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Gegevens onderneming
iP2 Assets B.V.
KvK-nummer: 72343389
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: H.J.E. W enckebachw eg 100 (1114 AD) te Duivendrecht

Activiteiten onderneming

22-06-2020
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die
handelt onder de naam iP2Entertainment ("iP2-Groep"). De Nederlandse tak
van de iP2-Groep w erd gedreven door iP2 Entertainment Services B.V.
("Services"), iP2 Operations B.V. ("Operations") en gefailleerde.
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Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde activiteiten verrichtte op het
gebied van lease van niet-financiële immateriële activa. Feitelijk bracht de
iP2Groep populaire merken als Disney en National Geographic enerzijds en
exploitanten van themaparken in w inkelcentra anderzijds bijeen door het
creëren van interactief entertainment. De iP2-Groep ontw ikkelde concepten
voor “mini pretparken” in w inkelcentra over de hele w ereld, w aaronder China,
Mexico en Dubai. Daarbij w erd onder meer gebruik gemaakt van beroemde
personages uit animatiefilms.
Services verrichte binnen de iP2-Groep het merendeel van de activiteiten en
heeft 18 w erknemers in dienst. Zo richtte Services zich op alle design- en
projectmanagementservices om branded family entertainment centers
("FEC's") te realiseren. Daarbij w erd Services ondersteund door lokale partners
die zich bezig houden met design, thematisering en attracties. Binnen de iP2Groep w as Operations verantw oordelijk voor de dagelijkse operatie van de
FEC's. Operations verleende diensten aan de FEC's op het gebied van
marketing, merchandise en audits. De rol van gefailleerde w as gericht op het
exploiteren en licenseren van centraal ontw ikkelde assets (w aaronder
intellectuele eigendomsrechten) ten behoeve van de FEC's.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.500.000,00

€ 1.498.846,00

€ 1.694.024,00

2019

€ 279.963,00

€ 256.637,00

€ 2.190.108,00

€ -151,00

€ 2.159.440,00

2020

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens (uitgedrukt in USD in plaats van EUR) zijn afgeleid uit
de aan de curator ter beschikking gestelde jaarrekening 2018 en de w inst- en
verliesrekening 2020 (bijgew erkt tot en met 5 mei 2020). Aangezien boekjaar
2018 een verlengd boekjaar betreft, hebben de jaarcijfers 2018 betrekking op
de periode van 13 augustus 2018 t/m 31 december 2018.
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Gelet op het voorgaande hebben de w eergegeven cijfers 2020 betrekking op
de periode van 1 januari 2020 tot en met 5 mei 2020. Gefailleerde heeft in die
periode geen omzet gerealiseerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

