Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

13
21-07-2022
F.09/19/2
NL:TZ:0000087757:F003
03-01-2019

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr J.J. Wittekamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mapper Lithography IP B.V.

18-02-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mapper Lithography
IP B.V., statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2628 XK) Delft aan
de Computerlaan 15, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 27245377;

18-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Lease van niet- financiële immateriële activa; het verkrijgen,
exploiteren en vervreemden van industriële- en intellectuele eigendomsrechten
en registergoederen alsmede houdster- en financieringsmaatschappij:

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 253.020.626,00

2015

€ 158.918.342,00

2016

€ 209.052.850,00

Toelichting financiële gegevens

18-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

18-02-2019
1

2017 zijn concept cijfers en 2018 is onderzoek.

12-06-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

18-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-02-2019
1

€ 73.520.953,15

12-06-2019
2

€ 73.700.175,42

19-09-2019
3

Toelichting
saldo Mapper Lithography Holding B.V. + Mapper Lithography B.V. + Mapper
Lithography IP B.V.

€ 73.442.060,75

12-12-2019
4

Toelichting
Saldo Mapper Lithography Holding B.V. + Mapper Lithography B.V. + Mapper
Lithography IP B.V.

€ 75.457.728,78

30-03-2020
5

€ 75.351.797,16

13-07-2020
6

€ 75.316.087,02

26-10-2020
7

€ 1.651.877,12

11-05-2021
9

€ 1.650.031,52

31-08-2021
10

€ 1.647.421,49

17-12-2021
11

€ 1.645.498,61

07-04-2022
12

€ 1.642.917,33

21-07-2022
13

Verslagperiode
van
19-12-2018

18-02-2019
1

t/m
4-2-2019
van
5-2-2019

12-06-2019

t/m
31-5-2019
van
15-9-2019

2

12-12-2019
4

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

30-03-2020
5

t/m
20-3-2020
van
21-3-2020

13-07-2020
6

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

26-10-2020
7

t/m
12-10-2020
van
13-10-2020

09-02-2021
8

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

11-05-2021
9

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

31-08-2021
10

t/m
26-8-2021
van
27-8-2021

17-12-2021
11

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

07-04-2022
12

t/m
1-4-2022
van
2-4-2022

21-07-2022
13

t/m
15-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

670 uur 0 min

2

152 uur 42 min

3

1 uur 48 min

4

11 uur 24 min

5

1 uur 54 min

6

2 uur 42 min

7

7 uur 0 min

8

14 uur 6 min

9

10 uur 54 min

10

12 uur 54 min

11

1 uur 24 min

12

0 uur 48 min

13

1 uur 0 min

totaal

888 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In alle drie de faillissementen zijn circa 670 uren besteed.

18-02-2019
1

In alle drie de faillissementen zijn circa 822,70 uren besteed.

12-06-2019
2

In alle 3 de faillissementen zijn circa 894,70 uren besteed.

19-09-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mapper Lithography IP B.V. is opgericht bij notariële akte van 18 oktober 2001.
Per datum faillissement w aren er drie vier alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurders.

18-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Daar is (vooralsnog) niet van gebleken

18-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschappen zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Ter zake heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Diverse verzekeringen zijn
tijdelijk gecontinueerd. De overbodige verzekeringen zijn beëindigd. Zodra
geen belang meer bestaat bij voortzetting van de overige verzekeringen zullen
deze eveneens w orden beëindigd.

18-02-2019
1

Beëindiging heeft plaatsgevonden.

12-06-2019
2

1.4 Huur
(De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen w erden
geëxploiteerd vanuit (gehuurde) bedrijfspanden staande en gelegen te (2628
XK) Delft aan de Computerlaan 9-15, te (2628 VK) Delft aan de
Schoenmakerstraat 97c, te (2629 HH) Delft aan de Rotterdamsew eg 392, te
(2629 HH) Delft aan de Rotterdamsew eg 394, te (2629 HH) Delft aan de
Rotterdamsew eg 406, te (2635 CZ) Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland)
aan de Hooipolderw eg 6, alsmede te (2628 CT) Delft aan de Feldmannw eg 17,
alsmede te (2628 CD) Delft aan de Merkelw eg 4. Met machtiging van de
rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten opgezegd.

18-02-2019
1

De bedrijfsruimtes zijn opgeleverd.

