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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Tvilight B.V. 20-09-2019 
 1

Tvilight B.V.
Rozenburglaan 3
9727 DL Groningen

20-09-2019 
 1

Tvilight B.V. drijft een onderneming die zich bezig houdt met het bedenken, 
ontw ikkelen en produceren van intelligente straatverlichting.

20-09-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 3.066.120,00 € -1.628.859,00 € 3.890.166,00

De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018 20-09-2019 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 17-09-2021
Insolventienummer F.18/19/152
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000112293:F001
Datum uitspraak 20-08-2019

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr S. Vos

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=e333abf6-3ec3-e911-80e0-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=77d576d6-3368-e511-80c6-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

28 20-09-2019 
 1

€ 296.963,67 20-09-2019 
 1

€ 609.281,98 20-12-2019 
 2

€ 383.270,69 20-03-2020 
 3

€ 382.915,35 19-06-2020 
 4

€ 382.915,35 17-09-2020 
 5

€ 382.915,35 17-12-2020 
 6

€ 317.485,35 17-03-2021 
 7

€ 326.073,35 17-06-2021 
 8

€ 326.073,35 17-09-2021
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
20-8-2019

t/m 
18-9-2019

20-09-2019 
 1

van 
19-9-2019

t/m 
15-12-2019

20-12-2019 
 2

van 
16-12-2019

t/m 
19-3-2020

20-03-2020 
 3

van 
20-3-2020

t/m 
15-6-2020

19-06-2020 
 4

van 
16-6-2020

t/m 
14-9-2020

17-09-2020 
 5

van 
15-9-2020

t/m 
14-12-2020

17-12-2020 
 6

van 
15-12-2020

t/m 
14-3-2021

17-03-2021 
 7

van 
15-3-2021

t/m 
14-6-2021

17-06-2021 
 8

van 
15-6-2021

t/m 
14-9-2021

17-09-2021
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 468 uur 24 min

2 201 uur 18 min

3 101 uur 24 min

4 61 uur 42 min

5 13 uur 30 min

6 33 uur 48 min

7 65 uur 12 min

8 25 uur 24 min

9 18 uur 0 min

totaal 988 uur 42 min

1. Inventarisatie

Tvilight B.V. is opgericht op 29 december 2011. De aandelen in het kapitaal van 
Tvilight worden gehouden door de volgende vennootschappen:

- de besloten vennootschap Yuki Ventures B.V.  (16,87%);
- de besloten vennootschap Ponooc B.V.           (35,62%);
- de vennootschap naar Duits recht Osram GmbH  (47,51%).

Het bestuur van de gefailleerde vennootschap wordt gevormd door:

- de heer Chintan Majojkumar Shah;
- mevrouw Heide Jeuken –Dahmen.

Tvilight maakt geen onderdeel uit van een groter concern. Ook heeft zij geen 
dochtervennootschappen.

20-09-2019 
 1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures. 20-09-2019 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 
Gedurende de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten van Tvilight 
bieden de benodigde verzekeringen nog dekking.

20-09-2019 
 1

Na de overdracht van de activa van de Tvilight aan A1 Electronics Netherlands 
B.V. zijn de ondernemingsactiviteiten gestaakt. Tegelijk heeft de curator de 
(alsdan nog) lopende verzekeringen beëindigd. De curator is nog in afwachting 
van een gedeeltelijke premie-restitutie.

20-12-2019 
 2

Er is sprake van een drietal huurovereenkomsten voor de bedrijfspanden van 
Tvilight aan de Rozenburglaan 3 te Groningen en de Beechavenue 180 te 
Schiphol-Rijk, alsmede een personeelswoning aan de Petrus Campussingel 31 
te Groningen. De curator heeft inmiddels toestemming gekregen om de 
huurovereenkomsten te beëindigen. De huurovereenkomst aangaande de 
Petrus Campussingel was reeds voorafgaand aan het faillissement opgezegd.

20-09-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de huurovereenkomsten met betrekking 
tot de Rozenburglaan 3 te Groningen en de Beechavenue 180 te Schiphol-Rijk 
geëindigd.

