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Algemene gegevens
Naam onderneming
Evenementenlocatie Maurik B.V.

18-05-2018
5

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

18-05-2018
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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.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 728.000,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

18-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
De omzet over maart 2016 t/m december 2016 bedroeg € 728.000,00, aldus
de bestuurder. De jaarstukken over 2016 zijn niet opgemaakt. De administratie
over 2016 is verw erkt in de grootboekadministratie door de accountant. De
accountant heeft dit verw erkt overeenkomstig de stukken die de bestuurder
aan hem ter beschikking heeft gesteld.

18-05-2018
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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
verantw oorde omzet. Uit deze berekeningen is gebleken dat er w el een
afw ijking is in de door de bestuurder medegedeelde omzet, maar dat deze
afw ijking minder is dan 10%. Dit geldt zow el voor de geadministreerde omzet
als voor de berekende omzet aan de hand van de geadministreerde BTW .
Ondanks herhaald verzoek heeft de accountant de kolommenbalansen over
2016 en 2017 niet verstrekt. De curator heeft zich een beeld moeten vormen
aan de hand van de grootboekadministratie. Daaruit blijkt dat gefailleerde
vennootschap in 2016 en 2016 niet aan haar financiële verplichtingen heeft
kunnen voldoen met betrekking tot de verhuurder van het terrein. De
verhuurder van het terrein met opstallen heeft ook materieel aan gefailleerde
vennootschap verhuurd, nu zij in het verleden zelf de exploitatie van de
evenementen heeft gedaan.
Om het balanstotaal te berekenen, zal dit vanuit de grootboekadministratie
moeten w orden gedaan. Alles afw egend w ordt hiervan op dit moment
afgezien.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-05-2018
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Eén w erknemer in loondienst en daarnaast de bestuurder met zijn echtgenote.
Per opdracht w erd het benodigde personeel ingehuurd. Daarnaast w as er nog
een sales manager
w erkzaam op basis van een detacheringscontract.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 6.139,51

Boedelsaldo
€ 47.326,41

Verslagperiode

18-05-2018
5

10-10-2018
6

Verslagperiode
18-05-2018
5

van
21-2-2018
t/m
17-5-2018

10-10-2018
6

van
18-5-2018
t/m
9-10-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

123,10 uur

6

5,80 uur

totaal

128,90 uur

Toelichting bestede uren
Bij de bestede uren is het totaal tot en met dit vijfde verslag bestede tijd
w eergegeven.
Bestede tijd verslagperiode: 7,6 uur
In de afgelopen verslagperiode hebben er correspondentie, telefonisch overleg
en besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder om te komen tot een
regeling voor de vordering die is aangetroffen in de boedel op de holding. Dit
heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst.

18-05-2018
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Bij de bestede uren is het totaal tot en met dit zesde verslag bestede tijd
w eergegeven.

10-10-2018
6

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 Lopende procedures

18-05-2018
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1.2 Lopende procedures
N.v.t.

18-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Afgew ikkeld, zie verslag 4.
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1.4 Huur
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap w as 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 w orden om
te onderzoeken of deze mededelingen juist zijn en of de oorzaak van het
faillissement nog aangevuld moet w orden.
Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is inmiddels afgerond. De
opbrengsten over 2016 en 2017 w aren niet zodanig hoog dat de vorderingen
van de
verhuurder konden w orden voldaan. De aandeelhouder w as daarnaast niet in
de financiële positie om eigen kapitaal aan de onderneming ter beschikking te
stellen om zo in de eerste jaren de aanvangsinvesteringen te kunnen
opvangen. De verhuurder heeft geen coulance meer getoond richting haar
huurder en heeft het faillissement aangevraagd nu zij diverse opeisbare
vorderingen had.

18-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-05-2018
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Personeelsleden
1
Zie verslag 4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-05-2018
5

Personeelsleden
1
Zie verslag 4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-5-2017

1

Zie verslag 4

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
-

18-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aanw ezig.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-10-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 250,00

W aterscooters + trailer

€ 413,22

totaal

€ 663,22

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verslag 4.
De verkoopopbrengsten betreffen de bedragen exclusief BTW .
Er rust geen verpanding op de roerende zaken.

18-05-2018
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De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond.

10-10-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van de inventaris rust het bodemvoorrecht van de
fiscus.

18-05-2018
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Bij de opheffing van het verslag zal dit aspect w orden meegenomen.

