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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nopster B.V.

13-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nopster B.V.
(hierna: "Nopster"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
64427994, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Raamgracht 6 1, Achterhuis 1 hoog, 1011 KK, Amsterdam.

13-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de
activiteiten van Nopster uit het distribueren en exploiteren (in de meest ruime
zin des w oords) van toegangskaarten tot evenementen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 334.914,00

€ 237.771,00

€ 362.642,00

2017

€ 424.349,00

€ -95.358,00

€ 360.072,00

2016

€ 432.389,00

€ -306.912,00

€ 192.174,00

Toelichting financiële gegevens

13-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van Nopster. De
w inst over het jaar 2018 is het gevolg van een aan Nopster verstrekte lening
ter hoogte van EUR 456.054 die in 2018 is afgeboekt.

13-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 9.704,45

13-08-2019
1

€ 20.989,93

14-11-2019
2

€ 21.978,79

25-02-2020
3

€ 23.728,41

28-09-2020
5

€ 22.881,41

28-12-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2019

13-08-2019
1

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

14-11-2019
2

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

25-02-2020
3

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020

18-06-2020
4

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

28-09-2020
5

t/m
27-9-2020
van
28-3-2021

28-12-2020
6

t/m
27-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 48 min

2

31 uur 54 min

3

3 uur 36 min

4

3 uur 12 min

5

2 uur 24 min

6

3 uur 0 min

totaal

122 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf –
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

13-08-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nopster is op 24 oktober 2015 opgericht. Enig aandeelhouder van Nopster is
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding NOPSTER
B.V. (“Holding Nopster”). Enig bestuurder is Richard Leijen. Voorts heeft
Nopster een zustervennootschap, Nopster IP B.V. (“Nopster IP”), die eveneens
op 2 juli 2019 in staat van faillissement is verklaard. De curator van Nopster is
ook in het faillissement van Nopster IP tot curator benoemd.

13-08-2019
1

De curator heeft vernomen dat er inmiddels aan de Kamer van Koophandel is
meegedeeld dat Holding Nopster door middel van een zogenaamde
turboliquidatie is opgeheven.

14-11-2019
2

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is Nopster niet bij gerechtelijke procedures
betrokken. Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures w aarbij
Nopster partij is.

13-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn door Nopster enkele verzekeringen
gesloten betrekking hebbende op de w erknemers van zow el Nopster als
Nopster IP. Hierover is contact opgenomen met de verzekeringstussenpersoon
van Nopster. Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan
voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nodig – w orden
beëindigd.

13-08-2019
1

Nationale-Nederlanden heeft enkele premierestituties overgemaakt op de bij
de Rabobank aangehouden rekening. In totaal gaat het om € 249,59. Dit
bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

25-02-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Raamgracht 6, Achterhuis
1 hoog te Amsterdam. Deze huurovereenkomst had slechts een beperkte
looptijd en is op 31 juli 2019 van rechtsw ege afgelopen.

13-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaken van de
faillissementen van Nopster en Nopster IP. De faillissementen zouden het
gevolg zijn van aanhoudende verliezen, met een oplopende schuldenlast en
betalingsachterstanden - met name bij de Belastingdienst - tot gevolg. Deze
achterstanden vormden een bedreiging voor de continuïteit van Nopster en
Nopster IP. Het afgelopen half jaar zijn pogingen ondernomen om het
faillissement af te w enden - w aarbij hulp is ingeroepen van een externe
adviseur - door het zo veel als mogelijk afslanken van de organisatie en door
pogingen te ondernemen om een nieuw e financier dan w el investeerder te
vinden. Deze pogingen zijn niet geslaagd, w aarna het besluit is genomen om
het faillissement van Nopster en Nopster IP aan te vragen.

13-08-2019
1

De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

13-08-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had Nopster geen w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

13-08-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris die zich bevond in de door
Nopster gehuurde bedrijfsruimte.

13-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van bodemzaken zal de curator de opbrengst daarvoor
onder zich houden gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus (art. 57 lid 3
Fw ). De Belastingdienst had bij exploot van 29 november 2018 reeds beslag
gelegd op roerende zaken ten laste van Nopster.

13-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hoofdstuk 6.

