Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

23-08-2017

Insolventienummer:

F.05/17/200

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012856:F001

Datum uitspraak:

25-04-2017

Curator:

Mr. A.M.T. Weersink

R-C:

mr. JSW Lucassen

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evenemenenlocatie Maurik B.V.,
statutair gevestigd te Maurik (gemeente Buren) en kantoorhoudende te (4021 GG) Maurik aan
het Eiland van Maurik 19, KvK-nummer 66171393
Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een evenemententerrein in Maurik en het ter beschikking stellen ervan aan
derden. Het exploiteren van een horecagelegenheid. Het organiseren van activiteiten en
festivals. Handel in roerende zaken met betrekking tot evenementen.
Omzetgegevens
Maart 2016 t/m december 2016 € 728.000,00, aldus de bestuurder. De jaarstukken over 2016
zijn niet opgemaakt. Via de grootboekadministratie zal de mededeling moeten worden
geverifieerd.
De grootboekadministratie is gecontroleerd op de door de bestuurder opgegeven omzet
en berekend aan de hand van de geadministreerde BTW-posten en aan de hand van de
verantwoorde omzet. Uit deze berekeningen is gebleken dat er wel een afwijking is in de
door de bestuurder medegedeelde omzet, maar dat deze afwijking minder is dan 10%.
Dit geldt zowel voor de geadministreerde omzet als voor de berekende omzet aan de
hand van de geadministreerde BTW.
Personeel gemiddeld aantal
(pQZHUNQHPHULQORRQGLHQVWHQGDDUQDDVWGHEHVWXXUGHUPHW]LMQHFKWJHQRRW3HURSGUDFKW
werd het benodigde personeel ingehuurd. Daarnaast was er nog een sales manager
werkzaam op basis van een detacheringscontract.
Saldo einde verslagperiode
€ 4.093,49
€ 29.398,49
Verslagperiode
25 april 2017 t/m 22 mei 2017
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23 mei 2017 t/m 22 augustus 2017
Bestede uren in verslagperiode
73,1 uur
22,9 uur
Bestede uren totaal
73,1 uur
99,8 uur
Toelichting
De werkzaamheden in deze verslagperiode hebben voornamelijk bestaan uit het
inventariseren van gegevens en overleg met de bestuurder. Er heeft een eerste bespreking
plaatsgevonden alsmede is er per email gereageerd op specifieke vragen. Daarnaast zijn er
stukken aangeleverd en zijn van de accountant tal van stukken ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode is de administratie bestudeerd en zijn er nadere vragen
aan de bestuurder gesteld. Er zijn nog activabestanddelen verkocht en het pand waarin
GHRQGHUQHPLQJZHUGJHs[SORLWHHUGLVRSJHOHYHUG&UHGLWHXUHQGLHDDQYXOOHQGHYUDJHQ
hadden zijn beantwoord.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Evenementenlocatie Maurik B.V. is opgericht op 2 juni 2016. De heer E.J.C. Poelman en
mevrouw K.M.Th.H. Poelman-Roodakker zijn de middellijk bestuurders van
Evenementenlocatie Maurik B.V. via Poelman Beheer B.V., die vanaf de oprichtingsdatum
enig aandeelhouder en bestuurder van Evenementenlocatie Maurik B.V. is.

1.2

Winst en verlies
De kolommenbalans 2016 is opgevraagd bij de accountant. In het volgende verslag wordt
hierop terug gekomen.
De accountant heeft de kolommenbalans over 2016 en 2017 niet aangeleverd.

1.3

Balanstotaal
Idem als punt 1.2.
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De administratie over 2016 is verwerkt in de grootboekadministratie door de
accountant. De accountant heeft dit verwerkt overeenkomstig de stukken die de
bestuurder aan hem ter beschikking heeft gesteld. Om het balanstotaal te berekenen zal
dit vanuit de grootboekadministratie berekend moeten worden. Alles afwegend wordt
hiervan op dit moment afgezien.
1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn opgezegd. Er worden geen premierestituties verwacht.

1.6

Huur
De huurovereenkomst betreffende het perceel grond is opgezegd.
'HYHUKXXUGHUH[SORLWHHUWWKDQVYLDppQYDQ]LMQYHQQRRWVFKDSSHQGH
evenementenlocatie.