10-10-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie onder "W erkzaamheden andere activa" voor totaal inzake activa bestede
tijd.

18-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Afgew ikkeld, zie verslag 4.
Het onderhanden w erk is verkocht. Afgew ikkeld, zie verslag 4. De
verkoopopbrengst betreft het bedrag exclusief BTW .

18-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder "W erkzaamheden andere activa" voor totaal inzake activa bestede
tijd.

3.8 Andere activa

18-05-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aan de orde
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
-

18-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Prefaillissementsdebiteuren

€ 28.000,00

€ 5.272,14

Vordering uhv rekening-courant op
moedervennootschap

€ 44.800,00

€ 40.000,00

totaal

€ 72.800,00

€ 45.272,14

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Inzake "Prefaillissementsdebiteuren":
Afgew ikkeld, zie verslag 4

18-05-2018
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Inzake "Vordering uhv rekening-courant op moedervennootschap":
Inmiddels is gebleken dat gefailleerde vennootschap een vordering uit hoofde
van
rekening-courant heeft op de moedervennootschap. Ik heb thans de
bestuurder van de
moedervennootschap hierover aangeschreven. Deze kw estie loopt nog.
Het contact met de bestuurder van gefailleerde vennootschap verliep slecht,
vanw ege
het feit dat hij per e-mail niet bereikbaar w as. Inmiddels is er binnen tw ee
w eken na
heden een afspraak met de bestuurder gepland om te bespreken of er een
afw ikkeling
van het faillissement tot de mogelijkheden behoort. Onderdeel van deze
bespreking zal
ook zijn de vordering die in dit punt beschreven is.
Verslag 5
De bespreking met de bestuurder van de moedervennootschap heeft inmiddels
plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot een minnelijke regeling. Er is een
vaststellingsovereenkomst gesloten.
Inmiddels is aan de vaststellingsovereenkomst uitvoering gegeven door de
bestuurder en is deze afgerond. Op dit boedelrekening is een bedrag van €
40.000,- bijgeschreven.

10-10-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
-

18-05-2018
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In de afgelopen verslagperiode is de termijn bew aakt w aarbinnen de
bestuurder zijn financiële verplichtingen diende na te komen.

10-10-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01
N.v.t., zie verslag 4.

5.2 Leasecontracten

18-05-2018
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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 w eer teruggehaald door de quad-leverancier. Aan de quadleverancier is w el
een aanzienlijke betaling verricht; dit moet nog nader onderzocht w orden.
Daarnaast had failliet tw ee koffiezetapparaten en vier parasols in bruikleen
van de
koffieleverancier. Deze roerende zaken zijn inmiddels geretourneerd.

18-05-2018
5

Aan het onderzoek naar de leaseovereenkomst met betrekking tot de quads
w ordt in de
komende verslagperiode aandacht besteed.
Op dit punt w ordt nog teruggekomen in het volgende verslag.
Verslag 5
Ten aanzien van de quads bestaat duidelijkheid. Deze quads w aren recent
geleasd en ingeleverd enkele dagen voordat het faillissement is uitgesproken.
De vordering van de leasemaatschappij in relatie tot de w aarde van de quads
en de aanbetaling w as zodanig hoog dat dit ertoe geleid heeft dat deze
kw estie als afgedaan moet w orden beschouw d.
Dit punt is afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t., zie verslag 4.

18-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

18-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

18-05-2018
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

18-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
in dit faillissement w as geen sprake van boedelbijdragen omdat er geen
financier bij betrokken w as die zekerheden had bedongen.

10-10-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Leasecontracten afronden.

18-05-2018
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De leasecontracten zijn afgerond.
Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur

10-10-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t., zie verslag 4.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

18-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

18-05-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
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6.5 Verantwoording
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,01

18-05-2018
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Zie verslag 4. Opbrengst verkoop onderhanden w erk is opgenomen onder 3.
Activa.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
-

7. Rechtmatigheid

18-05-2018
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7.1 Boekhoudplicht
Afgerond, zie verslag 4.

18-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Afgew ikkeld, zie verslag 4.