13-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden. Het onderhanden w erk van Nopster bestaat
uit opdrachten die aan haar zijn verstrekt door klanten voor het verspreiden
van festivalkaarten dan w el het plaatsen van advertenties op de “I’m in” app
(zie paragraaf 6.1 voor een nadere toelichting over deze app).

13-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6.

13-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing. Volgens van de Belastingdienst ontvangen informatie w as
Nopster op faillissementsdatum geen houder van een voertuig.

13-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en onderzoek stukken.

13-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Saldo volgens debiteurenlijst

€ 48.514,48

€ 2.947,77

totaal

€ 48.514,48

€ 2.947,77

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst is er sprake van
een te vorderen bedrag van € 48.514,48. De debiteurenincasso is inmiddels
door de curator ter hand genomen. Na datum faillissement zijn nog enkele
debiteurenbetalingen op de door Nopster bij de Rabobank aangehouden
zakelijke rekening bijgeschreven.

13-08-2019
1

De Rabobank heeft eind augustus 2019 eigener bew eging € 1.285,48
overgemaakt op de faillissementsrekening in verband met diverse, na datum
faillissement, op de bankrekening bijgeschreven bedragen. Voorts hebben er
w ederom enkele bijschrijvingen op de bankrekening plaatsgevonden. Curator
heeft in onderzoek w elke bedragen voor de doorstarter bestemd zijn en w elke
aan de boedel toekomen.

14-11-2019
2

De Rabobank heeft, na overboeking van het saldo, de door Nopster
aangehouden bankrekening opgeheven. Van nog niet alle ontvangen
bedragen is duidelijk of deze voor de doorstarter dan w el voor de boedel
bestemd zijn. De curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

25-02-2020
3

De curator is in afw achting van nadere stukken om vast te kunnen stellen
w elke bedragen voor de doorstarter bestemd zijn.

18-06-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat een bedrag van €
522,94 aan de doorstarter toekomt. Dit bedrag is door middel van verrekening
voldaan (zie ook 6.2).

28-09-2020
5

De doorstarter heeft de curator onlangs laten w eten dat een debiteur tw ee
facturen heeft voldaan op de door Nopster bij de Rabobank aangehouden
rekening. Na onderzoek van de toegezonden stukken is gebleken dat in het
door de Rabobank eind augustus 2019 naar de faillissementsrekening
overgemaakte bedrag tw ee aan de doorstarter toekomende bedragen zijn
begrepen. Inmiddels is het saldo van € 847,= overgemaakt aan de
doorstarter.

28-12-2020
6

De openstaande postenlijst bestaat uit debiteuren w aarop Nopster relatief
lage vorderingen heeft. Daarnaast is een substantieel deel van de
debiteuren in het buitenland (met name Verenigd Koninkrijk) gevestigd.
Onderzoek in de Kamer van Koophandel en het UK Companies Register heeft
uitgew ezen dat een aantal vennootschappen inmiddels niet meer bestaat, de
activiteiten heeft gestaakt of in staat van faillissement verkeert. Het moet
ervoor gehouden w orden dat verdere incasso van openstaande posten niet
opw eegt tegen de daaraan verbonden kosten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek openstaande posten en correspondentie debiteuren.

13-08-2019
1

Correspondentie debiteuren, Rabobank en doorstarter, telefonisch contact
debiteuren.

14-11-2019
2

Onderzoek mutaties, correspondentie.

25-02-2020
3

Correspondentie.

18-06-2020
4

Correspondentie; overleg doorstarter.

28-09-2020
5

Correspondentie en onderzoek stukken.

28-12-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering. Ten tijde van het faillissement van
Nopster vertoonde de door Nopster aangehouden bankrekening een positief
saldo van EUR 1.696,51. Dit banksaldo, vermeerderd met enkele na datum
faillissement bijgeschreven bedragen, is overgemaakt naar de boedelrekening
van Nopster.

Toelichting vordering van bank(en)
De bij de Rabobank door Nopster en Nopster IP aangehouden rekeningen zijn
opgeheven. Het op de bankrekening van Nopster IP aanw ezige saldo van €
0,09, vermeerderd met een bijschrijving van € 99,95, is op de
faillissementsrekening van Nopster overgemaakt.