20-12-2019 
 2

Tvilight is op eigen aanvraag in staat van faillissement verklaard. Volgens de 
bestuurders heeft de bedrijfsvoering van Tvilight in haar eerste jaren in het 
teken gestaan van ontw ikkeling van het product en het opbouwen van een 
opdrachtenportefeuille. Gedurende deze jaren was Tvilight nog niet c.q. 
onvoldoende zelfvoorzienend en namen haar aandeelhouders de financiering 
van de ondernemingsactiviteiten voor hun rekening. 

In het afgelopen jaar bleek de financieringsbehoefte evenwel omvangrijker 
dan aanvankelijk was begroot en dienden de aandeelhouders extra kapitaal in 
te leggen. Niet alle aandeelhouders waren daartoe bereid. Bovendien was de 
voornaamste aandeelhouder in het geheel niet langer bereid om de financiële 
lasten van Tvilight voor haar rekening te nemen. Hierdoor zou Tvilight in acute 
liquiditeitsnood zijn gekomen en was zij niet langer in staat om aan haar 
lopende verplichtingen te voldoen.

Tevergeefs is nog getracht om (de aandelen in) Tvilight te verkopen. Hoewel 
verschillende investeerders interesse toonden in een deelname in Tvilight, 
kwamen de investeringsplannen niet snel genoeg van de grond. Hierdoor zag 
het bestuur zich genoodzaakt over te gaan tot de eigen 
faillissementsaanvraag van Tvilight.

20-09-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
28

20-09-2019 
 1

Personeelsleden 
28

Toelichting 
Vergelijkbaar met het daaraan voorafgaande jaar.

20-09-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-8-2019 28

totaal 28

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 20-09-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 20-09-2019 
 1

n.v.t. 20-09-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie toelichting € 25.000,00

totaal € 25.000,00 € 0,00

De curator heeft een kantoorinventaris aangetroffen, bestaande uit 
kantoormeubilair, laptops, testapparatuur en beeldschermen. Deze zaken zijn 
inmiddels getaxeerd. Omdat de curator thans nog in onderhandeling is over de 
(voorwaarden voor) een doorstart, zal in dit verslag geen melding van de 
taxatiewaarde worden gedaan.

20-09-2019 
 1

De aangetroffen kantoorinventaris is getaxeerd op een onderhandse 
verkoopwaarde ter hoogte van € 23.630,- en een liquidatiewaarde ter hoogte 
van € 12.065,- (excl. BTW).

In het kader van de doorstart is door A1 Electronics Netherlands B.V. op de 
kantoorinventaris een bieding ter hoogte van € 25.000,- (excl. BTW) 
uitgebracht.

20-12-2019 
 2

In onderzoek. 20-09-2019 
 1

Verkoop bedrijfsinventaris. 20-09-2019 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie toelichting € 5.000,00

totaal € 5.000,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft een (beperkte) handelsvoorraad aangetroffen. Deze bestaat 
hoofdzakelijk uit elektronische onderdelen, bestemd voor de dienstverlening 
van Tvilight.

Daarnaast beschikt Tvilight over een (doorlopende) opdrachtenportefeuille. Dit 
betreffen opdrachten welke Tvilight (voorafgaand en tijdens het faillissement) 
heeft ontvangen. 

20-09-2019 
 1

De aangetroffen handelsvoorraad is getaxeerd op een onderhandse 
verkoopwaarde ter hoogte van € 90.000,- en een liquidatiewaarde ter hoogte 
van € 1.000,- (excl. BTW). Het grote verschil tussen beide waarden laat zich 
verklaren doordat de desbetreffende onderdelen bij executie nagenoeg niets 
waard zijn zonder gebruik te kunnen/mogen maken van de technologie van 
Tvilight.

In het kader van de doorstart is door A1 Electronics Netherlands B.V. op de 
handelsvoorraad een bieding ter hoogte van € 5.000,- (excl. BTW) uitgebracht. 
In de hoogte van dit bod is een discussie verdisconteerd met betrekking tot 
een eigendomsvoorbehoud van A1 Electronics Netherlands B.V. op de 
handelsvoorraad. Afgesproken is dat een deel van de facturen ter zake de 
geleverde maar niet betaalde handelsvoorraad aan Tvilight zal worden 
gecrediteerd.

 

20-12-2019 
 2

De voorraden en het onderhanden werk vormen onderwerp van de thans nog 
lopende verkoopprocedure. Om deze reden zal de curator in dit verslag geen 
specificaties geven van de waarde.

