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OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENÏSWEÏ

Nummer: 13 (12'- verslag in
faillissement), tevens eindverslag

Datum: 14 augustus 2018

Gegevens ondernemíng

Surseancenummer

Faillissementsnummer

Datum uitspraak verlening
voorlopige surseance van betaling

Datum uitspraak faillissement

Afkoelingsperiode

Curator

Rechter-commissaris

Algemeen

De besloten vennootschap:

Hopper Nederland B.V., KvK 34313809
statutaír gevestigd te AmsterrJam,
vestigingsadres: 1013 BD Amsterdam, Haparandaweg 67 - D4

C/13/13/43 S

C/13/13/481 F

24 mei 2013

15 juli 2013

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 15 juli 2013 is
de aan Hopper Nederland B.V. verleende surseance van betaling
ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement
van de vennootschap.

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 13 september
2013 is de afkoelingsperiode verlengd voor een periode van
twee maanden met ingang van 16 september 2013.

Mr. N.E. Bobbert

Mr. W.F. Korthals Altes

In vervolg op het openbare verslag van 14 mei 2018 rapporteert
curator in dit verslag over de stand van de boedel en de
voortgang in de afwikkeling van het faillissement van Hopper
Nederland B.V.

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

De activiteiten bestonden voornamelijk uit het ontwikkelen,
aanbieden, beheren en exploiteren van elektrisch
personenvervoer in de stedelijke gebieden van Nederland, en
met name personenvervoer met elektrische scooters met
chauffeur.

Netto-omzet 2011: € 60.000

Bij de vennootschap was in 2011 gemiddeld 1 personeelslid
werkzaam (2010: -)

Verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode

14 mei 2018 tot en met 14 augustus 2018

12,2 uur
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Bestede uren totaal Faillissementsperiode: 479,1 uur

1. Inventarisatie Afgewikkeld. Zie 1" en 2'- openbaar verslag.

2. Personeel Afgewikkeld. Zie 3" openbaar verslag.

3. Activa Afgewikkeld.

4.

4.1

Debiteuren

Omvang debiteuren

Afgewikkeld.

Uit de administratie is gebleken dat er een rekening-
courantvordering is op Hopper International N.V. van € 13.177
en op Beugels Beheer Groep B.V. van € 25.125. Bestuurder
heeft verklaard dat in deze entiteiten geen activiteiten (meer)
worden verricht. De entiteiten zouden lege vennootschappen
zijn en verder geen verhaal bieden. Desgevraagd heeft de
belastingdienst dit bevestigt.

5. Bank / zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) en
financiers

5.2 Kasgeld

5.3 Leasecontracten

5.4 Beschrijving zekerheden

5.5 Separatistenpositie

5.6 Boedelbijdragen

5.7 Eigendomsvoorbehoud

5.8 Reclamerechten

5.9 Retentierecht

Werkzaamheden

Afgewikkeld.

Zie 3'- openbaar verslag.

Niet van toepassing.

Afgewikkeld.

Afgewikkeld. Zie ook voorgaande verslagen.

Zie hiervoor.

Niet van toepassing.

Afgewikkeld.

Afgewikkeld.

Afgewikkeld.

Er resteren geen werkzaamheden.

6. Doorstart / voortzetten Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

7. Rechtmatigheid Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

Tot op heden is nog immer geen voorstel of plan van aanpak
van de advocaat van de heer Beugels ontvangen om te komen
tot ontbinding van de entiteiten HI en BBG.
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. van UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente cred.

8.6 Bedrag concurrente cred.

8.7 Wijze van afwikkeling

Werkzaamheden

Geen wijzigingen ten opzichte van het 6'- openbaar verslag.

Salaris bewindvoerder/curator: p.m.
Publicatiekosten: p.m.
UWV: €9.567,40

De totale vordering van de fiscus bedraagt thans € 64.113.

Loonvordering: € 103.797,07; Premievordering: € 14.267,38

Door een aantal (ex)werknemers zijn (voorlopige) Ioon-
vorderingen ingediend voor een totaal bedrag van € 5.046,34 +
p.m.

Tot op heden hebben 43 crediteuren een vordering aangemeld.

Aangemeld: € 1.168.396,95

Er zal geen uitkering aan crediteuren gedaan kunnen worden.

Er resteren geen werkzaamheden.

9. Procedures Er zijn geen procedures aanhangig gemaakt.

10. Overig

10.1 Saldo boedelrekening(en)

10.2 Termijn afwikkeling.

10.3 Plan van aanpak

10.4 Indiening volgend verslag

Werkzaamheden

€ 14.709,48 (Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen
mutaties plaatsgevonden.)

Met instemming van de rechter-commissaris wordt tot
afwikkeling van het faillissement overgegaan.

Verzoek vaststellen eindsalaris curator en voordracht tot

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de
boedel.

Niet van toepassing. Dit verslag is tevens het eindverslag.

Verslaglegging.

N.E. Bobbert, curator

BIJLAGE:

Tijdregistratie verslagtermijn

Voorlopig financieel eindverslag
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