25-02-2020
3

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er thans geen lopende
leasecontracten.

13-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

13-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is curator niet
gebleken van enig eigendomsvoorbehoud.

13-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is curator niet gebleken van enig retentierecht.

13-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van partijen die een beroep hebben gedaan op een
reclamerecht.

13-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, correspondentie crediteuren.

13-08-2019
1

Correspondentie Rabobank, onderzoek stukken.

25-02-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Nopster en Nopster IP bestonden voornamelijk uit het
exploiteren van de “I’m In” app, een app voor Android en iOS die het mogelijk
maakt voor gebruikers om toegangskaarten te w innen voor evenementen en
festivals.

13-08-2019
1

Kort na het uitspreken van de faillissementen van Nopster en Nopster IP w erd
duidelijk dat sprake w as van een groot aantal (potentiële) dw angcrediteuren,
w aarvan een aantal aanzienlijke onbetaalde facturen had. Indien een van
deze dw angcrediteuren zijn dienstverlening zou staken, zou daarmee de app
niet langer (naar behoren) functioneren. Dat zou betekenen dat gebruikers die
toegangskaarten voor bepaalde evenementen en festivals hadden gew onnen
voor evenementen en festivals die zouden plaatsvinden in het w eekend/de
w eekenden kort na het uitspreken van het faillissement, deze
toegangskaarten niet zouden krijgen. De verw achting w as dat indien dat zou
gebeuren, het vertrouw en in de app onder de gebruikers zou kelderen,
hetgeen een “going concern” overdracht in de w eg zou staan en daarom een
negatieve invloed zou hebben op de w aarde van de onderneming.
Gelet op het bovenstaande heeft de curator, met toestemming van de rechtercommissaris, ervoor gekozen om die kosten te maken die noodzakelijk w aren
om ervoor te zorgen dat de gebruikers die toegangskaarten hadden
gew onnen voor een bepaald evenement en/of festival, deze ook daadw erkelijk
zouden krijgen. Daarmee w as een going concern overdracht mogelijk en is ook
de w aarde van de onderneming zoveel mogelijk behouden.

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende faillissementsverslag zal de financiële verslaglegging van de
tijdelijke voortzetting van de onderneming w orden gedaan.

13-08-2019
1

Met de tijdelijke voortzetting van de onderneming is een opbrengt van €
1.878,15 (excl. BTW ) gerealiseerd, w elk bedrag nog niet is geïncasseerd. Naar
verw achting zal het betreffende bedrag in de aankomende verslagperiode aan
de boedel w orden overgemaakt. Door de boedel is voor € 4.000,= (excl. BTW )
aan kosten gemaakt om de tijdelijke voortzetting van de onderneming mogelijk
te maken. Ondanks dat een negatief exploitatieresultaat is gerealiseerd, is
door het voortzetten van de onderneming het mogelijk gew eest om een
doorstart te bew erkstelligen (w aarmee een opbrengst van EUR 20.000 w as
gemoeid). Om die reden is het voortzetten van de onderneming in het belang
van de gezamenlijke schuldeisers gew eest.

25-02-2020
3

De curator heeft de doorstarter diverse malen gerappelleerd het bedrag van €
1.878,15 (exc. BTW ) aan de boedel te voldoen. Bijschrijving heeft echter nog
niet plaatsgevonden.

18-06-2020
4

Het bedrag van € 1.878,15 (excl. BTW ) is door de doorstarter voldaan. Deels is
dit verrekend met een bedrag dat nog aan de doorstarter toekw am (zie ook
4.1.).

28-09-2020
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg betrokkenen, contact
(dw ang)crediteuren, correspondentie rechter-commissaris.

13-08-2019
1

Aan de boedel van Nopster komt een bedrag van EUR 2.272,56 (incl. btw ) toe
als gevolg van w erkzaamheden die tijdens het voortzetten van de
onderneming door de curator zijn verricht.

14-11-2019
2

Correspondentie.

18-06-2020
4

Correspondentie en telefonisch overleg.