20-09-2019 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie toelichting € 200.000,00

totaal € 200.000,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Tvilight beschikt over diverse immateriële activa. Deze zijn onder te verdelen in 
de volgende categorieën:

1. de Technologie (software en software platform)
2. Patenten en octrooien
3. Beeld- en merknamen
4. Productiemallen
5. Overige immateriële activa (Domeinnamen, goodwill, klantenbestand, 
handelsnaam Tvilight B.V.)

20-09-2019 
 1

De aangetroffen immateriële activa zijn getaxeerd op een onderhandse 
verkoopwaarde ter hoogte van ca. € 400.000,- en een liquidatiewaarde ter 
hoogte van ca. € 32.500,- (excl. BTW). De taxateur heeft een slag om de arm 
gehouden met betrekking tot de getaxeerde waarden. Zij gaf aan dat een 
accurate taxatie van (met name) de software/technologie moeilijk te geven is, 
omdat deze bestemd is voor een zeer specifieke markt en de software mede 
afhankelijk is van ontw ikkelcapaciteit van derden.

In het kader van de doorstart is door A1 Electronics Netherlands B.V. op de 
immateriële activa (daaronder mede begrepen het onderhanden werk) een 
bieding ter hoogte van € 200.000,- (excl. BTW) uitgebracht. Bij de aanvaarding 
van dit bod heeft de curator meegewogen dat weliswaar niet de getaxeerde 
onderhandse verkoopwaarde is gerealiseerd, maar dat het alternatief (te 
weten verkoop via een executieverkoop) nog veel minder oplevert, terw ijl er 
geen partijen zijn die een hogere bieding hebben uitgebracht.

20-12-2019 
 2

Verslag 6: Er zijn een aantal licentievergoedingen voor datum faillissement nog 
niet aan de klanten van de failliete vennootschap gefactureerd. De curator 
heeft de wens om deze openstaande licentievergoedingen alsnog te 
incasseren. De curator is hiervoor afhankelijk van het aanleveren van stukken 
uit de administratie door de bestuurders. De curator is thans in gesprek met A1 
Electronics Netherlands B.V. of zij tot overname van deze vorderingen van de 
curator w il overgaan. 

17-12-2020 
 6

Verslag 7: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met A1 Electronics 
Netherlands B.V. gesproken over een eventuele overname van de resterende 
debiteurenportefeuille (openstaande licentievergoedingen). Als vervolg daarop 
heeft A1 Electronics Netherlands B.V. een bieding op deze 
debiteurenportefeuille uitgebracht. De curator heeft deze bieding onder 
voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris geaccepteerd.

17-03-2021 
 7

Verslag 8: De resterende debiteurenportefeuille (openstaande 
licentievergoedingen) is, na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, aan A1 Electronics Netherlands B.V. gecedeerd voor een bedrag 
ad € 6.050 inclusief btw. De verkoopinspanningen zijn verricht en de 
werkzaamheden daarmee afgerond. 

17-06-2021 
 8



3.9 Werkzaamheden andere activa

De immateriële activa vormen thans nog onderwerp van de lopende 
verkoopprocedure. Om deze reden geeft de curator in dit verslag nog geen 
(indicatie van) de waarde van de immateriële activa af.

De curator heeft vlak na het uitspreken van het faillissement vele 
werkzaamheden verricht, namelijk het in kaart brengen van het actief, het 
uitschrijven van een biedingsprocedure en het voeren van verschillende 
gesprekken met de gegadigden. Thans is de curator in onderhandeling met 
verschillende gegadigden over een doorstart van Tvilight.

20-09-2019 
 1

Met de verkoop en levering van de activa van Tvilight aan A1 Electronics 
Netherlands B.V. is dit onderdeel afgerond.

20-12-2019 
 2

Verslag 6: 
- correspondentie A1 overname vordering ter zake de licentievergoedingen.

17-12-2020 
 6

Verslag 7: 
- akte van cessie opstellen;
- monitoren goedkeuring rechter-commissaris bieding A1 Electronics 
Netherlands B.V.

17-03-2021 
 7

Verslag 8:
- De werkzaamheden rondom de overname van de resterende 
debiteurenportefeuille (openstaande licentievergoedingen) zijn afgerond.