1.7

Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap was niet in staat om de huur- en exploitatietermijnen te voldoen,
evenals de maandelijkse termijnen die voortvloeiden uit de huurkoopovereenkomst. De
verhuurder, die tevens de huurverkoper is, heeft het faillissement verzocht.
De oorzaak van het faillissement zoals aangegeven in het eerste verslag is
overeenkomstig de mededelingen zoals deze door de bestuurder zijn gedaan. In de
komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek gestart worden om te onderzoeken
of deze mededelingen juist zijn en of de oorzaak van het faillissement nog aangevuld
moet worden.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
1
Dit punt is afgewikkeld.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
1
Dit punt is afgewikkeld.
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Datum ontslagaanzegging
2 mei 2017
Naast de werkneemster die in loondienst was, zijn ook de managementovereenkomsten met
de aandeelhouders opgezegd.
Dit punt is afgewikkeld.

2.4

Werkzaamheden
1,1 uur
Telefonisch overleg met de werkneemster/ UWV en correspondentie.
- uur

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet aanwezig.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen waren door middel van een huurkoopovereenkomst ter beschikking
gesteld aan failliet. De roerende zaken waren eigendom van de verhuurder van de
evenementenlocatie te Maurik.
Daarnaast had de failliet nog een hoeveelheid roerende zaken zelf gekocht voor een bedrag
van € 13.000,- afgerond. Failliet was een leaseovereenkomst aangegaan met betrekking tot
quads en had hiervoor een aanbetaling gedaan. Dit punt zal nog nader uitgezocht moeten
worden.
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De overeenkomst met betrekking tot de quads moet nog worden opgepakt.
Voorts was er nog inventaris aanwezig en deze roerende zaken zijn verkocht aan de
verhuurder van de evenementenlocatie. De bestuurder had vervolgens nog twee
waterscooters, die op een kapotte trailer bij een derde stonden gestald, en deze zijn
inmiddels ook verkocht.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet aan de orde.
Voor de verkoop van inventaris en waterscooters incl. trailer is een bedrag van € 802,50
incl BTW voldaan.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing. Er rust geen verpanding op de roerende zaken.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus is nog geen fiscale vordering ingediend. De verwachting is dat deze nog wel zal
worden ingediend. Volgens de bestuurder van de failliet zal er nog een vordering uit hoofde
van loonheffing zijn en wellicht nog een BTW vordering.
Op de verkoopopbrengst van de inventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Voor totaal aantal bestede tijd inz. activa zie onder het kopje Andere activa: Werkzaamheden.
Uitzoeken inventaris; informatie inwinnen over fiscale vordering; bespreking met failliet;
correspondentie met failliet.
Overleg en correspondentie met kopers activa en RC.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Niet aangetroffen; per opdracht werd er specifiek ingekocht. Aangezien de bestuurder vanaf 7
april jl. weinig activiteiten meer heeft ontplooid vanwege discussie met de verhuurder was er
niet tot nauwelijks voorraad aanwezig.
Voor het onderhanden werk ligt dit anders. Er waren al wel boekingen tot stand gekomen en
offertes uitgebracht. Op dit moment wordt getracht de ordeportefeuille te verkopen.
Dit punt is afgewikkeld.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
1RJLQRQGHUKDQGHOLQJPHWHHQJHwQWHUHVVHHUGHNRSHU
Onder punt 6 wordt de opbrengst onderhanden werk nader verantwoord.
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing nu er geen pandrecht rust op deze vermogensbestanddelen

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Voor totaal aantal bestede tijd inz. activa zie onder het kopje Andere activa: Werkzaamheden.
Overleg met bestuurder om het OHW in kaart te brengen. Overleg met sales manager over
2+:HQEHVSUHNLQJHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQRYHUYHUNRRS2+:
Afronden verkoopgesprekken; opstellen activaovereenkomst en correspondentie

3.15

Andere activa: Beschrijving
Op dit moment niet aanwezig.
De verhuurder van de locatie had naast de huurovereenkomst ook een
exploitatieovereenkomst met failliet gesloten en daarin stond vermeld dat failliet gebruik mocht
maken van de naam; website etc. De verhuurder had namelijk eerst zelf deze locatie
JHs[SORLWHHUG

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet aan de orde.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Totaal inzake activa bestede tijd: 3,1 uur
Totaal inzake activa bestede tijd: 6,6 uur.
Voeren correspondentie en opstellen activaovereenkomst