28-09-2020
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de uitspraak van de faillissementen van Nopster en Nopster IP heeft de
curator contact gezocht met een aantal partijen die mogelijk interesse zouden
kunnen hebben in een doorstart van de activiteiten van Nopster en Nopster IP.
Deze partijen hadden reeds in het verleden gesprekken gevoerd met Nopster
en Nopster IP over het financieren van en/of investeren in deze
vennootschappen, dan w el w aren op andere w ijze nauw bij de
vennootschappen betrokken, w aardoor zij goed bekend w aren met de
activiteiten van Nopster en Nopster IP.
Van de aangeschreven partijen hebben drie partijen concrete interesse
getoond in het overnemen van de activa van Nopster en Nopster IP.
Uiteindelijk is op 16 juli 2019 met DHZ Online B.V. overeenstemming bereikt
over de verkoop van de activa van Nopster en Nopster IP.

6.5 Verantwoording

13-08-2019
1

6.5 Verantwoording
De activiteiten en activa van Nopster en Nopster IP zijn per 16 juli 2019 voor
rekening en risico van DHZ Online B.V.

13-08-2019
1

Eén van de overige partijen die interesse heeft getoond in een doorstart heeft
zich op het standpunt gesteld dat reeds met haar overeenstemming w as
bereikt over een doorstart. Dit standpunt w ordt door de curator niet gedeeld.
Deze partij heeft zich op grond van artikel 69 Fw tot de rechter-commissaris
gew end, met – kort gezegd – de volgende tw ee verzoeken: de curator te
bevelen om (i) haar te laten w eten of de rechter-commissaris heeft ingestemd
met de verkoop van de activa aan de uiteindelijke doorstarter en zo ja, voor
w elke verkoopprijs, en (ii) alsnog de activa van Nopster en Nopster IP aan
haar te verkopen. De rechter-commissaris heeft deze verzoeken afgew ezen.
Door deze partij is vervolgens beroep ingesteld op grond van artikel 67 Fw .
Het beroep richt zich tegen de beschikking van de rechter-commissaris om, kort
gezegd, niet tot een doorstart te komen met de partij in kw estie, w el een
doorstart te bereiken met een andere partij en de gedane verzoeken ex artikel
69 Fw af te w ijzen dan w el daar niet op in te gaan. De behandeling van dit
verzoek zal naar het zich laat aanzien plaatsvinden op w oensdag 21 augustus
2019 bij de rechtbank te Amsterdam.
Op 21 augustus 2019 heeft de behandeling van het hoger beroep
plaatsgevonden. Bij beslissing van 4 september 2019 is het hoger beroep door
de rechtbank ongegrond verklaard.

6.6 Opbrengst

14-11-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

13-08-2019
1

Toelichting
Inventaris: € 5.000,00
IE-rechten: € 10.000,00
Goodw ill: € 5.000,00
Dit betreft de koopsom voor de activa van Nopster en Nopster IP tezamen. De
koopsom w ordt in tw ee delen van € 10.000,00 betaald. Het eerste deel is
reeds ontvangen. In het volgende faillissementsverslag zal w orden ingegaan
op de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en
Nopster IP.

Toelichting
De tw eede tranche van de koopsom van € 10.000 is op de
faillissementsrekening van Nopster voldaan. Zodra het onderzoek naar de voor
de doorstarter bestemde betalingen (zie 4.1) is afgerond, zal de verdeling van
de verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en Nopster IP kunnen
plaatsvinden.

Toelichting
De curator verw acht in de komende periode de afrekening met de doorstarter
te kunnen afronden (zie 4.1 en 6.3), w aarna verdeling van de
verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en Nopster IP kan
plaatsvinden.

Toelichting
Zodra de afrekening met de doorstarter is afgerond kan de verdeling van de
verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en Nopster IP plaatsvinden.
Ondanks diverse rappels heeft de curator de opbrengst in verband met de
tijdelijke voortzetting van de onderneming niet ontvangen.

Toelichting
De afrekening met de doorstarter is afgerond. De curator verw acht in de
komende verslagperiode tot een verdeling te kunnen komen.

14-11-2019
2

25-02-2020
3

18-06-2020
4

28-09-2020
5

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en telefonisch contact met (mogelijk) geïnteresseerde
partijen, correspondentie rechter-commissaris, opstellen doorstart
overeenkomst, overleg met de doorstarter over bereikte doorstart.