17-06-2021 
 8



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 409.550,48 € 216.163,60

totaal € 409.550,48 € 216.163,60 € 0,00

De debiteurenportefeuille vormt onderdeel van de lopende verkoopprocedure. 20-09-2019 
 1

De resterende debiteurenportefeuille is in de afgelopen verslagperiode 
verkocht aan A1 Electronics Netherlands B.V. tegen een bedrag ter hoogte van 
€ 112.835,35 (excl. BTW).
 
Onderdeel van de ontvangen debiteurenbetalingen is een bedrag ad € 
3.890,92. Dit betreft een gecedeerde debiteur, die nog aan koper moet 
worden doorgestort.

20-12-2019 
 2

Op 7 januari 2020 is een bedrag ad € 3.890,92 doorgestort naar de koper. 20-03-2020 
 3

Inning debiteuren; afhankelijk van verkoop debiteurenportefeuille in de 
verkoopprocedure.

20-09-2019 
 1

Voorkomende werkzaamheden. 20-12-2019 
 2

Werkzaamheden omtrent debiteuren zijn hiermee afgerond. 20-03-2020 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ -88.369,59

Toelichting vordering van bank(en) 
Tvilight hield bij de Rabobank een bankrekening aan met een debetsaldo aan € 
55.052,88 en een spaarrekening met een debetsaldo € 36.090,52. Deze saldi 
zijn na aftrek van een openstaande creditcardpost ad € 2.485,41 en 
betalingen ad € 288,40 overgemaakt op de boedelrekening.

Voor het overige beschikte Tvilight niet over een bancaire financiering.

20-09-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

De curator heeft diverse leaseovereenkomsten aangetroffen aangaande 
auto's. De curator heeft deze leaseovereenkomsten waar nodig beëindigd en 
gearrangeerd dat de geleasete auto's ingeleverd zijn bij de betreffende 
leasebedrijven.

20-09-2019 
 1

De curator heeft geen zekerheden aangetroffen. 20-09-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

Enkele crediteuren hebben een eigendomsvoorbehoud ingeroepen ten aanzien 
van (onder meer) de resterende voorraad. Thans heeft de curator deze 
beroepen op eigendomsvoorbehouden nog in onderzoek.

20-09-2019 
 1

De roerende zaken zijn bij activa-overeenkomst verkocht en overgedragen aan 
A1 Electronics Netherlands B.V. Daarbij is bedongen dat koper voorkomende 
rechten van derden, daaronder mede begrepen eigendomsvoorbehouden, 
rechten van reclame en retentierechten, zal respecteren. A1 Electronics 
Netherlands B.V. zal met de desbetreffende derden in overleg treden om tot 
een regeling te geraken, dan wel de betreffende zaken aan derden afgeven.

20-12-2019 
 2

Eén van de crediteuren van Tvilight heeft een retentierecht ingeroepen ten 
aanzien van enige matrijzen van de gefailleerde vennootschap. Dit beroep op 
een retentierecht wordt door de curator beoordeeld.

20-09-2019 
 1

De roerende zaken zijn bij activa-overeenkomst verkocht en overgedragen aan 
A1 Electronics Netherlands B.V. Daarbij is bedongen dat koper voorkomende 
rechten van derden, daaronder mede begrepen eigendomsvoorbehouden, 
rechten van reclame en retentierechten, zal respecteren. A1 Electronics 
Netherlands B.V. zal met de desbetreffende derden in overleg treden om tot 
een regeling te geraken, dan wel de betreffende zaken aan derden afgeven.

20-12-2019 
 2



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Eén van de crediteuren heeft een recht van reclame ingeroepen. De curator 
heeft deze aanspraak nog in onderzoek.

20-09-2019 
 1

De roerende zaken zijn bij activa-overeenkomst verkocht en overgedragen aan 
A1 Electronics Netherlands B.V. Daarbij is bedongen dat koper voorkomende 
rechten van derden, daaronder mede begrepen eigendomsvoorbehouden, 
rechten van reclame en retentierechten, zal respecteren. A1 Electronics 
Netherlands B.V. zal met de desbetreffende derden in overleg treden om tot 
een regeling te geraken, dan wel de betreffende zaken aan derden afgeven.

20-12-2019 
 2

Toelichting 
Niet van toepassing.