12-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. De faillissementen zijn uitgesproken na intrekking van de op 19
december 2018 respectievelijk 28 december 2018 verleende (voorlopig)
surseances van betaling.

18-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-02-2019
1

Toelichting
0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
270

18-02-2019
1

Toelichting
In alle drie de faillissementen circa 270 personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-12-2018

totaal

Toelichting
In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut
W erknemersverzekeringen heeft een personeelsbijeenkomst en een collectieve intake voor de loongarantieregeling
plaatsgevonden.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschappen;
Correspondentie UW V;
Correspondentie en overleg UW V;
Telefonische besprekingen UW V;
Correspondentie rechter-commissaris;
Personeelsbijeenkomsten;
Afw ikkeling loongarantieregeling;

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

18-02-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
In onderzoek; verantw oording van de activatransactie als bedoeld onder punt
6.4 zal in een volgend openbaar verslag plaatsvinden.

18-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

18-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschappen hebben een aanzienlijke hoeveelheid
kantoor- en bedrijfsmiddelen alsmede halffabricaten in eigendom. Taxatie van
de roerende zaken heeft plaatsgevonden. De roerende zaken die niet zijn
betrokken bij de transactie als bedoeld onder punt 6.4. zullen (in beginsel)
w orden geveild. De voorgenomen veiling zal in diverse etappes plaatsvinden.

18-02-2019
1

Een deel van de aan de gefailleerde vennootschappen in eigendom
toebehorende bedrijfsmiddelen zijn betrokken bij de transactie als bedoeld
onder punt 6.4. De overige zaken zullen (in beginsel) w orden geveild middels
internetveilingen. De curator heeft Troostw ijk Veilingen B.V. te Amsterdam
verzocht deze veilingen voor haar rekening nemen. De curator is in afw achting
van een plan van aanpak en offerte.
Met de (vermeend) pandhouders zijn afspraken gemaakt over het vergoeden
van boedelbijdragen.
In opdracht van de curator heeft Troostw ijk Veilingen B.V. te Amsterdam de
niet onder de activaovereenkomst als bedoeld onder punt 6.4 begrepen
roerende zaken geveild. De laatste veiling is ten tijde van het uitbrengen van
onderhavig verslag in de afrondende fase. Nadien zal afrekening en verdere
afw ikkeling plaatsvinden.

12-06-2019
2

Afronding van de internetveiling heeft plaatsgevonden. De definitieve financiële
afw ikkeling dient nog plaats te vinden. Het veilinghuis heeft een voorschot op
de opbrengst op de boedelrekening voldaan.

19-09-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

18-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop kantoor- en bedrijfsmiddelen;
Overleg met de (vermeend) pandhouders;
Correspondentie rechter-commissaris;
Overleg (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschappen;
Begeleiding taxatie roerende zaken;
Overleg en correspondentie met Troostw ijk W aardering en Advies B.V.
enTroostw ijk Veilingen B.V.

18-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschappen hebben een aanzienlijke hoeveelheid
voorraad in eigendom. Taxatie van de roerende zaken heeft plaatsgevonden.
De roerende zaken die niet zijn betrokken bij de transactie als bedoeld onder
punt 6.4. zullen (in beginsel) w orden geveild. De voorgenomen veiling zal in
diverse etappes plaatsvinden.

18-02-2019
1

De voorraad zal (in beginsel) w orden geveild middels internetveilingen. De
curator heeft Troostw ijk Veilingen B.V. te Amsterdam verzocht deze veilingen
voor haar rekening nemen. De curator is in afw achting van een plan van
aanpak en offerte.
Met de (vermeend) pandhouders zijn afspraken gemaakt over het vergoeden
van boedelbijdragen.
In opdracht van de curator heeft Troostw ijk Veilingen B.V. te Amsterdam de
niet onder de activaovereenkomst als bedoeld onder punt 6.4 begrepen
roerende zaken geveild. De laatste veiling is ten tijde van het uitbrengen van
onderhavig verslag in de afrondende fase. Nadien zal afrekening en verdere
afw ikkeling plaatsvinden.

12-06-2019
2

Afronding van de internetveiling heeft plaatsgevonden. De definitieve financiële
afw ikkeling dient nog plaats te vinden. Het veilinghuis heeft een voorschot op
de opbrengst op de boedelrekening voldaan.