13-08-2019
1

Onderzoek stukken, aanw ezigheid op de zitting van 21 augustus 2019 en
correspondentie.

14-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van Nopster heeft diverse administratieve bescheiden digitaal
aangeleverd. Zodra de curator de volledige financiële administratie tot zijn
beschikking heeft, zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan
het faillissement nader onderzoeken.

13-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel gedeponeerd, de
jaarrekeningen van de daaropvolgende jaren niet.

13-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nopster kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396
lid 1 boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

13-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het register van aandeelhouders blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

13-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

13-08-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
aangevangen.

13-08-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

14-11-2019
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

13-08-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 77.001,00

13-08-2019
1

Toelichting
Openstaande aanslagen Loonheffing € 71.227,00 en openstaande kosten €
5.774,00.
€ 85.442,00

14-11-2019
2

Toelichting
Aanslagen loonheffing: € 79.668,00
Openstaande kosten: € 5.774,00
In de afgelopen periode zijn aanvullende vorderingen in verband met
openstaande aanslagen Loonheffing ingediend. Voorts is namens de boedel
tegen diverse aanslagen bezw aar gemaakt, voor zover deze betrekking
hebben op perioden w aarin geen w erknemers meer in loondienst bij Nopster
w aren.
€ 129.136,00

18-06-2020
4

Toelichting
Nopster: aanslagen loonheffing € 79.668,00 en openstaande kosten €
5.774,00.
Nopster maakte deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Holding Nopster B.V. De Belastingdienst heeft met betrekking tot de fiscale
eenheid de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting € 40.184,00 en openstaande kosten € 1.948,00.
€ 212.177,00
Toelichting
De aan Nopster B.V. toekomende bijdrage W et Tegemoetkoming Loonheffing is
verrekend met openstaande aanslagen Loonheffing en kosten. De vorderingen
van de Belastingdienst bestaan thans uit de volgende posten:
Nopster B.V.: Loonheffing € 78.547,00
Nopster B.V.: openstaande kosten € 5.309,00
Fiscale eenheid Nopster: Omzetbelasting € 40.184,00
Fiscale eenheid Nopster: openstaande kosten € 1.948,00
Fiscale eenheid Nopster: Omzetbelasting ex art. 29 lid 7 € 86.189,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-09-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

13-08-2019
1

17

14-11-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 327.614,02

13-08-2019
1

€ 328.065,04

14-11-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

13-08-2019
1

Het ziet er niet naar uit dat bij de afw ikkeling van het faillissement een
uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren gedaan zal kunnen
w orden.

28-12-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

13-08-2019
1

Er heeft een naamsw ijziging plaatsgevonden bij het bij de curator in gebruik
zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen w orden aangemeld via
de w ebsite w w w .ClaimsAgent.nl.

28-09-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator de w erkzaamheden verband houdend
met de doorstart afronden. Daarnaast zal de curator de nodige
w erkzaamheden in het kader van het ingestelde art. 67 Fw beroep verrichten.
Voorts zal hij aanvangen met het onderzoek van de administratie, het
incasseren van debiteuren, het rechtmatigheidsonderzoek en het nader
inventariseren van de schuldenlast.

13-08-2019
1

In de komende periode zal de curator de verdere afrekening met de
doorstarter ter hand nemen en de daarmee samenhangende verdeling van de
verkoopopbrengsten. Voorts zullen de incasso van de debiteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

14-11-2019
2

In de komende periode verw acht de curator de afrekening met de doorstarter
af te kunnen w ikkelen en de daarmee samenhangende verdeling van de
verkoopopbrengsten. De incasso van de debiteuren en het
oorzakenonderzoek zullen w orden voortgezet en zoveel mogelijk w orden
afgerond.

25-02-2020
3

Afronding van de verdeling van de verkoopopbrengsten en
rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2021

28-12-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking bestuurder, correspondentie, onderzoek stukken, verslaglegging.

13-08-2019
1

Correspondentie, onderzoek stukken en verslaglegging.

14-11-2019
2

Verslaglegging.

18-06-2020
4

Verslaglegging.

28-09-2020
5

Correspondentie en verslaglegging.

28-12-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