22-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-06-2020
1

€ 0,00

06-10-2020
2

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

20-01-2021
3

Toelichting
0,00

€ 0,00

16-04-2021
4

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

15-07-2021
5

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

15-10-2021
6

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

12-01-2022
7

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

12-04-2022
8

Toelichting
€ 0,00

€ 0,00

16-08-2022
9

€ 0,00

16-11-2022
10

Toelichting
€ 0,00

Verslagperiode
van

22-06-2020
1

19-5-2020
t/m
21-6-2020
van

06-10-2020
2

22-6-2020
t/m
5-10-2020
van

20-01-2021
3

6-10-2020
t/m
19-1-2021
van

16-04-2021
4

20-1-2021
t/m
15-4-2021
van

15-07-2021
5

16-4-2021
t/m
14-7-2021
van

15-10-2021
6

15-7-2021
t/m
14-10-2021
van

12-01-2022
7

15-10-2021
t/m
11-1-2022
van
12-1-2022
t/m
11-4-2022

12-04-2022
8

van

16-08-2022
9

12-4-2022
t/m
15-8-2022
van

16-11-2022
10

16-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 54 min

2

14 uur 54 min

3

2 uur 24 min

4

7 uur 6 min

5

5 uur 36 min

6

2 uur 36 min

7

1 uur 42 min

8

1 uur 30 min

9

2 uur 18 min

10

1 uur 6 min

totaal

48 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).
De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 13 augustus 2018 opgericht. iP2 Entertainment Holding S.A.,
een vennootschap naar Luxemburgs recht (“Holding”), is vanaf de
oprichtingsdatum enig aandeelhouder van zow el gefailleerde, Services als
Operations. De aandelen in het kapitaal van Holding w orden gehouden door
de heer R.P.E.G. Houben, mevrouw D. Couw enberg, de heer J. W exler, enkele
w erknemers en vier investeringsmaatschappijen, gevestigd in Canada, Hong
Kong en Mexico. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat Holding
inmiddels eveneens in staat van faillissement is verklaard.
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Uit aan de curator ter beschikking gestelde informatie blijkt dat Holding tevens
(enig) aandeelhouder is van diverse niet-gefailleerde vennootschappen, te
w eten iP2 Partnerships I B.V., iP2 Partnerships II B.V., iP2 Partnership Holding
S.à.r.l. (Luxemburg), iP2 Entertainment Assets S.à.r.l. (Luxemburg), iP2
Experiential Engineers Inc. (USA) en iP2 Entertainment Holdings I Inc. (USA).
Holding houdt direct en indirect aandelen in totaal 26 vennootschappen die tot
de iP2-Groep behoren.
Gefailleerde w ordt vanaf de oprichtingsdatum bestuurd door de heer Houben
als enig bestuurder. De heer Houben is tevens enig bestuurder van Services
en Operations (en diverse andere vennootschappen binnen de iP2-Groep).

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde geen procespartij bij een lopende procedure.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.
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1.4 Huur
De curator heeft geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling
en schriftelijk verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid.
Gefailleerde is in 2018 opgericht en maakt onderdeel uit van de iP2-Groep. De
naam iP2Entertainment staat voor het bijeenbrengen van populaire
internationale merken (ook w el IPs genoemd) en exploitanten van
themaparken en attracties in w inkelcentra en op andere drukbezochte locaties
over de hele w ereld door het creëren van entertainmentbestemmingen. De
onderneming en activa van de iP2-Groep bestaan volgens de bestuurder met
name uit (licentie)overeenkomsten met de merken ("Merken") en de
ontw ikkelde concepten/designs. Binnen de Nederlandse tak van iP2-Groep w as
de taakverdeling als volgt.
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Services verrichte binnen de iP2-Groep het merendeel van de activiteiten en
heeft 18 w erknemers in dienst. Zo richtte Services zich op alle design- en
projectmanagementservices om FEC's te kunnen realiseren. Daarbij w erd
Services ondersteund door lokale partners en leveranciers die zich bezig
houden met design, thematisering en attracties. Binnen de iP2-Groep w as
Operations verantw oordelijk voor de dagelijkse operatie van de FEC's.
Operations verleende diensten aan de FEC's op het gebied van marketing,
merchandise en audits. De rol van gefailleerde w as gericht op het licenseren
van centraal ontw ikkelde assets ten behoeve van de te ontw ikkelen FEC's.
De bestuurder heeft benadrukt dat de onderneming van de iP2-Groep nog
betrekkelijk jong is. Om deze reden zou de bestuurder druk doende zijn
gew eest om de onderneming voldoende bestendig, volw assen en w instgevend
te maken. Daarbij zijn volgens de bestuurder de nodige successen geboekt,
maar speelden er ook de nodige uitdagingen. Zo zouden er onder meer
diverse disputen zijn ontstaan met opdrachtgevers over de kw aliteit van de
door iP2-Groep geleverde goederen en diensten. Om deze reden zouden
diverse opdrachtgevers hun betalingsverplichtingen jegens de iP2-Groep
hebben opgeschort. Het is curator gebleken dat de iP2-Groep een aanzienlijke
(mogelijk deels oninbare) debiteurenportefeuille heeft.
Daarnaast heeft de iP2-Groep in 2018 een belangrijke (aan een FEC
verleende) sublicentie moeten intrekken, omdat de exploitant van de
betreffende FEC niet aan alle geldende veiligheidseisen voldeed. Doordat het
contract met voornoemde FEC w erd ontbonden, liep de iP2-Groep inkomsten
mis. Het geschil met de FEC zou voorts hebben geleid tot aanzienlijke door de
iP2-Groep te maken (proces)kosten. Door voornoemde omstandigheden zou de
liquiditeitspositie van de iP2-Groep zijn verslechterd.
De bestuurder heeft verklaard dat een licentieovereenkomst met een van de
Merken verlengd diende te w orden. W egens externe oorzaken zou er een
vertraging zijn ontstaan in voornoemde procedure. Doordat de
licentieovereenkomst niet tijdig w erd verlengd, diende de iP2-Groep bepaalde
projecten uit te stellen. Deze omstandigheid zou eveneens een negatieve
invloed hebben gehad op de liquiditeitspositie van de iP2-Groep. Medio
2019/eind 2019 zou de iP2-Groep niet langer in staat zijn gew eest om aan
haar betalingsverplichtingen te voldoen. De bestuurder heeft verklaard dat de
coronaepidemie de directe aanleiding is gew eest van het faillissement.
De pandemie zou tot sluiting van de FEC's hebben geleid en in het algemeen
tot een terughoudendheid bij alle marktpartijen om nieuw e transacties aan te
gaan en investeringen te doen. Hierdoor zou de iP2-Groep een aanzienlijk
omzetverlies hebben geleden. De bestuurder heeft op 18 mei 2020 een eigen
aangifte tot faillietverklaring ingediend. Op 19 mei 2020 heeft de Rechtbank
Amsterdam gefailleerde, Services en Operations in staat van faillissement
verklaard en een afkoelingsperiode gelast van tw ee maanden.
Verslag 9
De curator verricht een nader onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement. Zie hierna onder randnummer 7. Rechtmatigheid.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