19-09-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop kantoor- en bedrijfsmiddelen, halffabricaten en voorraad;
Overleg met de (vermeend) pandhouders;
Correspondentie rechter-commissaris;
Overleg (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschappen;
Begeleiding taxatie roerende zaken;
Overleg en correspondentie met Troostw ijk W aardering en Advies B.V. en
Troostw ijk Veilingen B.V.

18-02-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Kasgeld
In het faillissement van Mapper Lithography B.V. is een beperkt bedrag aan
kasgeld aangetroffen. Voornoemd kasgeldbedrag zal w orden bijgeschreven op
de boedelrekening in het faillissement van Mapper Lithography B.V.

18-02-2019
1

Deelnemingen
Mapper Lithography Holding B.V. is houder van 100% van de aandelen in het
kapitaal van de vennootschap naar Frans recht Mapper Lithography France
SAS. Deze deelneming zal w orden afgew ikkeld. Vermoedelijk zal op korte
termijn Mapper Lithography France SAS in staat van faillissement w orden
verklaard.
Batig saldo bankrekeningen
De gefailleerde vennootschappen hielden diverse bankrekeningen aan. Een
inventarisatie daarvan zal plaatsvinden. In voorkomend geval aan te treffen
batige banksaldi zullen w orden opgevraagd.
Deelnemingen
Mapper Lithography Holding B.V. is houder van 100% van de aandelen in het
kapitaal van de vennootschap naar Frans recht Mapper Lithography France
SAS. Deze deelneming zal w orden afgew ikkeld. Vermoedelijk zal op korte
termijn Mapper Lithography France SAS in staat van faillissement w orden
verklaard. Mapper Lithography France SAS is op 19 februari 2019 in staat van
faillissement verklaard.

12-06-2019
2

Mapper Lithography Holding B.V. w as tot medio 2018 (groot) aandeelhouder
van Mapper LLC te Moskou. De curator zal dit punt betrekken bij het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.
Batig saldo bankrekeningen
De gefailleerde vennootschappen hielden diverse bankrekeningen aan. Een
inventarisatie daarvan zal plaatsvinden. In voorkomend geval aan te treffen
batige banksaldi zullen w orden opgevraagd.
Op deze bankrekeningen hebben na de (voorlopige) surseance nog mutaties
(bijschrijvingen) plaatsgevonden. Afw ikkeling met Rabobank U.A. dient nog
plaats te vinden.
Deelnemingen
Mapper Lithography Holding B.V. w as tot medio 2018 (groot) aandeelhouder
van Mapper LLC te Moskou. De curator zal dit punt betrekken bij het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

19-09-2019
3

Batig saldo bankrekeningen
Op deze bankrekeningen hebben na de (voorlopige) surseance nog mutaties
(bijschrijvingen) plaatsgevonden. Afw ikkeling met Rabobank U.A. dient nog
plaats te vinden.
Deelnemingen
Mapper Lithography Holding B.V. is houder van 100% van de aandelen in het
kapitaal van de vennootschap naar Frans recht Mapper Lithography France
SAS. Deze deelneming zal w orden afgew ikkeld. Vermoedelijk zal op korte
termijn Mapper Lithography France SAS in staat van faillissement w orden
verklaard. Mapper Lithography France SAS is op 19 februari 2019 in staat van
faillissement verklaard. De curator van Mapper Lithography France SAS stelt
zich op het standpunt dat – naar Frans recht – een andere c.q. feitelijke
insolventiedatum dient te w orden vastgesteld. Indien de Franse curator in dit
standpunt zou w orden gevolgd, brengt dat voor (de boedel van) Mapper
Lithography Holding B.V. mogelijke aansprakelijkheidrisico’s met zich mee. De
curator heeft, middels tussenkomst van een Franse insolventieadvocaat, het
standpunt van de Franse curator w eersproken.

