbaar verslag, maar 15e digitale verslag.

23-09-2020

15
Dit betreft het 19e openbaar verslag, maar 16e digitale verslag.

23-12-2020
16

Gegevens onderneming
Satellite Holding B.V.

28-06-2018
6

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is hierover opgenomen:
- SBI-code: 6420 - Financiële holdings

28-06-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 263.861,00

€ -249.925,00

€ 11.689.579,00

2014

€ 612.258,00

€ -492.666,00

€ 11.065.338,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Er w aren tw ee mensen in dienst, w aaronder de bestuurder. Onderzocht is de
positie van deze
w erknemers.

Boedelsaldo

28-06-2018
6

Boedelsaldo
€ 35.673,21

28-06-2018
6

€ 54.419,95

28-09-2018
7

€ 86.936,72

27-03-2019
9

€ 125.485,48

27-06-2019
10

€ 122.737,95

27-09-2019
11

€ 108.345,92

23-12-2019
12

€ 355.386,58

23-03-2020
13

€ 397.915,25

23-06-2020
14

€ 396.609,76

23-09-2020
15

€ 393.286,11

23-12-2020
16

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-3-2018

28-06-2018
6

t/m
26-6-2018
van
27-6-2018

28-09-2018
7

t/m
27-9-2018
van
28-9-2018

19-12-2018
8

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

27-03-2019
9

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

27-06-2019
10

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019

27-09-2019
11

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

23-12-2019
12

t/m
22-12-2019
van
24-6-2020

23-09-2020
15

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

16 uur 36 min

7

10 uur 24 min

8

20 uur 42 min

9

16 uur 24 min

10

8 uur 54 min

11

6 uur 48 min

12

11 uur 54 min

13

11 uur 9 min

14

3 uur 54 min

15

1 uur 48 min

16

3 uur 54 min

totaal

112 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal zijn in dit faillissement 306 en 57 minuten besteed.

28-06-2018
6

Totaal zijn in dit faillissement 317 uur en 21 minuten besteed.

28-09-2018
7

Totaal zijn in dit faillissement 338 uur en 3 minuten besteed.

19-12-2018
8

Totaal zijn in dit faillissement 354 uur en 27 minuten besteed.

27-03-2019
9

In de vorige verslagperiode is opgenomen dat er 16 uur en 24 minuten zijn
besteed. Dit blijkt 17 uur en 54 minuten te zijn gew eest. Het verschil van 1 uur
en 30 minuten is opgeteld bij de bestede tijd van deze verslagperiode.

27-06-2019
10

In deze verslag periode is 7 uur en 24 minuten besteed (samen 8 uur en 54
minuten).
De totaal bestede tijd in dit faillissement is 363 uur en 21 minuten.
Totaal bestede tijd in dit faillissement is 370 uur en 9 minuten.

27-09-2019
11

Totaal bestede tijd in dit faillissement is 382 uur en 3 minuten.

23-12-2019
12

Totaal bestede tijd in dit faillissement: 393 uur en 12 minuten.

23-03-2020
13

Totaal bestede uren in dit faillissement: 398 uur en 33 minuten.

23-06-2020
14

In deze verslagperiode zijn 1 uur en 48 minuten besteed.
Totaal zijn 400 uur en 21 minuten besteed.

23-09-2020
15

In deze periode zijn 3 uur en 54 minuten besteed.
Totaal zijn in dit faillissement 404 uur en 15 minuten besteed.

23-12-2020
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 1 oktober 1985 opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder van
Satellite Holdings B.V. is de heer G.S. Sims.
Satellite Holdings B.V. is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van
enkele
Nederlandse vennootschappen en medeaandeelhouder van enkele
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buitenlandse
vennootschappen. De groepsstructuur blijkt uit bijgevoegde organogram
(bijlage 1).
SSBV Space and Ground Systems B.V., SSBV Aerospace & Technology Group
B.V. en SSBV
Defence & Security B.V. zijn op 28 december 2015 in staat van faillissement
verklaard. Per 3
maart 2016 is de surseance omgezet in faillissement.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

28-06-2018
6

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten. De verzekeringen
w orden voorlopig
deels voortgezet voor zover noodzakelijk. De niet meer noodzakelijk geachte
verzekeringen
zijn opgezegd.

28-06-2018
6

1.4 Huur
De vennootschap beschikt over een eigen bedrijfspand, maar huurde een
opslagruimte te Lisse. De huurovereenkomst is geëindigd per december 2015.