22-06-2020
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Niet van toepassing. Gefailleerde maakte gebruik van (de diensten van) het
personeel van Services.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

22-06-2020
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Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

22-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

22-06-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft vooralsnog geen voorraden / onderhanden w erk
aangetroffen.

22-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar eventueel onderhanden w erk.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Ontw ikkelingskosten IP
Uit de door de bestuurder ter beschikking gestelde balans (per 5 mei 2020)
blijkt dat er onder "licenses and IP rights" bepaalde ontw ikkelingskosten zijn
geactiveerd met een boekw aarde van $ 1.486.737,98. De curator zal nader
onderzoek verrichten naar voornoemde activa en de eventuele mogelijkheid
om deze te gelde te maken.
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Verslag 2

06-10-2020
2

Ontw ikkelingskosten IP
De geactiveerde ontw ikkelingskosten (w aaronder kosten van ontw erpers)
hebben betrekking op concepten die gefailleerde in opdracht van de Merken
heeft ontw ikkeld. De bestuurder heeft verklaard dat uit de met de Merken
gesloten licentieovereenkomsten voortvloeit dat alle door gefailleerde
ontw ikkelde concepten eigendom zijn (en blijven) van de Merken. Inmiddels
hebben de Merken de licentieovereenkomsten met iP2-groep beëindigd. Voor
zover de curator kan nagaan behoren voornoemde intellectuele
eigendomsrechten niet tot de boedel. Er zijn daarnaast geen aanw ijzingen dat
gefailleerde jegens de Merken aanspraak kan maken op een (contractueel
overeengekomen) vergoeding/compensatie.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie lijkt te volgen dat gefailleerde een (rekeningcourant)vordering heeft op Holding van $ 1.498.715,26. Aangezien Holding in
staat van faillissement verkeert, verw acht de curator dat voornoemde
vordering (grotendeels) oninbaar zal zijn. Voor zover opportuun zal de curator
de vordering ter verificatie indienen in het faillissement van Holding.

22-06-2020
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Verslag 4
De curator heeft de rekening-courantvordering van $ 1.498.715,26 ter
verificatie ingediend in het faillissement van Holding.

16-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar (mogelijkheid incasso) debiteurenvordering(en).
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

22-06-2020
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Gefailleerde maakte geen gebruik van een bancaire financiering. De bestuurder
heeft verklaard dat gefailleerde w erd gefinancierd door (de aandeelhouders
van) Holding. Er zouden in dit verband geen (schriftelijke) afspraken zijn
gemaakt tussen Holding en gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

22-06-2020
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Verslag 2
De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

06-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-06-2020
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Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en w erkzaamheden regulier faillissementsonderzoek.

22-06-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

22-06-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verricht thans onderzoek naar eventuele doorstartmogelijkheden.

22-06-2020
1

Verslag 2
De bedrijfsactiviteiten van de iP2-Groep zijn voor de datum van het
faillissement gestaakt. Omdat een (going-concern) verkoop van de
onderneming van de iP2-Groep niet tot de mogelijkheden behoorde heeft de
curator onderzocht of er een gedeeltelijke doorstart van de onderneming kon
w orden gerealiseerd. Een eventuele doorstarter zou - onder meer - het
exclusieve recht verkrijgen om de contracten met de Merken, de FEC's en de
andere handelspartners voort te zetten c.q. over te nemen, teneinde de
exploitatie van de onderneming van de iP2-Groep te kunnen continueren.
Complicerende factor w as echter dat de licentieovereenkomsten tussen de iP2Groep en de Merken reeds w aren beëindigd.