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De totale post debiteuren zoals deze door de bestuurder van failliete vennootschap is
aangeleverd bedraagt € 28.000,- afgerond. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Twee
debiteuren hebben hun vordering inmiddels voldaan.
Inmiddels is gebleken dat tot de omvang van de debiteuren ook enkele voorschotnota's
behoren, terwijl het evenement nimmer zal plaatsvinden en deze debiteuren hun vordering niet
zullen voldoen. Het gaat in ieder geval om een bedrag van € 17.500,-. Er zal dan ook niet
meer veel resteren van de totale debiteurenpositie.
Ondanks herhaald rappel hebben de resterende drie debiteuren, ter hoogte van een
bedrag van in totaal circa € 4.600QRJQLHWYROGDDQ'DDUQDDVWEOHHNppQGHELWHXUKHW
bedrag niet aan gefailleerde, maar aan een andere partij verschuldigd te zijn. Dit betrof
een bedrag van
€ 7.420.
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Opbrengst
€ 4.085,24
Geen wijzigingen.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteuren zijn niet verpand en komen aan de boedel toe.

4.4

Werkzaamheden
2,7 uur
Bespreking met bestuurder failliet; correspondentie met bestuurder en debiteuren.
0,9 uur
Correspondentie met debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Failliet had geen financiering bij derden.
Gefailleerde onderneming had alleen een betaalrekening bij de bank.

5.2

Leasecontracten
Failliet had een leasecontract met een quad-leverancier. De quad-leverancier had een aantal
quads aan hem ter beschikking gesteld middels een leasecontract. Voor datum faillissement
zijn deze reeds weer teruggehaald door de quad-leverancier. Aan de quad-leverancier is wel
een aanzienlijke betaling verricht; dit moet nog nader onderzocht worden.
Daarnaast had failliet twee koffiezetapparaten en vier parasols in bruikleen van de
koffieleverancier. Deze roerende zaken zijn inmiddels geretourneerd.
Aan het onderzoek naar de leaseovereenkomst met betrekking tot de quads wordt in de
komende verslagperiode aandacht besteed.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn zekerheden verstrekt aan derden.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een tweetal crediteuren hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De ene
crediteur heeft inmiddels haar apparatuur opgehaald en de andere crediteur is in overleg met
de verhuurder over een mogelijke overname van haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde
apparatuur.
'LWSXQWLVDIJHZLNNHOG(pQYDQGHFUHGLWHXUHQKDGJHOXLGVDSSDUDWXXUJHOHYHUGDDQ
gefailleerde onderneming welke onbetaald was gebleven. De verhuurder heeft met deze
crediteur nadere afspraken gemaakt en de crediteur heeft aan de faillissementsboedel
een creditfactuur gezonden.

5.7

Retentierechten
Is geen beroep op gedaan.

5.8

Reclamerechten
Is geen beroep op gedaan.

5.9

Werkzaamheden
1,9 uur
Bespreking met bestuurder; correspondentie met bestuurder en crediteuren.
0,2 uur
Overleg en correspondentie met crediteuren

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Voor datum faillissement had de bestuurder van failliete onderneming de activiteiten al
gestaakt.
Dit punt is afgewikkeld.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet aan de orde.
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Doorstart: Beschrijving
Er hebben zich drie gegadigden gemeld voor overname van activiteiten. Twee gegadigden
hebben zich teruggetrokken naar aanleiding van de specifieke situatie die zich in dit
faillissement voordeed. Dit is gelegen in het feit dat de verhuurder de beschikking had over de
naam, die hij via de exploitatieovereenkomst ter beschikking stelde, en de eigendom heeft van
de roerende zaken, die de verhuurder/eigenaar via een huurverkoopovereenkomst wenst over
te dragen.
Met de derde gegadigde zijn de onderhandelingen gestart.
De onderhandelingen met de gegadigde om te komen tot een doorstart zijn afgerond.
Het aanwezige actief betrof de orderportefeuille die aanwezig was op het moment dat
het faillissement werd uitgesproken. De koper heeft hiervoor een bedrag van € 20.000,H[%7:YROGDDQ$DQJH]LHQKHWVOHFKWVppQDFWLYDEHVWDQGGHHOEHWURILVJHQRHPG
bedrag vermeerderd met BTW. Eerst later bleek dat er ook nog inventaris aanwezig was
en dit is op een later tijdstip voor een bedrag van € 250,- ex BTW verkocht.