20-09-2019 
 1

Inventarisatie en beoordeling. 20-09-2019 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator geconstateerd dat van 
een staking van ondernemingsactiviteiten nog geen sprake was. De 
bestuurders van Tvilight gaven aan dat zij zich in wensten te spannen voor 
een doorstart van de ondernemingsactiviteiten. Ook uit de markt ontving de 
curator onmiddellijk interesse in een doorstart, niet in de laatste plaats van de 
afnemers van de producten en dienstverlening van Tvilight. Voor hen was een 
voortzetting van de ondernemingsactiviteiten (en support) noodzakelijk voor 
het naar behoren functioneren van de lichtsystemen. Daarbij was van belang 
dat een voornaam deel van de waarde van de Tvilight gelegen is in haar 
immateriële activa. De waarde van de immateriële activa werd bij een verkoop 
'going concern' significant hoger ingeschat dan in geval van een liquidatie-
scenario. 

Om deze redenen heeft de curator er voor gekozen om de 
ondernemingsactiviteiten voorlopig - met toestemming van de rechter-
commissaris te continueren. In het bijzonder heeft de curator toestemming 
ontvangen voor de voldoening van de verzekeringspremie en de 
dwangcrediteuren om de waarde van de aangetroffen activa te behouden.

20-09-2019 
 1

Op 20 september 2019 heeft de overdracht van de activa van Tvilight aan A1 
Electronics Netherlands B.V. plaatsgevonden. Per gelijke datum heeft de 
curator de ondernemingsactiviteiten van Tvilight gestaakt en is een einde 
gekomen aan de tijdelijke voortzetting van de ondernemingsactiviteiten.

20-12-2019 
 2

Ten behoeve van de doorstart heeft de curator aan de verschillende 
dwangcrediteuren in totaal een bedrag ad € 20.132,94 (incl. BTW) betaald. 
Ook heeft de curator kosten gemaakt ad € 10.890,-- om de 
verzekeringsdekking te continueren. Daar staat tegenover dat de curator met 
verschillende belanghebbenden afspraken heeft gemaakt over een 
boedelkrediet ten behoeve van de voortzetting van de 
ondernemingsactiviteiten. In totaal bedraagt dit boedelkrediet € 45.000,--. Van 
dit bedrag is een deel ad € 15.000,-- onvoorwaardelijk aan de boedel 
geschonken. Ten aanzien van het restant ad € 30.000,-- is de afspraak 
gemaakt dat dit gedeelte van het boedelkrediet aan de geldverstrekkers dient 
te worden terugbetaald indien de activa van de gefailleerde vennootschap 
minimaal een bedrag ad € 100.000,-- opleveren.

De voortzetting van de ondernemingsactiviteiten heeft - naast waardebehoud 
van de activa - baten voor de boedel gegenereerd. Uit hoofde van de verkoop 
van resterende voorraad, alsmede het bieden van consultancydiensten is door 
derden aan de boedel in totaal een bedrag ad € 21.647,27 betaald (incl. BTW).

20-09-2019 
 1

Vooralsnog bedragen de kosten die de curator heeft gemaakt ten behoeve van 
de instandhouding van de activa in totaal een bedrag ad € 34.716,57. Omdat 
de curator nog in afwachting is van een restitutie van verzekeringspenningen, 
zal dit bedrag naar verwachting in de komende verslagperiode dalen.

Conform de met hen gemaakte afspraak heeft de curator een bedrag ad € 
22.500,- gerestitueerd aan enkele verstrekkers van het boedelkrediet. Het 
overige deel van het boedelkrediet (eveneens € 22.500,-) hoeft niet te worden 
terugbetaald.

20-12-2019 
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator zal de ondernemingsactiviteiten voortzetten zo lang de 
verkoopprocedure nog gaande is. Wanneer deze procedure leidt tot een 
doorstart van de ondernemingsactiviteiten, dan zullen de lasten van de 
voortzetting van de ondernemingsactiviteiten vanzelfsprekend door de koper 
worden overgenomen. Mocht de verkoopprocedure onverhoopt niet tot een 
positief resultaat leiden, dan zal de curator de voortzetting van de 
ondernemingsactiviteiten in heroverweging nemen.

20-09-2019 
 1

Inmiddels is de tijdelijke voortzetting van de ondernemingsactiviteiten per 20 
september 2019 tot een einde gekomen. De curator is enkel nog in afwachting 
van een restitutie van verzekeringspenningen. Na ontvangst van deze gelden 
zijn de werkzaamheden van de curator in dit kader afgerond.