18-05-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-05-2018
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Er is onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. De gevolgen hiervan
w orden
volgende w eek met de bestuurder besproken in het kader van hoor en
w ederhoor.
Verslag 5
De bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden. De bestuurder heeft
een aantal vragen verhelderend kunnen beantw oorden. Enkele punten bleven
openstaan. In het kader van de minnelijke regeling ten aanzien van de
vordering van de gefailleerde vennootschap op de moedervennootschap zijn
ook de aspecten w aarop niet afdoende kon w orden geantw oord
meegenomen. Aandacht is eveneens besteed aan de verhaalsmogelijkheden
aan de zijde van de bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Er w as geen sprake van onbehoorlijk bestuur. W el zijn er door de bestuurder
bedragen opgenomen die aan hem privé ten goede zijn gekomen c.q. aan de
moedervennootschap, w aarvoor geen onmiddelijke rechtsverplichting aan ten
grondslag lag. Dit is met de bestuurder besproken en hiervoor is een
afdoende regeling met de bestuurder tot stand gekomen die geleid heeft tot
een vaststellingsovereenkomst.

7.6 Paulianeus handelen

10-10-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

18-05-2018
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Ook dit onderzoek is afgerond en w ordt volgende w eek besproken met de
bestuurder.
Verslag 5
Tijdens de bespreking met de bestuurder is ook een verduidelijking verzocht
ten aanzien van enkele rechtshandelingen door de bestuurder verricht. Deze
aspecten hingen nauw samen met het onderw erp onbehoorlijke bestuur en
zijn samen met de vordering van failliet op de Holding in een totale regeling
afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hetgeen is opgemerkt onder onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

18-05-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met bestuurder; telefonisch overleg; correspondentie; opstellen
overeenkomst.
Bestede tijd: 5,6 uur

18-05-2018
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Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

10-10-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 515,53

18-05-2018
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Het UW V heeft een boedelvordering van in totaal € 515,53 ingediend. Naast
het salaris van de curator w orden er geen andere boedelvorderingen
verw acht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 787,00

18-05-2018
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Na bezw aar is de vordering van de fiscus verminderd tot € 787.
€ 787,00
De fiscus heeft nog geen 29 lid 7 W et OB-aanslag opgelegd. In het kader van
de afw ikkeling zal de fiscus w orden verzocht dit alsnog te doen.

8.3 Pref. vord. UWV

10-10-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.984,27

18-05-2018
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Het UW V heeft een preferente vordering van € 616,26 ingediend en een laagpreferente vordering van € 3.368,01.

8.4 Andere pref. crediteuren
N.v.t.

18-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

18-05-2018
5

21

10-10-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 256.872,83

18-05-2018
5

€ 258.005,00

10-10-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat het faillissement w ordt afgew ikkeld w egens de toestand
van de boedel.

18-05-2018
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Gezien de met de bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst en het
daaruit voortgekomen bedrag zal er een gedeeltelijke uitkering kunnen
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. De rechtbank is verzocht een
verificatievergadering in te plannen.

10-10-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bestede tijd: 0,4 uur

18-05-2018
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Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur

10-10-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

18-05-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
-

18-05-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal het met de bestuurder overeengekomen
bedrag aan de boedel voldaan moeten w orden. Er is een betaaltermijn
overeengekomen tot 1 september a.s. of zoveel eerder als door de bestuurder
aan zijn verplichtingen voldaan kan w orden.
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In dit faillissement zijn alle aspecten afgew ikkeld. Er zal een gedeeltelijke
uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. De rechtbank
is verzocht een datum voor een verificatievergadering te bepalen. De
verificatievergadering zal moeten w orden voorbereid, w aarbij de schulden
moeten w orden geverifieerd en de crediteuren moeten w orden
aangeschreven.
Nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, zal een eindverslag
w orden ingediend en zal tot verdere afw ikkeling w orden overgegaan.

10-10-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement kan na ontvangst van de betaling door de bestuurder w orden
afgew ikkeld.

18-05-2018
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Er dient een datum voor de verificatievergadering te w orden bepaald en
vervolgens dient de slotuitdelingslijst te w orden gedeponeerd. Zodra de
slotuitdelingslijst verbindend is gew orden, kan tot uitkering aan de
crediteuren w orden overgegaan en zal het faillissement zijn geëindigd.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2019

10-10-2018
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen opvolgend faillissementsverslag.
Bestede tijd: 1,6 uur

18-05-2018
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Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,1 uur.
In de afgelopen verslag periode is er alleen tijd besteed aan de afw ikkeling
van de vaststellingsovereenkomst en opstellen van het verslag en het
financieel verslag. Tevens is er een datum voor de verificatievergadering
verzocht en is er een aanvang gemaakt met het verifiëren van de
vorderingen.

10-10-2018
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Bijlagen
Bijlagen