6.5

Doorstart: Verantwoording
In het volgende verslag zal hier aandacht aan worden geschonken.
De onderhandelingen over de doorstart verliepen moeizaam. Het uiteindelijke bedrag is
na veel discussie tot stand gekomen.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Nog niet aan de orde.
Het totale bedrag dat de doorstart heeft opgebracht is € 24.502,50 incl BTW.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Een boedelbijdrage speelt hier niet nu er geen zekerheden ten behoeve van derden zijn
gevestigd.
Dit punt is afgewikkeld.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
26,2 uur
(ULVHHQEHVSUHNLQJJHZHHVWPHWGHJHwQWHUHVVHHUGHQLQKHWDFWLHI&RUUHVSRQGHQWLHHQ
telefonisch overleg gevoerd met hun advocaat.
0,1 uur
Opstellen activaovereenkomst en correspondentie hierover.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

2

Datum:

23-08-2017

Dit onderzoek moet nog plaatsvinden.
Het onderzoek naar de boekhoudplicht wordt in de komende verslagperiode opgepakt.
7.2

Depot jaarrekeningen
Er zijn nog geen jaarrekeningen opgemaakt over 2016 en de deponeringstermijn over 2016 is
ook niet verstreken.
Dit punt is afgewikkeld.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet aan de orde nu er geen jaarstukken zijn opgemaakt. Voor deze failliete vennootschap was
een samenstelverklaring wel voldoende.
Dit punt is afgewikkeld.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Wordt in het komende verslag aandacht aan besteed.
De vennootschap is opgericht onder het nieuwe regime van de flex BV. Er was geen
stortingsplicht.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Onderzoek moet nog gestart worden.
Het onderzoek naar dit onderwerp wordt in de komende verslagperiode opgepakt.

7.6

Paulianeus handelen
Onderzoek moet nog gestart worden.
Onderzoek wordt gestart.

7.7

Werkzaamheden
14,4 uur
Verzamelen en opvragen van diverse administratieve stukken; telefonisch overleg en
schriftelijk opvragen van stukken.
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3,2 uur

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Naast zijn eigen salaris verwacht de curator nog een boedelvordering van het UWV inzake de
overgenomen loonverplichtingen alsmede wellicht een concurrente boedelvordering van de
verhuurder over de opzegperiode.
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. Met de verhuurder, tevens de koper van
de activa, is de curator overeengekomen dat de huurovereenkomst per datum
IDLOOLVVHPHQWLVJHsLQGLJGHQGDWGHYHUKXXUGHUJHHQERHGHOYRUGHULQJ]DOLQGLHQHQ

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Inmiddels heeft de fiscus een vordering ingediend van € 5.639,00.
De vordering van de fiscus is inmiddels na verrekening van een teruggaaf verminderd
tot
€ 787,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
Vooralsnog heeft het UWV nog geen preferente vordering ingediend, maar de curator
verwacht deze nog wel te ontvangen.
Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden niet bekend.
Vooralsnog geen sprake van.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
8
14

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 239.545,36, waaronder de vordering van de verhuurder ad € 234.642,93.
€ 250.112,25, waaronder de vordering van de verhuurder ad € 234.642,93.
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Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
Vooralsnog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
3,6 uur
7,1 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Op dit moment zijn er geen procedures.

9.2

Aard procedures
Niet aan de orde.

9.3

Stand procedures
Niet aan de orde.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het eerste verslag en de termijn van afwikkeling is nog niet bekend.
Over de termijn van afwikkeling kan nog geen inschatting worden gemaakt.

10.2

Plan van aanpak
- trachten doorstart te realiseren
- inventariseren crediteuren
- incasso debiteuren
- rechtmatigehidsonderzoek
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Het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek worden in de komende
verslagperiode opgepakt.
De doorstart is gerealiseerd; de crediteuren hebben nagenoeg hun vorderingen
ingediend; de incasso van de debiteuren loopt nog.

10.3

Indiening volgend verslag
23 augustus 2017
23 november 2017

10.4

Werkzaamheden
6 uur
Opstellen verslag en correspondentie met Rechter Commissaris.
4,5 uur
De werkzaamheden in dit faillissement hebben betrekking op het opstellen van het
opvolgend verslag en contacten met de bestuurder.
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