28-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft hierover het navolgende meegedeeld:
In 1983 is de vennootschap gestart met het ontw ikkelen van meet- en
testapparatuur voor de ruimtevaart. Op 29 april 1993 heeft zij SSBV Satellite
Services B.V. opgericht. De naam van deze vennootschap is in de
statutenw ijziging van 25 maart 2013 veranderd in Space and
Ground Systems B.V. (hierna: SGS). Per 29 april 1993 is Satellite Holdings B.V.
verw orden tot een holdingvennootschap en is SGS feitelijk de activiteiten gaan
verrichten.
In 2012 heeft Satellite Holdings B.V. SSBV Defence & Security B.V. (hierna: DS)
en SSBV
Aerospace & Technology Group B.V. (hierna: ATG) opgericht. DS houdt zich met
het
fabriceren van subsystemen en het leveren van diensten met betrekking toto
'defence' and
'security'. Deze vennootschap heeft tot op heden financieel nog niets
opgeleverd.
ATG is opgericht voor in de toekomst te ondernemen groepsactiviteiten. Dit is
niet van de
grond gekomen en ATG is feitelijk een 'slapende' vennootschap.
In de loop der jaren zijn binnen de groep steeds meer nieuw e activiteiten
ontw ikkeld. De
ontw ikkeling van deze activiteiten heeft meer tijd en daarmee geld gekost dan
w as voorzien en ingecalculeerd. In de space-business w ordt pas betaald door

28-06-2018
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klanten als zogenaamde
'milestones' zijn bereikt. Door de vertraging konden milestones minder snel
bereikt w orden. Dit heeft liquidatieproblemen met zich meegebracht.
Door verminderde resultaten in de dochtervennootschappen en deelnemingen
konden de
kosten, en dan met name de verplichtingen jegens groepsfinancier ABN AMRO
Bank N.V.,
steeds moeilijker w orden gedragen. Huisbankier ABN AMRO Bank N.V. ging zich
vanaf medio augustus 2014 'bemoeien' met de financiële gang van zaken bij
Satellite Holdings B.V. en haar dochtervennootschappen. Er zou op zoek
gegaan moeten w orden naar nieuw e
investeerders dan w el moeten w orden ingekrompen. Satellite Holdings B.V. en
SGS, als
belangrijkste vehikel, zijn toen in gesprek geraakt met diverse serieuze
gegadigden. De
gesprekken met de gegadigden kostten veel tijd. Inmiddels roerden diverse
crediteuren van SGS zich en dienden substantiële claims in. Satellite Holdings
B.V. w as op dat moment in gesprek met een serieuze gegadigde over een
aandelentransactie. Door voornoemde
ontw ikkelingen is deze gegadigde op het allerlaatste moment afgehaakt.
Satellite Holdings
B.V. en de dochtervennootschappen konden niet langer doorgaan. Er w as
hiervoor
onvoldoende liquiditeit, terw ijl de prognose - bij verkrijging van een
overbruggingskrediet van ca € 800.000 - voor 2016 en 2017 positief w as.
Satellite Holdings B.V. heeft op 18 december 2015 surseance van betaling
aangevraagd. Per
3 maart 2016 is de surseance omgezet naar faillissement.
Nader onderzoek bevestigt deze lezing.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

28-06-2018
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Toelichting
Er w aren tw ee mensen in dienst, w aaronder de bestuurder. Onderzocht is de
positie van deze
w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

28-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
(Voorlopig) niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Beoordelen stukken; overleg bestuurder, onderzoek positie w erknemers.

