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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solenne B.V.

04-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Solenne B.V. (hierna: “de vennootschap”)

04-10-2019
1

Statutair ingeschreven in Groningen
Vestigingsadres:
Zernikepark 6, 9747 AN te Groningen
Correspondentieadres:
Zernikepark 6, 9747 AN te Groningen
KvK-nr: 0208861

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met vervaardiging van overige organische
basischemicaliën (geen petrochemische producten). Groothandel in parfums en
cosmetica.

Financiële gegevens

04-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 623.618,00

€ -20.150,00

€ 410.041,00

2017

€ 564.295,00

€ -65.038,00

€ 335.108,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: (concept) jaarrekeningen 2018.
Inzake het boekjaar 2019 is er (nog) geen data beschikbaar.

04-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

04-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 19.411,87

04-10-2019
1

€ 183.328,62

06-01-2020
2

€ 124.030,27

07-04-2020
3

€ 192.519,47

07-07-2020
4

€ 180.419,47

06-10-2020
5

€ 180.419,47

19-01-2021
6

€ 177.916,22

29-04-2021
7

€ 177.916,22

15-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-9-2019

04-10-2019
1

t/m
3-10-2019
van
4-10-2019

06-01-2020
2

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

07-04-2020
3

t/m
5-4-2020
van
6-4-2020

07-07-2020
4

t/m
6-7-2020
van
7-7-2020

06-10-2020
5

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

19-01-2021
6

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021

29-04-2021
7

t/m
28-4-2021
van
29-4-2021
t/m
13-7-2021

Bestede uren

15-07-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

129 uur 6 min

2

183 uur 24 min

3

33 uur 48 min

4

26 uur 18 min

5

15 uur 6 min

6

12 uur 36 min

7

13 uur 18 min

8

6 uur 6 min

totaal

419 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

04-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Solenne B.V. is op 23 augustus 2005 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 25 augustus 2005. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door:
• Dr. J.C. Hummelen (49,08 %)
• STI Investeringen B.V. (25,60%)
• VKF III (N.V. NOM) (11,95%)
• RUG Houdstermaatschappij (7,91%)
• Dr. A.B. Sieval (5,46%)
Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door de heer J.C. Hummelen.

1.2 Lopende procedures

04-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap betrokken in een
procedure rondom een patent. De bodemzaak is in eerste instantie in het
voordeel van Solenne beslist. Er is thans hoger beroep ingesteld. De curator is
thans nog in afw achting van het procesdossier.

04-10-2019
1

De curator heeft tot op heden geen nadere gegevens ontvangen.

06-01-2020
2

De curator heeft van het Verenigde Octrooibureau een zittingsoproep
ontvangen van de Boards of Appeal van het GPO. De zitting zal op 13 juli 2021
om 9:00 uur plaatsvinden. Het patent, w aarop deze procedure betrekking
heeft is verkocht aan Nano-C. De curator heeft Nano-C in de gelegenheid
gesteld deze procedure voort te zetten c.q. over te nemen. De boedel
onderneemt geen actie meer in deze procedure vanw ege het ontbreken van
elk belang daarin.

19-01-2021
6

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:

04-10-2019
1

- Brand uitgebreid verzekering
- Een aansprakelijkheidsverzekering
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven.
De verzekeringen bieden dekking tot 1 november 2019.
Alle verzekeringen zijn beëindigd. Er heeft geen restitutie plaatsgevonden.

1.4 Huur

06-01-2020
2

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan Zernikepark 6 te (9747 AN)
Groningen.

04-10-2019
1

Verhuurder is: Krevast Vastgoed
Er is sprake van een tw eetal huurovereenkomsten met betrekking tot een
tw eetal units te w eten kantoorruimte en laboratorium. De
huurovereenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, eindigend op
31 mei 2023. De totale huursom voor beide units bedraagt € 8.292,07 incl.
btw .
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw en
zal op grond hiervan eindigen per 31 december 2019.
Er is een bankgarantie gesteld ten behoeve van d verhuurder ten bedrage van
€ 19.696,71.
De curator heeft in overleg met de verhuurder de kantoorruimte eerder kunnen
opleveren en w el per 1 november 2019. Het laboratorium is per 1 december
2019 opgeleverd.