30-03-2020
5

Batig saldo bankrekeningen
De gefailleerde vennootschappen hielden diverse bankrekeningen aan. Een
inventarisatie daarvan zal plaatsvinden. In voorkomend geval aan te treffen
batige banksaldi zullen w orden opgevraagd. Rabobank U.A. heeft de daartoe
benodigde onderliggende stukken ter hand gesteld. Afw ikkeling kan daarmee
plaatsvinden.
Deelnemingen
Mapper Lithography Holding B.V. is houder van 100% van de aandelen in het
kapitaal van de vennootschap naar Frans recht Mapper Lithography France
SAS. Deze deelneming zal w orden afgew ikkeld. Vermoedelijk zal op korte
termijn Mapper Lithography France SAS in staat van faillissement w orden
verklaard. Mapper Lithography France SAS is op 19 februari 2019 in staat van
faillissement verklaard. De curator van Mapper Lithography France SAS stelt
zich op het standpunt dat – naar Frans recht – een andere c.q. feitelijke
insolventiedatum dient te w orden vastgesteld. Indien de Franse curator in dit
standpunt zou w orden gevolgd, brengt dat voor (de boedel van) Mapper
Lithography Holding B.V. mogelijke aansprakelijkheidrisico’s met zich mee. De
curator heeft, middels tussenkomst van een Franse insolventieadvocaat, het
standpunt van de Franse curator w eersproken. De curator is in afw achting van
de ontw ikkelingen.

13-07-2020
6

Batig saldo bankrekeningen
De gefailleerde vennootschappen hielden diverse bankrekeningen aan. Een
inventarisatie daarvan zal plaatsvinden. In voorkomend geval aan te treffen
batige banksaldi zullen w orden opgevraagd. Rabobank U.A. heeft de daartoe
benodigde onderliggende stukken ter hand gesteld. Afw ikkeling kan daarmee
plaatsvinden.
Afw ikkeling met Rabobank U.A. heeft plaatsgevonden

26-10-2020
7

De Franse curator handhaaft het eerder ingenomen standpunt.

17-12-2021
11

De Franse curator handhaaft het eerder ingenomen standpunt. Er is overleg
gaande over het treffen van een regeling in der minne.

07-04-2022
12

Het overleg is gaande.

21-07-2022
13

3.9 Werkzaamheden andere activa
In onderzoek.

18-02-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

18-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en correspondentie met de (mogelijke) debiteur.

18-02-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

18-02-2019
1

De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen zijn niet
gefinancierd door een bancaire instelling.

Toelichting vordering van bank(en)

30-03-2020
5

De resterende batige saldi zullen bij Rabobank U.A. w orden opgevraagd.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De activiteiten van de gefailleerde vennootschapen zijn gefinancierd met
middelen van aandeelhouders alsmede middels door de Staat der Nederlanden
verstrekte (innovatie)kredieten. Tot zekerheid van de door de Staat der
Nederlanden verstrekte (innovatie)kredieten zijn pandrechten verstrekt op kort gezegd - intellectuele eigendomsrechten en roerende zaken. Een
aandeelhouder verkreeg ter verzekering van de door haar verstrekte
(overbruggings)financiering een pandrecht op een specifieke vordering in
rekening-courant alsmede op roerende zaken. De gepretendeerde
zekerheidsrechten zullen w orden beoordeeld.

18-02-2019
1

Het onderzoek is gaande.

12-06-2019
2

Ter zake de gepretendeerde zekerheidsrechten hebben besprekingen
plaatsgevonden met betrokken. Het onderzoek w ordt voortgezet w aarna door
de curator een standpunt ter zake zal innemen.

12-12-2019
4

De curator is, naar aanleiding van gevoerd overleg, in afw achting van een
inhoudelijke reactie van de rechtstreeks belanghebbenden.

30-03-2020
5

Het overleg ter zake is voortgezet. Dit overleg strekt zich uit tot de
gepretendeerde zekerheidsrechten en de toerekening van gerealiseerde
opbrengsten. Dit punt is cruciaal voor de vraag of de faillissementen binnen
afzienbare termijn kunnen w orden afgew ikkeld.

13-07-2020
6

Het overleg is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Aan het einde van
de zevende verslagperiode is het overleg afgebroken. De curator zal een
standpunt innemen over de gepretendeerde zekerheidsrechten en de
toerekening van gerealiseerde opbrengsten.

26-10-2020
7

Bij monde van een advocaat heeft de grootste materieel belanghebbende
uitvoerig standpunt bepaald. De curator is doende met de nadere uitw erking
van het ingenomen standpunt.

09-02-2021
8

De voortgezette inspanningen om een minnelijke regeling tot stand te
brengen, hebben tot op heden (nog) niet het gew enste resultaat gehad. De
curator beraad zich op de te nemen vervolgstappen.