28-06-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Satellite Holdings B.V. heeft in eigendom het bedrijfspand aan de
Huygensstraat 44 te
Noordw ijk. Er is een recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed ten
gunste van
ABN AMRO Bank N.V. Satellite Holdings B.V. verhuurt ruimte aan 2
dochtervennootschappen
(SGS en DS, inmiddels failliet) en 3 externe partijen. Er zal actie ondernomen
w orden om het pand te verkopen.
De bank heeft een externe partij opdracht gegeven om in samenspraak met de
curator het
pand te verkopen.
Ten behoeve van het onderhoud van het pand en de vervulling van de
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verhuurstaak, is de
voormalig bestuurder ten behoeve van de boedel/bank w erkzaam via een
uitzendbureau.
De bank betaalt alle lasten met betrekking tot het pand, w aartegenover de
huuropbrengsten
naar de bank toevloeien.
In verslagperiode 5 heeft de bank actie ondernomen om de verhuurgraad te
verhogen.
De boedel heeft nog intensieve bemoeienis met de exploitatie van het pand.
De boedel ontvangt per februari 2018 € 500 per maand voor administratieve
handelingen met betrekking tot het pand.
In verslagperiode 8 is door de bank een makelaar ingeschakeld om meer
ruimtes te
verhuren (is gelukt) en de verkoopactiviteiten te intensiveren.
Hoogte hypotheek:
Het eerste recht van hypotheek van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt €
4.700.000 exclusief
rente en kosten.
In verslagperiode 10 zijn enkele nieuw e ruimtes verhuurd. Bij één ruimte is
inventaris verkocht voor een bedrag van € 1.331,00 (conform getaxeerde
w aarde).

28-09-2018
7

Ook in verslagperiode 11 zijn (w eer) diverse ruimtes verhuurd. De
verkoopinspanningen w orden geïntensiveerd zo is afgesproken met de bank.

19-12-2018
8

In deze verslagperiode is de vordering van de ABN AMRO Bank overgedragen
aan Fidelis. Met deze partij is afgesproken dat de afspraken van de boedel met
de ABN AMRO gerespecteerd zullen w orden. Ook Fidelis w il de
verkoopinspanningen intensiveren.

27-03-2019
9

In overslagperiode 12 zijn er w eer maandelijkse betalingen via de
boedelrekening gelopen ter zake het pand. Per einde van deze verslagperiode
moet Fidelis nog een betaling verrichten.
In verslagperiode 14 zijn er w eer maandelijkse betalingen via de
boedelrekening gelopen ter zake het pand. Per einde van deze verslagperiode
moet Fidelis nog een betaling verrichten.

27-09-2019
11

Ook in verslagperiode 15 zijn maandelijkse betalingen via de boedelrekening
gelopen ter zake het pand. Fidelis moet per einde van deze verslagperiode
nog een betaling van € 19.299,53 verrichten.

23-12-2019
12

In verslagperiode 16 is het pand aan de Huygensstraat 44 te Noordw ijk
verkocht.
Aan de boedel is een bijdrage voldaan van € 217.723,56 (Boedelbijdrage 5% €
120.000,00 excl BTW , overname inboedel/inventaris € 42.232,00 excl. BTW en
bijdrage extra huur € 21.422,84).

23-03-2020
13

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Beoordelen stukken; overleg bestuurder, bemoeienissen met betrekking tot
exploitatie pand,
overleg bank over verkoop.

28-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 3.025,00

totaal

€ 3.025,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie is een kantoorinventaris aangetroffen w elke gedeeltelijk
eigendom is van
Satellite Holdings B.V. en gedeeltelijk eigendom van SGS. De inventaris is
verpand aan ABN AMRO Bank N.V. Op verzoek van de pandhouders zijn de
bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en getaxeerd door taxatiebureau NTAB. De
taxatie vond plaats op 5 december 2015. Een
gedeelte van de inventaris is verkocht, zie punt 6 van dit verslag. Over het
resterende deel zal overleg met de bank plaatsvinden.
Deze inventaris blijft vooralsnog in het pand om de verkoopbaarheid van het
pand te
bevorderen.

28-06-2018
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Celestia heeft extra ruimte gehuurd. De inventaris van deze ruimte is in
verslagperiode 6
verkocht voor de getaxeerde w aarde van € 6.655,00 (inclusief B.T.W .).
In verslagperiode 15 is inventaris verkocht voor een bedrag van € 3.025,00
inclusief BTW .

23-12-2019
12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft nog geen actie ondernomen (bodembeslag gelegd).

28-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Beoordelen stukken; overleg bestuurder; contact met de pandhouder.
Gedeeltelijke verkoop
inventaris.

28-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie is geen voorraad aangetroffen van Satellite Holdings B.V.
De aanw ezige
voorraad hoort SGS toe.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beoordelen stukken; overleg bestuurder; contact met de pandhouder.