06-10-2020
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In het kader van voornoemd onderzoek heeft de curator gesproken met de
bestuurder, de voormalige CFO en enkele andere betrokkenen. Het is de
curator gebleken dat de onderneming van de iP2-Groep kw alificeert als een
internationaal nichemarktbedrijf dat zich richt op een smalle groep klanten met
specifieke behoeften. Mede om deze reden heeft slechts een beperkt aantal
gegadigden interesse getoond in het realiseren van een doorstart en/of de
activa van de iP2-Groep. Daarbij speelt eveneens een rol dat een groot deel
van de FEC's w egens de coronapandemie gesloten is. Hoew el de curator met
meerdere partijen heeft gesproken, heeft uiteindelijk slechts één partij
serieuze interesse getoond in het realiseren van een doorstart.
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator uitvoerig onderhandeld met
de doorstartkandidaat. Deze onderhandelingen hebben er uiteindelijk toe
geleid dat de curator met toestemming van de rechter-commissaris een
koopovereenkomst heeft gesloten, op grond w aarvan de doorstarter
gerechtigd is om de exploitatie van de iP2-Groep voort te zetten.
Teneinde een doorstart te kunnen realiseren w as het vereist dat de Merken
bereid w aren om nieuw e (licentie)overeenkomsten te sluiten met de
doorstarter. Daarnaast bleek het een terugkerend probleem dat de
doorstarter aanzienlijke bedragen dient te investeren om bepaalde concepten
af te ronden, voordat reeds verrichte w erkzaamheden aan opdrachtgevers
gefactureerd zouden kunnen w orden. Om de transactie te kunnen financieren
heeft de doorstarter een koopsom geboden die deels bestaat uit een earn-out
regeling. Hierna zal onder 6.5 Verantw oording nader w orden ingegaan op de
hoogte van de overeengekomen koopsom en de overeengekomen
(betalings)voorw aarden.

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

22-06-2020
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Verslag 2

06-10-2020

De tussen de curator en de doorstarter overeengekomen koopsom bestaat uit
a) een bedrag van € 100.000 en b) een earn-out vergoeding die afhankelijk is
van de bruto omzet die de doorstarter in de periode tot en met juni 2022 met
bepaalde projecten zal realiseren ("Koopsom"). De hoogte van de Koopsom is
bepaald aan de hand van een door de doorstarter opgestelde begroting en
aan de curator verstrekte informatie en documentatie. Indien w ordt uitgegaan
van voornoemde begroting, zal de doorstarter een Koopsom aan de boedel
voldoen van circa € 1,13 mio.

2

De vaste component van de Koopsom ad € 100.000 dient in tw ee termijnen
aan de boedel te w orden voldaan. Betaling vindt plaats in het 4e kw artaal van
2020. De earn-out vergoeding zal w orden voldaan in vier termijnen (4e
kw artaal 2020, 2e kw artaal 2021, 4e kw artaal 2021 en 2e kw artaal 2022).
Verslag 3
De curator verw acht in het volgende openbare verslag een nadere toelichting
te kunnen geven ten aanzien van de status van de financiële afw ikkeling.

20-01-2021
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Verslag 4
De (bestuurder van de) doorstarter heeft verklaard dat bepaalde projecten en
verw achte investeringen (mede door de w ereldw ijde coronacrisis) zijn
uitgesteld. Om deze reden is het voor de doorstarter niet mogelijk gebleken
om de vaste component van de Koopsom tijdig te voldoen. De doorstarter
heeft tot op heden een deelbetaling van € 25.000 aan de boedel voldaan.
Voornoemd bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening in het faillissement
van Services. De doorstarter verw acht op korte termijn een tw eede
deelbetaling van € 25.000 aan de boedel te kunnen verrichten.

16-04-2021
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Verslag 5
In deze verslagperiode heeft er een tw eede deelbetaling van € 25.000 aan de
boedel plaatsgevonden. Voornoemd bedrag is bijgeschreven op de
boedelrekening in het faillissement van Services. De curator voert nader
overleg met de doorstarter over de betaling van het restant van de vaste
component van de Koopsom. In dit kader dient nog een derde en een vierde
termijn van € 25.000 aan de boedel te w orden voldaan.

