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

8
18-06-2019
F.18/17/73
NL:TZ:0000012330:F001
04-04-2017

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr H.J. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Nano Fiber Matrices

07-09-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Nano Fiber Matrices, gevestigd te Zernikepark 6,
9747 AN
Groningen, KvK-nummer 52301974

07-09-2018
5

Activiteiten onderneming
Biotechnologisch speur- en ontw ikkelingsw erk op het gebied van medische
producten en
farmaceutische processen en van voeding.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

07-09-2018
5

Boedelsaldo
07-09-2018
5

Boedelsaldo
€ 3.377,06
Verslagperiode: 1 april 2018 t/m 31 augustus 2018

11-12-2018
6

Boedelsaldo
€ 31.271,27

18-06-2019
8

Boedelsaldo
€ 43.476,17

Verslagperiode
07-09-2018
5

van
1-4-2018
t/m
31-8-2018

11-12-2018
6

van
1-9-2018
t/m
10-12-2018

26-03-2019
7

van
11-12-2018
t/m
25-3-2019

18-06-2019
8

van
26-3-2019
t/m
18-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

3,40 uur

6

6,30 uur

7

3,70 uur

8

6,50 uur

totaal

19,90 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode zijn er 3,4 uren besteed.

07-09-2018
5

In totaal zijn er 109,5 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 6,3 uren besteed.

11-12-2018
6

In totaal zijn er 115,8 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 3,7 uren besteed.

26-03-2019
7

In totaal zijn er 120,2 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 6,5 uren besteed.
In totaal zijn er 126,7 uren besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

18-06-2019
8

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De vennootschap ontving ten behoeve van het door haar verrichte onderzoek
verschillende
subsidies; mogelijk zijn hieruit nog bedragen te ontvangen.
Voorts beschikt de vennootschap over IE-rechten, w aaronder octrooirechten.
De laatste zijn
evenw el reeds voor faillissement door pandhouders uitgew onnen. De curator
heeft dit in onderzoek.

Er w ordt nog nader onderzoek gedaan naar de verschillende subsidies.
De uitw inning van de IE-rechten voor faillissement blijkt op correcte w ijze te
hebben plaatsgevonden. De curator heeft aanvullend hierop nog een
bescheiden hoeveelheid
voorraad en aanverw ante zaken (labjournaals) kunnen verkopen.
Met betrekking tot een subsidie in het kader van het Innovatief
Actieprogramma Groningen
heeft een heeft overdracht van het penvoerderschap aan UMCG
plaatsgevonden. Dit is
gew ijzigd, zodat de boedel geen aanzienlijke inspanningen meer hoeft te
leveren met
betrekking tot de afw ikkeling van dit project. Er w ordt nog w el een uitbetaling
uit dit project
tegemoet gezien w aarvan de omvang nog definitief bepaald moet w orden.
Verslag 4: De afw ikkeling van de subsidieaanvraag in het kader van het
Innovatief
Actieprogramma Groningen loopt nog. Recentelijk kw am het verzoek tot
aanlevering
van (nadere) cijfermatige onderbouw ing, w aarmee de accountant van de
gefailleerde
onderneming thans doende is. Met betrekking tot de overige ten tijde van het
faillissement nog actuele subsidietrajecten lijken er naar de huidige inschatting
van de
curator geen bijdragen aan het faillissementsactief meer te verw achten.
Verslag 5:

07-09-2018
5

In de achterliggende periode zijn alle benodigde stukken ter afw ikkeling van
de subsidieaanvraag "IAG4" inclusief cijfermatige onderbouw ing aangeleverd.
Thans dient de beslissing op de aanvraag te w orden afgew acht.
Verslag 6: De beslissing inzake de subsidieaanvraag ''IAG4'' is nog hangende.
Inzake de ''Smart'' subsidie w erd bericht ontvangen dat de finale afw ikkeling
hiervan heeft geresulteerd in een nog voor de boedel te ontvangen bedrag
van € 27.891,39

11-12-2018
6

Verslag 7: De beslissing inzake de subsidieaanvraag ''IAG4" w erd nog niet
ontvangen. De curator informeerde recentelijk naar de stand van zaken bij de
penvoerder (UMCG); er is sprake van enige vertraging in verband met de
invoering van nieuw financieringssysteem.

26-03-2019
7

De ''smart'' subsidie w erd inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Buiten
de thans nog hangende ''IAG4'' aanvraag is er vanuit de aanvankelijke
subsidietrajecten geen actief meer te verw achten.
Verslag 8: In de achterliggende verslagperiode w erd een tw eetal
slotbetalingen ontvangen ten aanzien van de ''IAG4'' subsidie. De inning van
deze subsidiegelden is daarom afgerond.

18-06-2019
8

In totaal betreft het een slotbetaling van € 12.204,90, w elke uitbetaald is
door een restitutie van één van de mede-deelnemers en het door het UMCG
(als penvoerder) pro resto verschuldigde ad € 10.633,90.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

07-09-2018
5

De curator heeft nadere inventariserende w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de
verpande IE-rechten en de uitw inning daarvan, alsmede nog
onderhandelingen (bespreking,
correspondentie) gevoerd.
De curator heeft contacten onderhouden met het UMCG.
De curator heeft correspondentie gevoerd inzake de afw ikkeling van de
"Smart" subsidie.

11-12-2018
6

De curator heeft gecorrespondeerd inzake de ''IAG4'' aanvraag.

26-03-2019
7

Verslag 8: De curator heeft nader gecorrespondeerd inzake de ''IAG4''
aanvraag.

18-06-2019
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator had contact met de accountant (Hut & Co te Groningen). Aan de
boekhoudplicht lijt
te zijn voldaan. De curator onderzoekt dit nog nader.

07-09-2018
5

Nadere controle heeft uitgew ezen dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-12-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

07-09-2018
5

Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51.554,08

07-09-2018
5

De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de
curatorenverzekering, de huur over de boedelperiode en loonkosten vergoed
door het UW V over de boedelperiode.
€ 66.032,62

11-12-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.049,00
De fiscus heeft vorderingen ingediend w elke loonheffingen betreffen en
kosten.

07-09-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 33.152,01

07-09-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
N.v.t.

07-09-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

07-09-2018
5

16

11-12-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 593.420,51

07-09-2018
5

€ 611.156,82

11-12-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat het faillissement te zijner tijd zal dienen te w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-12-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

07-09-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- nadere inventarisatie boedel
- verkoop van de activa
- onderzoek uitw inning pandrechten

07-09-2018
5

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
- nadere inventarisatie van de boedel, in het bijzonder af of er nog vorderingen
van de boedel bestaan uit hoofde van voor het faillissement toegekende
subsidies (zie ook 3.15)
Verslag 5: De aanpak blijft ongew ijzigd.
De plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

11-12-2018
6

Verslag 7: Het enige resterende actiepunt is thans nog de afw ikkeling van het
nog te ontvangen restant ''IAG4'' subsidie. Daarna is het faillissement gereed
voor afw ikkeling.

26-03-2019
7

De curator verzoekt thans de rechter-commissaris om het faillissement bij de
rechtbank voor te dragen ter opheffing w egens de toestand van de boedel.
(ex art. 16 Fw )

18-06-2019
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het laatste verslag.

Bijlagen
Bijlagen

18-06-2019
8