20-12-2019 
 2

Op 24 februari 2020 heeft de verzekeraar € 6.352,51 gerestitueerd ten gunste 
van de boedelrekening.

20-03-2020 
 3

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

De verkoopprocedure is gaande. 20-09-2019 
 1

Voorafgaand aan de biedingsprocedure heeft een taxatie van de activa van 
Tvilight plaatsgevonden. Hierna volgen respectievelijk de onderhandse 
verkoopwaarde en de liquidatiewaarde:

Inventaris: € 23.360 en € 12.065,-
Voorraden: € 90.000,- en € 1.000,-
Ontw ikkelde software en octrooien: € 400.000,- en € 32.500,-.

Bij de getaxeerde waarden past een tweetal kanttekeningen: 
(i) de voorraden vertegenwoordigen bij afzonderlijke executie nagenoeg geen 
waarde indien geen geen gebruik kan/mag worden gemaakt van de 
technologie van Tvilight. Ook was er een discussie over eigendomsvoorbehoud 
met betrekking tot de voorraad gaande.
(ii) taxatie van de software/technologie is lastig te geven, omdat deze 
bestemd is voor een zeer specifieke markt en de software mede afhankelijk is 
van de ontw ikkelcapaciteit van derden en de betrokkenheid van één van de 
bestuurders van Tvilight.

Deze omstandigheden verklaren de discrepantie tussen de onderhandse 
verkoopwaarde en liquidatiewaarde van de getaxeerde activa.

Voorafgaand aan de biedingsprocedure heeft de curator gegadigden en 
betrokkenen in de markt van Tvilight benaderd en aan hen een 
verkoopmemorandum verstrekt. Vervolgens is aan alle gegadigden een termijn 
gegeven voor het doen van een bieding op de afzonderlijke onderdelen van de 
activa van Tvilight.

Na het verstrijken van de geboden termijn heeft de curator twéé concrete 
biedingen ontvangen op de gehele Activa. Daarnaast hebben zich een aantal 
partijen gemeld met een meer algemene interesse in overname van de 
ondernemingsactiviteiten. Tot slot hebben zich de gebruikelijke opkopers 
gemeld.

De hoogste bieding is uitgebracht door A1 Electronics Netherlands B.V. Op de 
aangeboden activa heeft zij in totaal een bedrag ad € 342.835,35 geboden.

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de 
aangeboden activa aan A1 Electronics Netherlands B.V. verkocht en 
overgedragen.

20-12-2019 
 2

De verkoopprocedure is gaande. 20-09-2019 
 1

Zie voorgaande beschrijving. 20-12-2019 
 2



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

€ 21.647,27

Toelichting 
De voortzetting van de ondernemingsactiviteiten heeft - naast waardebehoud 
van de activa - baten voor de boedel gegenereerd. Uit hoofde van de verkoop 
van resterende voorraad, alsmede het bieden van consultancydiensten is door 
derden aan de boedel in totaal een bedrag ad € 21.647,27 betaald (incl. BTW).

20-09-2019 
 1

€ 342.835,35

Toelichting 
De opbrengst van de verkochte activa kan als volgt worden onderverdeeld:

Debiteurenportefeuille: € 112.835,35
Handelsvoorraad: € 5.000,-
Inventaris: € 25.000,-
Immateriële activa: € 200.000,-.

20-12-2019 
 2

Toelichting 
De verkoopprocedure is gaande.

20-09-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

20-12-2019 
 2

Vervolg verkoopprocedure. 20-09-2019 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 2

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding van de bestuurders van Tvilight ontvangen. 
Op het eerste oog maakt de boekhouding een verzorgde indruk. In de 
komende verslagperiodes zal de curator nader onderzoek uitvoeren naar de 
administratie.

20-09-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met 
het rechtmatigheidsonderzoek. In de aankomende verslagperiode zal de 
curator de bevindingen beoordelen en in voorkomende gevallen terugkoppelen 
aan de bestuurders van Tvilight.

20-12-2019 
 2

In de komende verslagperiode vervolgt de curator in voorkomende gevallen de 20-03-2020 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

dialoog met de bestuurders van Tvilight.  3

Verslag 4: Naar aanleiding van het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek is er 
aan de bestuurders gevraagd nog een aantal punten toe te lichten. Afhankelijk 
van de gegeven toelichting van de bestuurders zal de curator de 
vervolgstappen bepalen. 