28-06-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
* Satellite Holdings B.V. heeft in eigendom diverse IE-rechten op ontw ikkelde
softw are en een patentrecht op hardw are. Onder licentie w orden diverse IErechten aan derden beschikbaar gesteld. Diverse derden hebben rechten op
IE-rechten.
In verslagperiode tw ee is het grootste gedeelte van de IE-rechten verkocht,
zie punt 6 van dit verslag.
* Satellite Holdings houdt (minderheids)aandelen in de volgende
vennootschappen:
- SSBV-Rovsing A/S aantal 67.604.137;
- MetaSensing BV 49%/SARmore GmbH 49%;
- Zelinda Ltd 33%/Zelinda Ireland Ltd 33%;
- SSBV New Space Systems S.A. 30%.
De aandelen Zelinda zijn in verslagperiode 2 verkocht, zie punt 6.
In verslagperiode 3 zijn de aandelen MetaSensing verkocht voor een bedrag
van € 200.000, te betalen in termijnen. In verslagperiode 3 is € 120.000,00
voldaan w aarvan € 100.000 is
doorgestort naar de bank in verband met de zekerhedenpositie.
In verslagperiode 4 is een tw eede termijn van € 40.000 voldaan. Die is
doorgestort naar de
bank in verband met de zekerhedenpositie.
In verslagperiode 3 zijn de aandelen New Space Systems verkocht voor een
bedrag van €
16.000 te betalen in termijnen, alsmede een bijdrage van 20% over het netto
resultaat over de jaren 2016, 2017 en 2018. De afspraken w orden in
verslagperiode 4 uitgew erkt en geëffectueerd.
In verslagperiode 4 is € 4333,33 ontvangen.
In verslagperiode 4 is gekeken naar de mogelijkheden voor verkoop van de
aandelen SSBVRovsing A/S.
* De aandelen Rovsing, MetaSensing en Zelinda zijn verpand aan ABN AMRO
Bank N.V.
* Satellite Holdings B.V. is 100% aandeelhouder van SSBV Polska Sp. 2.0.0.
Deze
vennootschap zal op korte termijn geliquideerd w orden.
De acties hiervoor zijn uitgezet via een Poolse accountant. Het liquidatietraject
zal ten minste 6 maanden duren.
* Satellite Holdings B.V. beschikt over een creditcard. Het saldo ad € 2.541,65
verbonden aan de creditcard is overgeboekt naar de boedelrekening.
* Restitutie nutsbedrijven: € 62,06.
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In verslagperiode 5 is de laatste termijn voldaan door MetaSensing (€
40.000,00) en
doorgestort aan de bank.
In verslagperiode 5 is € 3.666,66 ontvangen ter zake de aandelen New Space
Systems.
De aandelen SSBV-Rovsing A/S zijn in deze verslagperiode verkocht. De
opbrengst is
toegevloeid naar de bank. De boedelbijdrage ad € 59.353,64 is voldaan.
In verslagperiode is het liquidatieproject SSBV Polska Sp. afgerond. Aan de
boedel is een
bedrag van € 26.423,37 voldaan.
In verslagperiode 6 is de derde termijn ad € 1.833,33 ontvangen ter zake de
aandelen New
Space Systems.
In verslagperiode 7 is de 4e termijn (van de 6 termijnen) ad € 1.833,33
ontvangen ter zake de aandelen New Space Systems.
In verslagperiode 8 is de 5e termijn (van de 6 termijnen) ad € 1.833,33
ontvangen ter
zake de aandelen New Space Systems.
In de komende verslagperiode vindt overleg plaats over de w instdeling 2017
ter zake New Space Systems.

28-09-2018
7

In verslagperiode 11 is € 6.666,42 overgemaakt ter zake de w instdeling 2017
inzake New Space Systems.

19-12-2018
8

In verslagperiode 12 is € 2.090,47 overgemaakt ter zake w instdeling inzake
New Space Systems.

27-03-2019
9

In verslagperiode 13 is € 4.180,94 overgemaakt ter zake w instdeling inzake
New Space Systems.

27-06-2019
10

3.9 Werkzaamheden andere activa
eoordelen stukken; overleg bestuurder; contact met de pandhouder, verkoop
IE-rechten,
aandelen, contacten met Poolse accountant, verkoop aandelen MetaSensing,
verkoop
aandelen New Space, contact met bank.
Onderzoek verkoop aandelen SSBV-Rovsing A/S.

28-06-2018
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Verkoop aandelen SSBV-Rovsing A/S.
Correspondentie met de heren Sims en Van der Most. Telefonisch overleg met
de heer Stokkermans en het NTAB. Voorbereiding op en een bespreking met de
heren Van der Most en Stokkermans. Bestuderen van stukken.