06-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad.
De vennootschap is in 2005 gestart als spin off vanuit de Universiteit
Groningen met het oogmerk de productie van fullerenen (grondstof tbv
zonnecel industrie) verder te ontw ikkelen. Solenne heeft jarenlang gegolden
als de grootste leverancier van fullerenen ter w ereld. Vanw ege andere
toepassingen in de zonnecel industrie is de vraag naar fullerenen afgenomen
zodat daarvan de laatste jaren minder is geproduceerd. Sedert enige jaren
heeft Solenne tevens onderzoek verricht naar de toepassing van een
restproduct van de fullerenen in de cosmetische industrie. Zeer succesvol is er
door Solenne een anti-aging product, genaamd Combray, ontw ikkeld. Dit
product dient nog verder te w orden ontw ikkeld maar het ontbrak Solenne aan
voldoende liquiditeiten om die verfijningsprocessen op te starten. Reden
hiervoor is dat concurrenten op het gebied van de productie van de fullerenen
de patenten van Solenne hebben aangevochten. Hoew el Sollene in eerste
instantie in het gelijk is gesteld heeft met name de financiering van dit proces
circa € 250.000,00 gekost.
De oplopende verliezen van de laatste jaren en het ontbreken van
mogelijkheden om binnen het bedrijf het vaste kostenniveau structureel te
verlagen en daarmee het tij te keren hebben het bestuur uiteindelijk doen
besluiten eigen aangifte van faillissement te doen.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.

04-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

04-10-2019
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog ca zes
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

04-10-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-9-2019

6

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 5 september 2019
opgezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op 10
september 2019 een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden
w aarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet
en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der
activiteiten bij w elke bijeenkomst ook een medew erkster van het UW V
aanw ezig is gew eest om tekst en uitleg over de (administratieve) afw ikkeling
van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit
te reiken en w eer in te nemen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

04-10-2019
1

Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

04-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

04-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
w elke hij door een taxateur heeft laten taxeren. Al deze zaken zijn (voor zover
geen leasezaken en/of vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig
(stil) verpand aan de Deutsche Bank.

04-10-2019
1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. De curator is thans met diverse
partijen in overleg omtrent een mogelijke onderhandse verkoop. Een (internet)
veiling behoort tevens tot de mogelijkheden.
Er is geen sprake van een boedelbijdrage vanw ege het feit dat de pandhouder
volledig zal w orden ingelost.
De curator heeft de kantoorinventaris en de inventaris behorende bij het
laboratorium verkocht aan de verhuurder. De verkoopopbrengst bedraagt €
15.000,-.

06-01-2020
2

De laboratoriumapparatuur en aanverw ante zaken zijn door de curator
verkocht aan een derde. De verkoopopbrengst bedraagt € 54.000,-

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.

04-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

04-10-2019
1

Vanw ege eerder getoonde geringe belangstelling voor de bedrijfsmiddelen
heeft de curator BVA Auctions ingeschakeld om de roerende zaken te veilen.
Nadat de w erkzaamheden door BVA Auctions w aren opgestart heeft de curator
conveniërende biedingen voor gegadigden ontvangen. De veiling is derhalve
gecanceld. Door de curator zijn verschillende inspanningen verricht w aaronder
de bezichtigingen, diverse contacten, opstellen verzoek verkoop en
koopovereenkomsten

06-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erk portefeuille van enige omvang en een voorraad
aangetroffen. De w erkzaamheden w orden tot aan 15 oktober 2019
voortgezet. In het navolgende kw artaalverslag zal melding w orden gemaakt
van de volledige verkoopopbrengsten van de voorraad en de opbrengsten van
het onderhanden w erk.

04-10-2019
1

Het onderhanden w erk is, nadat de curator toestemming heeft verkregen de
w erkzaamheden gedurende een periode van zes w eken voort te zetten,
afgerond. Door de boedel is gedurende deze periode voor een bedrag van €
163.878,26 incl. BTW gefactureerd.

06-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van
met het realiseren van de verkoop en het voortzetten verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

04-10-2019
1

De curator heeft diverse inspanningen verricht gedurende de periode van
voortzetten. Er is toezicht gehouden op de w erkzaamheden, orders, offertes
en debiteuren.

06-01-2020
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse w erkzaamheden verricht
met betrekking tot de oplevering van het gehuurde. Hoofdzakelijk betreft dit
de afvoer van chemisch afval. Het gehuurde is inmiddels volledig opgeleverd.

07-04-2020
3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De vennootschap heeft diverse patenten in eigendom met betrekking tot de
fullerenen en de anti-aging.

04-10-2019
1

Diverse partijen hebben inmiddels interesse getoond.
De vennootschap heeft patenten voor de Combray producten (anti-aging) en
patenten voor de fullerenen. Diverse partijen zijn door de curator benaderd om
een bieding uit te brengen op deze patenten.