19-06-2020 
 4

Verslag 5: De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de 
bestuurders. De curator is tot bestudering hiervan overgegaan en zal naar 
aanleiding hiervan (eventueel) de dialoog opzoeken met de bestuurders. 

17-09-2020 
 5

Verslag 6: De curator heeft een aanvullende schriftelijke en mondelinge 
toelichting van de bestuurders ontvangen op de gestelde vragen in het 
rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding hiervan is de curator van oordeel 
dat in voldoende mate aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-12-2020 
 6

Volgens de kamer van koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2018 
gedeponeerd op 15-08-2019

20-09-2019 
 1

Ook de jaarrekeningen over de daaraan voorafgaande boekjaren zijn tijdig 
gedeponeerd:

Boekjaar 2017: 03-09-2018
Boekjaar 2016: 29-09-2017
Boekjaar 2015: 24-01-2017

20-12-2019 
 2

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

In onderzoek. 20-09-2019 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 20-12-2019 
 2

Toelichting 
In onderzoek.

20-09-2019 
 1

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen aanknopingspunten aangetroffen die aanleiding zouden 
kunnen geven tot de vaststelling van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft 
het rechtmatigheidsonderzoek daarom afgerond.

17-12-2020 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 
In onderzoek.

20-09-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Niet van toepassing.

17-12-2020 
 6

In onderzoek. 20-09-2019 
 1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft 
geen onbehoorlijk bestuur vastgesteld.

17-12-2020 
 6

Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 20-09-2019 
 1

Verslag 4: 
- monitoren toelichting bestuurders n.a.v. gestelde vragen;
- afhankelijk van de toelichting vervolgstappen bepalen.

19-06-2020 
 4

Verslag 5:
- bestudering inhoudelijke reactie n.a.v. uitgevoerde 
rechtmatigheidsonderzoek en (evt.) opzoeken dialoog bestuurders. 

17-09-2020 
 5

Afgerond. 17-12-2020 
 6

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1

Toelichting 
Verslag 8: Op verzoek van een oud werknemer van de failliete vennootschap 
heeft de curator - tegen voldoening van een boedelbijdrage - bij de fiscus een 
correctie bericht afdracht loonbelasting over het jaar 2017 ingediend. 

17-06-2021 
 8

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

20-09-2019 
 1

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten. 20-09-2019 
 1

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten. 20-09-2019 
 1

Verslag 4: correspondentie met diverse crediteuren. 19-06-2020 
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-09-2019 
 1

10. Overig

- Voortzetten verkoopprocedure
- Inventarisatie crediteuren
- Inventarisatie administratie
- Boekhoudkundig onderzoek
- Voorkomende werkzaamheden

20-09-2019 
 1

- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek
- Monitoren premierestitutie verzekeringen
- Voorkomende werkzaamheden

20-12-2019 
 2

Verslag 4: 
- monitoren toelichting bestuurders n.a.v. gestelde vragen ivm uitgevoerde 
rechtmatigheidsonderzoek;
- afhankelijk van de toelichting vervolgstappen bepalen.

19-06-2020 
 4

Verslag 5:
- bestudering inhoudelijke reactie n.a.v. uitgevoerde 
rechtmatigheidsonderzoek en (evt.) opzoeken dialoog bestuurders.

17-09-2020 
 5

Verslag 6: 
- correspondentie A1 overname vordering ter zake de licentievergoedingen.

17-12-2020 
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Verslag 7: 
- opstellen van akte van cessie; 
- monitoren goedkeuring rechter-commissaris bieding A1 Electronics 
Netherlands B.V.

17-03-2021 
 7

Verslag 8: 
De curator hoopt in de aankomende verslagperiode tot opheffing en 
afw ikkeling ex art 137a Fw over te gaan. 

17-06-2021 
 8

Verslag 9: De curator is in de afgelopen verslagperiode bezig geweest met 
de (voorbereidende) werkzaamheden rondom de opheffing en afw ikkeling, 
waaronder correspondentie met crediteuren. De curator hoopt op korte 
termijn dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing en 
afw ikkeling. 

17-09-2021
 9

Nog onbekend. 20-09-2019 
 1

17-12-2021 17-09-2021
 9

Zie plan van aanpak. 20-09-2019 
 1

Bijlagen
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