23-12-2019
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de boekhouding is gebleken dat er van debiteuren te vorderen is €
137.853,84. Dit is
inclusief een bedrag van € 88.672,64 van SGS en € 6.195,91 van DS. Deze
vennootschappen
zijn gefailleerd. Per saldo is er dus € 42.985,29 te vorderen. De debiteuren zijn
verpand aan de
ABN AMRO Bank N.V. Het is gebleken dat het om 1 debiteur gaat. Deze
debiteurenpositie is
meegenomen in de verkoop met Metasensing. Per saldo is er nog € 11.213,13
te vorderen.

28-06-2018
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In verslagperiode 6 is gebleken dat er geen vordering op Meta Sensing meer
is. Daarmee is de debiteurenincasso geëindigd.
In verslagperiode 11 is de rekening-courant positie met de bestuurder
vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de terugbetaling van de lening
van de bestuurder bij failliet.
De bestuurder zal een bedrag van € 86.601,94 betalen in zes
kw artaaltermijnen van € 14.433,00, te starten in het 4e kw artaal van 2018.

19-12-2018
8

In verslagperiode 12 is de eerste termijn van € 14.433,67 voldaan.

27-03-2019
9

In verslagperiode 13 is de tw eede termijn van € 14.433,67 voldaan.

27-06-2019
10

In verslagperiode 14 is de derde termijn van € 14.433,67 voldaan.

27-09-2019
11

In verslagperiode 15 is de vierde termijn van € 14.433,67 voldaan.

23-12-2019
12

In verslagperiode 16 is de vijfde termijn van € 14.433,67 voldaan.

23-03-2020
13

In deze verslagperiode is de zesde en laatste termijn van € 14.442,99
voldaan.

23-06-2020
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordelen stukken; overleg bestuurder; contact met de pandhouder,
aanschrijven debiteuren.

28-06-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.939.964,73

28-06-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank N.V. heeft de groep gefinancierd en thans in totaal te
vorderen een
bedrag van € 6.939.964,73 + p.m.
€ 5.713.765,12

23-12-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Vordering is door de bank aan Cumberland Investments DAC, zie punt 3.1.
De restvordering bedraagt € 5.713.765,12.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten.

28-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft zekerheden (compte joint) op:
- het bedrijfspand;
- de voorraden;
- de inventaris;
- de aandelen die Satellite Holdings B.V. houdt in andere vennootschappen;
- de debiteuren;
- de IE rechten;
- de w oning van de bestuurder;
- de bestuurder in privé (borgtocht).

28-06-2018
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Magnitude B.V. heeft een pandrecht (2e in rang) op de IE rechten voor een
bedrag van €
73.500.
FFS Lease B.V. heeft een pandrecht (2e in rang) op de IE rechten voor een
bedrag van €
76.500.
De zekerheden zijn beoordeeld en akkoord bevonden.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zouden enkele partijen zijn die eigendomsvoorbehoud claimen. Deze claims
w orden
bekeken op geldigheid. Indien het eigendomsvoorbehoud 'kleeft' zullen de nog
aanw ezige
goederen aan de leveranciers w orden afgegeven. De eigendomsvoorbehouden
zijn
onderzocht en bleken zich voor te doen in het faillissement van SGS.

5.6 Retentierechten

28-06-2018
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5.6 Retentierechten
niet van toepassing.

28-06-2018
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5.7 Reclamerechten
W ordt onderzocht, niet van toepassing.

28-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
€ 20.000 Metasensing.
€ 59.353,64 SSBV-Rovsing A/S

28-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen stukken; inventariseren eigendommen derden; overleg
bestuurder; contact met de
pandhouders.

28-06-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de periode van de (voorlopig verleende) surseance van betaling
w ordt gekeken of
er een doorstart kan plaatsvinden. In verband hiermee w orden lopende
verplichtingen van de
vennootschap (voorlopig gedeeltelijk) voortgezet.

28-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Er is een overzicht van de lopende verplichtingen. In overleg met ABN AMRO
Bank N.V. w ordt
bekeken w elke contracten nodig zijn. ABN AMRO Bank N.V. financiert deze
verplichtingen
vooralsnog.

28-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Beoordelen stukken; voortzetten lopende contracten; overleg bestuurder;
contact met de bank.