11-05-2021
9

De voortgezette inspanningen om een minnelijke regeling tot stand te
brengen, hebben tot op heden (nog) niet het gew enste resultaat gehad. De
curator beraad zich op de te nemen vervolgstappen.

31-08-2021
10

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd.

17-12-2021
11

De betrokkenen hebben op de buitengerechtelijke vernietigingen gereageerd.
Het overleg tussen partijen over het treffen van een regeling in der minne
w ordt voortgezet.

07-04-2022
12

Het overleg is gaande.

21-07-2022
13

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De onder 5.3. aangehaalde (vermeend) pandhouders zijn mogelijk separatist
met betrekking tot hun pandrechten.

18-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een groot aantal crediteuren gemeld ter zake (vermeende)
eigendomsaanspraken. Deze eigendomsaanspraken zullen door de curator
w orden afgew ikkeld. Gelet op de grote hoeveelheid (vermeende)
eigendomsaanspraken zal hiermee veel tijd gemoeid zijn.

18-02-2019
1

Afw ikkeling heeft plaatsgevonden. Voor de afw ikkeling is gebruik gemaakt van
de diensten van Troostw ijk W aardering & Advies B.V. Aan crediteuren is een
boedelbijdrage gevraagd.

12-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Daarvan is (vooralsnog) niet gebleken.

18-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft zich een groot aantal crediteuren gemeld met (tevens) een beroep op
het recht van reclame. Deze aanspraken zullen eveneens w orden afgew ikkeld.
Gelet op de grote hoeveelheid eigendomsaanspraken zal hiermee veel tijd
gemoeid zijn.

18-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-02-2019
1

De curator is met de (vermeend) pandhouders in overleg getreden en heeft
met hen afspraken gemaakt over het vergoeden van boedelbijdragen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden;
Correspondente en overleg (vermeend) pandhouders;
Correspondentie en overleg met (adviseurs van) crediteuren.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

18-02-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Nadat daartoe een boedelkrediet w as verkregen zijn de bedrijfsactiviteiten van
Mapper Lithography B.V. en Mapper Lithography IP B.V. op beperkte schaal
voortgezet. Deze w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk gediend ter behoud
van de w aarde van de onderneming en de instandhouding van intellectuele
eigendomsrechten.

18-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verantw oording zal in een volgend openbaar verslag plaatsvinden.

18-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Monitoren en verantw oording van de voortzetting.

18-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Naar aanleiding van daartoe getoonde interesse is een uitgebreid,
biedingsproces doorlopen. In het kader van het biedingsproces is met diverse
partijen overleg gevoerd. De gesprekken, gevolgd door onderhandelingen, zijn
uiteindelijk uitgemond in een activa-overeenkomst. Bij de transactie zijn de aan
de gefailleerde vennootschappen in eigendom toebehorende intellectuele
eigendomsrechten, specifieke roerende zaken en goodw ill betrokken. De niet
onder de transactie begrepen roerende zaken zullen in de komende periode te
gelde w orden gemaakt. De curator is voornemens deze roerende zaken
middels internetveilingen te gelden te maken.

18-02-2019
1

De veilingen zijn nagenoeg afgerond. Nadien zal verdere afw ikkeling en
afrekening plaatsvinden.

12-06-2019
2

De veilingen zijn nagenoeg afgerond. Nadien zal verdere afw ikkeling en
afrekening plaatsvinden. Afronding van de internetveiling heeft
plaatsgevonden. De definitieve financiële afw ikkeling dient nog plaats te
vinden. Het veilinghuis heeft een voorschot op de opbrengst op de
boedelrekening voldaan.

19-09-2019
3

In de vijfde verslagperiode heeft betaling van de resterende door de koper
verschuldigde koopprijs plaatsgevonden.

30-03-2020
5

6.5 Verantwoording
De financiële verantw oording zal in een volgend verslag plaatsvinden.

6.6 Opbrengst

18-02-2019
1

6.6 Opbrengst
18-02-2019
1

Toelichting
De activatransactie is vastgelegd in een overeenkomst. De koopprijs is
vastgesteld op basis van marktw erking en (onafhankelijke) taxaties.