15-07-2021
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Zoals vermeld bestaat de Koopsom mede uit een earn-outvergoeding die
afhankelijk is van de bruto omzet die de doorstarter met bepaalde projecten
zal realiseren. De bestuurder heeft (onderbouw d) verklaard dat er vertraging
is ontstaan w aardoor voornoemde projecten tot op heden niet zijn opgestart.
Zodra de doorstarter een omzet realiseert met de in de koopovereenkomst
aangeduide projecten, zal de overeengekomen afdracht van een earnoutvergoeding aan de boedel kunnen plaatsvinden. De curator zal de
ontw ikkelingen in dit verband monitoren.
Verslag 6
De curator is deze verslagperiode in overleg getreden met de doorstarter over
de betaling van het restant van de vaste component van de Koopsom. De
doorstarter heeft medegedeeld dat er in het vierde kw artaal van 2021 enkele
projecten zullen w orden afgerond, w aarna de doorstarter de derde en de
vierde termijn van € 25.000 aan de faillissementsboedel zal voldoen. De
curator zal de ontw ikkelingen in dit verband monitoren.

15-10-2021
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Verslag 7
De doorstarter heeft verklaard dat er mede door de aanhoudende onzekerheid
omtrent COVID-19 vertraging is ontstaan bij het binnenhalen en afronden van

12-01-2022
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opdrachten. Het is echter de verw achting dat de doorstarter op korte termijn
tw ee projecten kan afw ikkelen, w aarna de betaling van de derde en vierde
termijn van € 25.000 aan de boedel zal plaatsvinden.
Verslag 8
Ondanks herhaalde betalingsverzoeken van de curator heeft de doorstarter de
derde en vierde termijn van € 25.000 tot op heden niet aan de boedel voldaan.
De curator beraadt zich over de te nemen maatregelen.

12-04-2022
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Verslag 9
Ongew ijzigd.

16-08-2022
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6.6 Opbrengst
Toelichting

22-06-2020
1

Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting

06-10-2020
2

Verslag 2
Nog niet van toepassing.

€ 25.000,00

16-04-2021
4

Toelichting
Verslag 4
Voornoemd bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening in het faillissement
van Services.

€ 50.000,00

15-07-2021
5

Toelichting
Verslag 5
In deze verslagperiode is er € 25.000 bijgeschreven op de boedelrekening in
het faillissement van Services.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-06-2020
1

Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting
Verslag 2
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-10-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar eventuele doorstartmogelijkheden.

22-06-2020
1

Verslag 2
De komende verslagperiodes zal de met de doorstarter gesloten
koopovereenkomst financieel w orden afgew ikkeld. Daarover zal in het
volgende verslag verantw oording w orden afgelegd.

06-10-2020
2

Verslag 4
Verdere financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter.

16-04-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie
van gefailleerde ter beschikking te stellen. Inmiddels heeft de bestuurder een
groot deel van de door de curator opgevraagde administratie en documenten
aangeleverd. De komende periode zal de curator aanvullende w erkzaamheden
verrichten in het kader van het veiligstellen van de digitale administratie en
overige relevante data.

22-06-2020
1

Verslag 2
De curator heeft de digitale administratie laten veiligstellen door een
deskundige. Daarnaast heeft de curator de door de bestuurder aangeleverde
administratie en documenten geïnventariseerd. In het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek zal de curator onderzoek verrichten naar de
kw aliteit van de boekhouding.

06-10-2020
2

Verslag 7
De curator heeft de administratie van gefailleerde nader bestudeerd. Naar
verw achting zal de curator het (eerste) onderzoek naar de boekhouding de
komende verslagperiode kunnen afronden.

12-01-2022
7

Verslag 9
De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar de financiële administratie
van gefailleerde en de oorzaken van het faillissement. Dit onderzoek zal de
komende verslagperiode w orden voortgezet.

16-08-2022
9

Verslag 10
De curator heeft het eerste onderzoek naar de financiële administratie van
gefailleerde afgerond. De komende verslagperiode zal de curator haar
voorlopige bevindingen met de bestuurder delen. W aar nodig zal de curator
aanvullende informatie bij de bestuurder opvragen.

16-11-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar: 2018
Datum deponering: 18 december 2019
Datum vaststelling jaarstuk: 15 november 2019

22-06-2020
1

De curator concludeert dat de jaarrekening 2018 tijdig door het bestuur is
gedeponeerd.
Verslag 2
De curator stelt vast dat aan de deponeringsplicht is voldaan.

06-10-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

22-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-06-2020
1

Verslag 5
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat aan de
stortingsverplichting is voldaan.