Doorstarten onderneming

28-06-2018
6

6.4 Beschrijving
De bew indvoerder is in gesprek met een aantal serieuze gegadigden. Tot een
akkoord is het
nog niet gekomen. Vanaf datum surseance/faillissement is aan 13 partijen, na
ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, een uitgebreid
informatiepakket toegestuurd. Er is aan die partijen gevraagd om voor 14
januari 2016 te 17.00 uur een bod neer te leggen. Van 5 partijen is een
bieding ontvangen.
Die 5 partijen zijn van nadere verzamelde en met name doorrekende extra
informatie voorzien en gevraagd is om een tw eede bod neer te leggen uiterlijk
21 januari 2016 voor 17.00 uur, met de mededeling dat de best
gekw alificeerde bieder contact kan hebben met de meeste relevante klanten
en w erknemers.
Vervolgens is er uiteindelijk met partij Celestia Satellites Test and Simulation
B.V.
overeenstemming bereikt over een doorstart w aarbij aan Celestia is
overgedragen:
- groot deel IE-rechten;
- codes, softw are, documenten, testresultaten, voorraad, klantinformatie etc.;
- onderhanden w erk;
- inventaris van 22 w erkplekken;
- aandelen Zelinda;
- in dienst nemen van 18 w erknemers per 11 februari 2016.
Celestia heeft een bedrag van € 400.000 betaald met daarnaast de
toezegging om 10% van
de w inst te betalen over de jaren 2016, 2017 en 2018.
Van het bedrag van € 400.000 zal € 250.000 toevloeien naar de bank en €
150.000 naar de
boedels van Satellite Holdings (€ 75.000) en SGS (€ 75.000). Gelet op het feit
dat er nog
acties moeten w orden ondernomen om de aandelen Zelinda overgedragen te
krijgen in
Engeland en Ierland, is een bedrag van € 50.000 op de derdengeldrekening
gestort. Aan het
einde van deze verslagperiode is dus een bedrag van € 62.500 terecht
gekomen op de
boedelrekening van Satellite Holdings B.V.
In verslagperiode 3 zijn de aandelen Zelinda overgedragen. Het bedrag van €
50.000 is
doorgestort. Aan de boedel is overgemaakt € 12.500.
Met Celestia is contact gezocht in verband met de eventuele afrekening over
2016 (10% van
de w inst).
Er is overeenstemming over de afrekening. Betaling zal plaats vinden in
verslagperiode 7.
De afrekening over 2016 heeft plaatsgevonden. Er is een bedrag van €
34.945,00
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

28-06-2018
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De afrekening over 2017 met betrekking tot Celestia zal in de komende
verslagperiode onderw erp van discussie zijn.

28-09-2018
7

In verslagperiode 12 is voldaan door Celestia een bedrag van € 28.271,70 ter
zake w instdeling 2017.

27-03-2019
9

In verslagperiode 15 is een bedrag van € 1.791,30 ter zake de w instdeling
2017.

23-12-2019
12

In verslagperiode 16 is een bedrag van € 4.500,00 ter zake de w instdeling
2018 op de boedelrekening ontvangen. Er moet nog (€ 30.427 -/- € 4.500,00
=) € 25.927,00 betaald w orden.

23-03-2020
13

In verslagperiode 17 is een bedrag ontvangen van € 3.000 ter zake de
w instdeling 2018. Er moet nog een bedrag van € 22.927,00 betaald w orden.

23-06-2020
14

In verslagperiode 18 is een bedrag ontvangen van € 3.000,00 ter zake de
w instdeling 2019. Er moet nog een bedrag van € 19.927,00 betaald w orden.

23-09-2020
15

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor bij 6.4.

28-06-2018
6

6.6 Opbrengst
Toelichting
€ 400.000 + pm.
Ter zake de afrekening 2016: € 34.945,00.

28-06-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
€ 75.000 + pm.

28-06-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Beoordelen stukken; contact met gegadigden; contact met de bank, zeer
intensieve
onderhandelingen met diverse partijen, intensieve klantencontacten.
diverse contacten met Celestia in verband met uitvoering doorstart en
afrekening 2016.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

28-06-2018
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De boekhouding is voor de curator beschikbaar. In verslagperiode 3 is het
onderzoek gestart.
Er zijn vragen gesteld aan de bestuurder. De curator w acht op antw oorden.