13-07-2020
6

Toelichting
De activatransactie is vastgelegd in een overeenkomst. De koopprijs is
vastgesteld op basis van marktw erking en (onafhankelijke) taxaties. Zie ook
punt 5.3.

6.7 Boedelbijdrage
18-02-2019
1

Toelichting
De curator is ter zake met de (vermeend) pandhouders in overleg getreden.
Ten aanzien van alle door de curator (mede) ten behoeve van de (vermeend)
pandhouders te verrichten w erkzaamheden zijn allesomvattende afspraken
over het vergoeden van boedelbijdragen gemaakt. Daarbij is nadrukkelijk het
voorbehoud van rechtsgeldigheid van de gepretendeerde pandrechten
bedongen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg
Overleg
Overleg
Overleg

en
en
en
en

correspondentie
correspondentie
correspondentie
correspondentie

met (vermeend) pandhouders;
met potentiele geïnteresseerden;
met derden;
rechter-commissaris.

18-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde vennootschappen is ter beschikking gesteld
en digitaal veilig gesteld. Deze zal nader w orden onderzocht.

18-02-2019
1

In samenspraak met de (middellijk) bestuurder w orden de noodzakelijke fiscale
aangiften ingediend.

19-09-2019
3

Indiening heeft plaatsgevonden.

30-03-2020
5

In samenspraak met een door de curator ingeschakelde accountant heeft een
verantw oording van ontvangen subsidies plaatsgevonden. Tegen de
vaststelling is bezw aar ingediend.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

18-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

18-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

18-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-02-2019
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

18-02-2019
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

18-02-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

18-02-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
(mogelijke) vorderingen in verband met de opgezegde huur- en
arbeidsovereenkomsten, alsmede ter zake de algemene en bijzondere
faillissementskosten.

18-02-2019
1

€ 90.550,24

12-06-2019
2

Toelichting
Er zijn tw ee boedelvordering ingediend ter zake huur ad in totaal € 90.550,24.

€ 2.484.377,24

12-12-2019
4

Toelichting
Er zijn boedelvorderingen ingediend ad in totaal € 2.484.377,24.

€ 2.696.901,72

13-07-2020
6

Toelichting
Er zijn boedelvorderingen ingediend ad in totaal € 2.696.901,72

€ 2.698.066,07

31-08-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

18-02-2019
1

De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-02-2019
1

Het UW V heeft tot op heden nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog zijn er geen preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

18-02-2019
1

Toelichting
0.

1

12-06-2019
2

2

19-09-2019
3

3

26-10-2020
7

4

31-08-2021
10

3

17-12-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

18-02-2019
1

€ 190.325,48

12-06-2019
2

€ 213.564,17

19-09-2019
3

€ 214.762,12

26-10-2020
7

€ 233.813,14

31-08-2021
10

€ 214.762,12

17-12-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

18-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken en aanschrijven van crediteuren.

18-02-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-02-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

18-02-2019
1

Een buitenlandse (concurrente) crediteur heeft in strijd met art. 25 lid 1
Faillissementsw et –in eigen land- een procedure geëntameerd. De (mogelijk)
nadelige gevolgen zullen zoveel mogelijk w orden beperkt.

19-09-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

18-02-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van onderhavige faillissementen zal geruime tijd - vermoedelijk
meerdere jaren - in beslag nemen

18-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-10-2022

21-07-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
onderzoek administratie;
beoordeling zekerheidsrechten;
debiteurenincasso;
onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.3 t/m 7.6;
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
afw ikkeling (buitenlandse) deelnemingen;
afw ikkeling eigendomsaanspraken;
afw ikkeling activatransactie;
afw ikkeling internetveilingen;
de opkomende w erkzaamheden.

onderzoek administratie;
beoordeling zekerheidsrechten;
onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.3 t/m 7.6;
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
afw ikkeling (buitenlandse) deelnemingen;
afw ikkeling eigendomsaanspraken;
afw ikkeling activatransactie;
afw ikkeling internetveilingen;
de opkomende w erkzaamheden.

onderzoek administratie;
beoordeling zekerheidsrechten;
onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.3 t/m 7.6;
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
afw ikkeling (buitenlandse) deelnemingen;
afw ikkeling internetveilingen;
de opkomende w erkzaamheden.

18-02-2019
1

12-06-2019
2

19-09-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