06-01-2020
2

Voor het patenten voor de Combray producten alsmede de nog resterende
voorraad is w einig interesse getoond van gegadigden. Na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris is het patent, alsmede resterende
voorraad verkocht aanverw ante zaken van het Combray product verkocht aan
een derde voor €5000,-.
Het patent met betrekking tot de fullerenen is gegund aan de hoogst biedende
partij inclusief resterende voorraden. Ten tijde van het indienen van verslag 2
vindt er nog contactvorming plaats. In het navolgende verslag zal melding
w orden gedaan van de gerealiseerde verkoop opbrengst.
De patenten zijn aan een gegadigde gegund w elke in de Verenigde Staten is
gevestigd. De contractvorming alsmede een uitvoerige check op de patenten
heeft inmiddels plaatsgevonden. Inmiddels zijn de contracten gereed om te
tekenen en de overeenkomst te completeren.

07-04-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is de verkoopovereenkomst met betrekking tot
de fullerenen getekend en in de koopsom van € 50.000,- ontvangen. Voorts
zijn de resterende voorraden naar de Verenigde Staten verscheept.

07-07-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

04-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de nalevering van diverse zaken verband houdende met de
verkoop van patenten. Diverse archiefstukken zijn verzonden en
w erkzaamheden verband houdende met registratie van patenten.

06-10-2020
5

In de afgelopen periode zijn er diverse w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de nalevering van documenten betrekking hebbende op het
patent dat geleverd is aan Nano-C.

19-01-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 42.199,09

€ 28.074,13

totaal

€ 42.199,09

€ 28.074,13

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van ca.
€ 42.199,09 aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de Deutsche Bank
AG en w aarvan een klein deel om diverse redenen (bijvoorbeeld het
faillissement van de betreffende debiteur of de mogelijkheid tot verrekening)
als oninbaar moet w orden aangemerkt.

04-10-2019
1

Ten tijde van het redigeren van het eerste bedraagt de positie
boedeldebiteuren € 62.660,00.
Opbrengst:
Pre faillissementsdebiteuren € 9.077,13
Boedeldebiteuren € 21.593,16
Het pandrecht op de vorderingen van de vennootschap zal door de
pandhouder w orden vrijgegeven zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.
In de afgelopen verslag periode is op de openstaande positie pre
faillissementsdebiteuren in totaal een bedrag van €28.074,13 incl. BTW
voldaan.

06-01-2020
2

Op de post boedel debiteuren is een bedrag van €127.265,07 voldaan.
Er is geen sprake (meer) van een zekerheidsrecht.
In de afgelopen verslag periode is op de openstaande positie pre
faillissementsdebiteuren in totaal een bedrag van €28.074,13 incl. BTW
voldaan.

07-04-2020
3

Op de post boedel debiteuren is een bedrag van € 145.643,07 voldaan.
In de afgelopen verslag periode is op de openstaande positie pre
faillissementsdebiteuren in totaal een bedrag van €28.274,13 incl. BTW
voldaan.

07-07-2020
4

Op de post boedel debiteuren is een bedrag van € 145.643,07 voldaan.
De stand van de pre faillissementsdebiteuren bedraagt thans €6.167,66.
De stand van de boedeldebiteuren bedraagt thans €17.200,-

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-10-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht en
voorts de vanw ege de (tijdelijke) voortzetting de debiteurenadministratie
voortgezet.

04-10-2019
1

Vanw ege de COVID 19 zijn er diverse vertragingen ontstaan bij de betaling
van de debiteuren. De debiteuren zijn inmiddels (w ederom) aangemaand tot
betalen.

06-10-2020
5

De curator zal de komende periode de debiteurenincasso afronden.

29-04-2021
7

De curator zal in de komende verslagperiode een laatste incasso uitvoeren
en is voornemens daarmee de debiteurenincasso af te ronden.

15-07-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement is er een creditsaldo ad € 28.343,72 aangetroffen op de
zakelijke rekening van de Deutsche Bank. Er is nog een uitstaande
huurgarantie ad € 19.696,71.

Toelichting vordering van bank(en)
Door de verhuurder van de bedrijfsruimtes is de volledige bankgarantie
geclaimd. Het bedrag gemoeid w el de bankgarantie zal in mindering w orden
gebracht op boedelschuld met betrekking tot de huur.

Toelichting vordering van bank(en)
De positie met de Deutsche Bank is inmiddels volledig afgew ikkeld en de
Deutsche Bank heeft inmiddels de bestaande rekeningen opgeheven.