28-06-2018
6

In de komende verslagperiode zal verder overleg over de antw oorden
plaatsvinden.

28-09-2018
7

De vragen zijn beantw oord. Er w orden geen verdere acties ondernomen.

19-12-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Deponering 2014 en 2015 moet nog plaatsvinden. Grootboekadministratie is
voorhanden.

28-06-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Satellite Holdings B.V. kw alificeert als kleine rechtspersoon in de zin van Titel 9
van Boek 2
BW . Een accountantsverklaring is daarom niet vereist.

28-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 1985. Mochten de aandelen niet zijn
volgestort destijds, dan
is de vordering tot volstorting inmiddels verjaard. Nader onderzoek zal
derhalve niet
plaatsvinden.

28-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek vindt op dit moment plaats.
Nee

28-06-2018
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19-12-2018
8

Toelichting
Bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden w orden er geen verdere acties
ondernomen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzoek vindt op dit moment plaats.
Nee
Toelichting
Niet van toepassing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-06-2018
6

19-12-2018
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg bestuurder.

28-06-2018
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Zie 7.5.

19-12-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Gedurende de periode van de (voorlopig verleende) surseance van betaling
zullen de lopende
verplichtingen uit de lopende inkomsten en door de bank w orden betaald.

28-06-2018
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- Salaris curator/bew indvoerder ad € 136.259,01;
- € 1.084,16 betreffende opstellen stukken door de accountant in verband met
bestuurdersaansprakelijkheidsonderzoek;
- € 478,89 betaling aan Celestia in verband met w erkzaamheden ten behoeve
van de boedel
(debiteurenincasso, eigendomsvoorbehoud etc.);
- € 12.457,13 betreffende financiële ondersteuning accountant.
Salaris curator: € 167.368,47.

Toelichting
Salaris curator: € 181.230,40.

Toelichting
Salaris curator: € 198.037,97.

Toelichting
Salaris curator: € 208.152,11.

27-06-2019
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23-12-2019
12

23-12-2020
16

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 191.676,00
Toelichting
Op 23 december 2015 is door de fiscus een naheffingsaanslag opgelegd ad €
71.737,00 te
vermeerderen met rente en kosten. Ingediend € 191.676,00.

8.3 Pref. vord. UWV

28-06-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

28-06-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

28-06-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

28-06-2018
6

Toelichting
Voor zover thans bekend: 25.
Er zijn tot op heden 19 vorderingen ingediend, w aarvan één w ordt betw ist.
Deze betw iste crediteur staat op een aparte lijst vermeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.664.282,46

28-06-2018
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Toelichting
Uit de administratie volgt dat er aan crediteuren verschuldigd is ca. €
150.000,00 exclusief de
vordering van ABN AMRO Bank N.V. Ingediend € 7.399.917,05 (inclusief de
vordering van de
bank en inclusief de betw iste vordering).
Het totaal aan ingediende vordering (inclusief vordering van de bank en
inclusief de betw iste
vordering) bedraagt € 7.664.282,46.
€ 7.314.935,44

23-06-2020
14

€ 6.652.583,05

23-12-2020
16

Toelichting
De totale crediteurenvordering is lager door vermindering van de vordering
van ABN.AMRO door verkoop van het pand. De restvordering van van
ABN.AMRO ad € 5.713.765,12 is overgedragen aan Cumberland Investments
DAC.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog geen oordeel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Overleg bestuurder; correspondentie met de crediteuren; beoordelen stukken.

28-06-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover thans bekend lopen er geen procedures.

28-06-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg bestuurder.

28-06-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop pand;
- exploitatie pand;
- crediteurenbeheer;
- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- w instaandeel Celestia 2017 en 2018.

28-06-2018
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- w instdeel New Space 2017.

28-09-2018
7

- incasseren kw artaaltermijnen rekening-courant/lening.

19-12-2018
8

- verkoop pand;
- exploitatie pand;
- crediteurenbeheer;
- w instaandeel Celestia 2018;
- incasseren kw artaaltermijnen rekening-courant/lening.

27-09-2019
11

- w instaandeel Celestia 2018 (restant);
- incasseren kw artaaltermijn rekening-courant/lening.

23-03-2020
13

Alleen nog w instaandeel Celestia 2018 (restant).

23-09-2020
15

Incasseren w instaandeel Celestia 2018 (restant).

23-12-2020
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel.

28-06-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

23-12-2020
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

28-06-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