15-07-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

22-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-06-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

06-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen. In dit kader w orden (onder meer) de bankafschriften van
gefailleerde bestudeerd.

Nee

15-07-2021
5

Toelichting
Verslag 5
Het is de curator (vooralsnog) niet gebleken dat er sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

22-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

22-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

22-06-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 12,10
Salaris curator P.M.

€ 24,20
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

06-10-2020
2

€ 24,20

20-01-2021
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

€ 24,20

16-04-2021
4

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

€ 24,20

15-07-2021
5

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

€ 24,20

15-10-2021
6

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

€ 24,20

12-01-2022
7

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

€ 28,40

12-04-2022
8

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 28,40
Salaris curator P.M.

€ 24,20
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 24,20
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-08-2022
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

22-06-2020
1

Toelichting
Vooralsnog geen.

€ 12.368,00

06-10-2020
2

€ 12.368,00

20-01-2021
3

€ 12.368,00

16-04-2021
4

€ 12.368,00

15-07-2021
5

€ 12.368,00

15-10-2021
6

€ 12.368,00

12-01-2022
7

€ 12.368,00

12-04-2022
8

€ 12.368,00

16-08-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

22-06-2020
1

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting

06-10-2020
2

Vooralsnog geen.

Toelichting

20-01-2021
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

16-04-2021
4

Vooralsnog geen.

Toelichting

15-07-2021
5

Vooralsnog geen.

Toelichting

15-10-2021
6

Vooralsnog geen.

Toelichting

12-01-2022
7

Vooralsnog geen.

Toelichting

12-04-2022
8

Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-08-2022
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 30.933,00

22-06-2020
1

€ 0,00

06-10-2020
2

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting

20-01-2021
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

16-04-2021
4

Vooralsnog geen.

Toelichting

15-07-2021
5

Vooralsnog geen.

Toelichting

15-10-2021
6

Vooralsnog geen.

Toelichting

12-01-2022
7

Vooralsnog geen.

Toelichting

12-04-2022
8

Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-08-2022
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-06-2020
1

6

06-10-2020
2

6

20-01-2021
3

6

16-04-2021
4

6

15-07-2021
5

6

15-10-2021
6

6

12-01-2022
7

6

12-04-2022
8

6

16-08-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.925,43

22-06-2020
1

€ 268.893,75

06-10-2020
2

€ 268.893,75

20-01-2021
3

€ 268.893,75

16-04-2021
4

€ 268.893,75

15-07-2021
5

€ 268.893,75

15-10-2021
6

€ 268.893,75

12-01-2022
7

€ 268.893,75

12-04-2022
8

€ 268.893,75

16-08-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-06-2020
1

Nog niet bekend.

06-10-2020
2

Nog niet bekend.

20-01-2021
3

Nog niet bekend.

16-04-2021
4

Nog niet bekend.

15-07-2021
5

Nog niet bekend.

15-10-2021
6

Nog niet bekend.

12-01-2022
7

Nog niet bekend.

12-04-2022
8

Nog niet bekend.

16-08-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

22-06-2020
1

Verificatie van vorderingen.

06-10-2020
2

Verificatie van vorderingen.

20-01-2021
3

Verificatie van vorderingen.

16-04-2021
4

Verificatie van vorderingen.

15-07-2021
5

Verificatie van vorderingen.

15-10-2021
6

Verificatie van vorderingen.

12-01-2022
7

Verificatie van vorderingen.

12-04-2022
8

Verificatie van vorderingen.

16-08-2022
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

22-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek naar oorzaken faillissement;
onderzoek eventuele overige activa;
onderzoek naar debiteurenportefeuille;
onderzoek eventuele doorstartmogelijkheden;
onderzoek naar paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 2

22-06-2020
1

06-10-2020
2

onderzoek naar oorzaken faillissement;
financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 3
financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement; en
verificatie van vorderingen.

20-01-2021
3

Verslag 4

16-04-2021
4

nadere financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 5

15-07-2021
5

nadere financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 6

15-10-2021
6

nadere financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 7

12-01-2022
7

nadere financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 8

12-04-2022
8

beraad financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement;
verificatie van vorderingen.
Verslag 9

16-08-2022
9

beraad financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken faillissement;
verificatie van vorderingen.
Verslag 10

16-11-2022
10

beraad financiële afw ikkeling koopovereenkomst doorstarter;
afronden rechtmatigheidsonderzoek;
verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

22-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1 Plan van aanpak.

22-06-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