Toelichting vordering van bank(en)
De kw estie rondom de bankgarantie is inmiddels afgew ikkeld. De Deutsche
Bank heeft geen vordering meer op de boedel zodat de contractuele relatie is
beëindigd en het rekeningnummer is opgeheven.

04-10-2019
1

06-01-2020
2

07-04-2020
3

06-10-2020
5

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande
leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

04-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van
Deutsche Bank:

04-10-2019
1

- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris,
huidige en toekomstige voorraden, en huidige en toekomstige
vervoersmiddelen één en ander voor zover eigendom en niet belast met een
eerste pandrecht ten behoeve van derden.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de
positie van separatist.

04-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de
verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.

04-10-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

04-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

04-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

04-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

04-10-2019
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In het kader van een beoogde doorstart van de onderneming van de
vennootschap is het van belang de w aarde van de onderneming en de
daarmee verbonden activa zo veel mogelijk in stand te houden. Met name in
verband hiermee heeft de curator het in het belang van de boedel geacht de
onderneming van de vennootschap vooralsnog voort te zetten, na daartoe
verkregen machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw ). Een ander
niet geheel onbelangrijk aspect is het gereed maken van het onderhanden
w erk.

04-10-2019
1

Door de curator is in overleg met de controller directie van de onderneming een
exploitatiebegroting opgesteld, w aaruit blijkt dat de kosten van voortzetting
gedekt kunnen w orden uit de reguliere lopende inkomsten.

6.2 Financiële verslaglegging
Een financiële verslaglegging van de exploitatie van de onderneming na
faillissementsdatum tot aan datum verkoop activa c.q. doorstart is nog niet
opgesteld. Verslaglegging zal plaatsvinden in het tw eede kw artaalverslag.

04-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben tal van met deze “voortzettingsperiode” verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn gecoördineerd en
administratief begeleid door de curator.

04-10-2019
1

In de navolgende verslagperiode zal de financiële verslaglegging plaatsvinden
met betrekking tot de voortgezette w erkzaamheden.

07-04-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen sprake van een doorstart.

04-10-2019
1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden

06-01-2020
2

6.5 Verantwoording
zie hiervoor onder 6.4.

04-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

04-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor sub 3.7.

04-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die aan
de daaraan te stellen eisen voldoet.

04-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn altijd tijdig
gedeponeerd.

04-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

04-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

04-10-2019
1

Voor zover de curator uit de informatie van de bestuurder heeft kunnen
vernemen is aan de stortingsverplichting voldaan.

19-01-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen.

04-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

04-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

8. Crediteuren

04-10-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

04-10-2019
1

€ 23.011,54

07-04-2020
3

€ 23.534,45

07-07-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen
ingediend.
€ 365,00

04-10-2019
1

07-04-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre preferente vorderingen tot een
totaalbedrag ad € 365,00 ingediend.
€ 0,00

07-07-2020
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre geen preferente vorderingen ingediend.
De vordering in het vorige verslag is verminderd naar aanleiding van het
ingediende bezw aarschrift.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot dusverre heeft het UW V nog geen vorderingen ingediend.
€ 4.529,25

04-10-2019
1

07-04-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen tot een totaalbedrag ad €
4.529,25 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

04-10-2019
1

Toelichting
Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend tot een
totaalbedrag ad € 176,92.
15

06-01-2020
2

16

07-04-2020
3

18

07-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 176,92

04-10-2019
1

Toelichting
Tot dusverre heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend tot een
totaalbedrag ad € 176,92.
€ 113.615,06

06-01-2020
2

€ 139.549,32

07-04-2020
3

€ 141.973,90

07-07-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

04-10-2019
1

Naar verw achting zullen de crediteuren gelet op de omvang van het
gegenereerde boedelactief te zijner tijd een uitkering verw achten. Het is te
vroeg om aan te geven w elk percentage daarmee is gemoeid.

06-01-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

04-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

04-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

04-10-2019
1

- Debiteurenincasso;
- Afronden van de voortgezette w erkzaamheden/onderhanden w erk
- Verkoop van de activa
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

07-07-2020
4

Debiteurenincasso;
- Afronden van de voortgezette w erkzaamheden/onderhanden w erk;
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
Debiteurenincasso;
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

06-10-2020
5

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

19-01-2021
6

Debiteurenincasso;
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

29-04-2021
7

Debiteurenincasso;
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

15-07-2021
8

Debiteurenincasso;
- Onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

04-10-2019
1

De curator verw acht het faillissement in het komende kw artaal te kunnen
afronden.

15-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse w erkzaamheden
verricht met betrekking tot de voltooiing van de overdracht van de patenten.

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2021
8

