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Algemene gegevens
Naam onderneming
SaD Production B.V. v.h.o.d.n. Jora Vision Production B.V.

07-08-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SaD Production B.V.
v.h.o.d.n. Jora Vision Production B.V., gevestigd aan De Maessloot 2b te (2231
PX) Rijnsburg, statutair gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62081330.

07-08-2018
3

Activiteiten onderneming
Gefailleerden exploiteerden ondernemingen w erkzaam in de Europese en
Aziatische Leisure-industrie en richtten zich voornamelijk op het ontw erpen,
thematiseren en het daadw erkelijk realiseren van (attracties in) pret- en
themaparken, dierentuinen en recreatiebedrijven.
Vrijw el alles (van speciale thema’s tot personages, attracties en het
projectmanagement) w erd in dit kader door gefailleerden verzorgd. In dit
verband maakte de combinatie van ontw erp, projectmanagement en productie
de ondernemingen tot een uniek bedrijf met geen tot w einig directe
concurrenten in Europa.
Voorafgaande aan het faillissement hebben gefailleerden hun statutaire
namen gew ijzigd in SaD B.V. resp. SaD Design B.V. en SaD Production B.V. Voor
de leesbaarheid van dit gecombineerde verslag, zullen gefailleerden verder
w orden aangeduid als ‘Jora Vision B.V.’ resp. ‘Jora Vision Design B.V.’ en ‘Jora
Vision Production B.V.’

07-08-2018
3

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

07-08-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
36
Toelichting
De curator heeft zich er voor ingespannen om zo veel mogelijk
w erkgelegenheid te behouden (zie doorstart, 6.3. e.v.) en heeft zich bij de
gemeente Katw ijk hard gemaakt voor het personeel door aan te dringen op
een spoedige herplaatsingsprocedure voor w erknemers aan w ie geen nieuw
dienstverband kan w orden aangeboden door de doorstarter.
Het UW V heeft inmiddels zijn vorderingen in gediend, deze zijn verw erkt in de
financiële verslagen van de drie gefailleerde vennootschappen.

Boedelsaldo

07-08-2018
3

Boedelsaldo
€ 208.314,79

07-08-2018
3

€ 193.726,73

13-12-2018
4

€ 193.726,73

13-03-2019
5

€ 193.726,73

19-06-2019
6

€ 206.132,39

16-09-2019
7

€ 192.554,34

23-12-2019
8

€ 192.554,34

20-03-2020
9

€ 192.554,34

09-06-2020
10

€ 192.554,34

09-09-2020
11

€ 192.554,34

11-12-2020
12

€ 192.449,26

13-09-2021
15

€ 192.318,17

07-01-2022
16

Verslagperiode
van
13-4-2017

07-08-2018
3

t/m
7-8-2018
van
8-8-2018

13-12-2018
4

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

13-03-2019
5

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

19-06-2019
6

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

16-09-2019
7

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

23-12-2019
8

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

20-03-2020
9

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

09-06-2020
10

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

09-09-2020
11

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

11-12-2020
12

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

09-03-2021
13

t/m
2-3-2021
van
4-3-2021

30-06-2021
14

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

13-09-2021
15

t/m
5-9-2021
van
6-9-2021

07-01-2022
16

t/m
5-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

15 uur 6 min

4

1 uur 24 min

5

3 uur 54 min

6

0 uur 42 min

7

10 uur 12 min

8

1 uur 30 min

9

0 uur 36 min

10

0 uur 12 min

11

0 uur 24 min

12

0 uur 24 min

13

0 uur 18 min

14

0 uur 12 min

15

0 uur 18 min

16

0 uur 18 min

totaal

35 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 88,90.

07-08-2018
3

Dit betreft het achtste openbare verslag.
Totaal bestede uren: 90,3 uur

13-12-2018
4

Dit betreft het negende verslag.
Totaal bestede uren: 94,2 uur

13-03-2019
5

Dit betreft het tiende verslag.
Totaal bestede uren: 94,9

19-06-2019
6

Dit betreft het elfde verslag.
Totaal bestede uren: 105,1 uur

16-09-2019
7

Dit betreft het tw aalfde verslag.
Totaal bestede uren: 106,6 uur

23-12-2019
8

Dit betreft het dertiende verslag.
Totaal aantal bestede uren tot en met verslag 14: 107,2 uur.

20-03-2020
9

Totaal aantal bestede uren tot en met verslag 16: 107,80

09-09-2020
11

Totaal aantal bestede uren tot en met verslag 17: 108,20

11-12-2020
12

Totaal bestede uren tot en met verslag 18: 108,50

09-03-2021
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator w acht de uitkomst van de discussie/rechtszaak met VolkerW essels
c.s. af, voordat hij een eindoordeel velt over de oorzaak van het faillissement.

07-08-2018
3

Nu de discussie/rechtszaak met VolkerW essels c.s. nog niet is afgerond kan
het eindoordeel over de oorzaak van het faillissement nog niet w orden
gegeven. De verw achting is dat dit nog w el enige tijd zal duren.

13-12-2018
4

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
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
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator is nog in gesprek met de doorstarter over de mogelijke overname
van debiteuren. De doorstarter heeft w at meer tijd nodig om te beoordelen of
zij deze w il overnemen en w at daarvoor een passende vergoeding zou kunnen
zijn.

07-08-2018
3

De curator is voornemens om op korte termijn Ghost Golf en BeLEVENspark
Emmen c,s. in rechte te betrekken.
Voorts heeft de curator BeLEVENspark Emmen een inhoudelijke brief met een
conceptdagvaarding toegezonden en haar verzocht daar binnen drie w eken op
te reageren. De gevraagde reactie is echter uitgebleven, als gevolg w aarvan
de curator thans overw eegt om BeLEVENspark in rechte te betrekken. De
curator zal ten aanzien daarvan overleg voeren met de rechter-commissaris.
"gew one" debiteuren:
Inmiddels heeft JARR Belgium zorg gedragen voor betaling van een bedrag ad
€ 37.312,54. Thans is nog sprake van één openstaande vordering ad €
59.435,44. Deze debiteur w eigert te betalen en betw ist de vordering. Op
verzoek van de rechter-commissaris is getracht dit geschil middels mediation te
beslechten, doch hieraan heeft de w ederpartij geen medew erking w illen
verlenen. Thans is de curator voornemens een procedure jegens deze debiteur
te starten, zodat de curator de rechter-commissaris daartoe om toestemming
heeft verzocht. De reactie van de rechter-commissaris w ordt thans afgew acht.

13-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is van de rechter-commissaris machtiging
verkregen om een procedure te mogen starten. Inmiddels is de debiteur
gedagvaard.

13-03-2019
5

Op 23 mei 2019 heeft de w ederpartij een conclusie van antw oord genomen.
De zaak stond voor beraad voortzetting tot 6 juni 2019. Op deze roldatum
heeft de rechtbank een comparitie van partijen bepaald op 22 juli a.s. om
13.30 uur.

19-06-2019
6

Reeds in het jaar 2016 heeft de debiteur ten aanzien van het project Ghost
Golf onder druk van de curator een bedrag ad € 50.000,00 betaald, zodat in de
procedure een bedrag ad
€ 9.435,44 te vermeerderen met rente en
kosten is gevorderd. In de afgelopen verslagperiode heeft de comparitie van
partijen plaatsgevonden. Tijdens deze comparitie van partijen is onder
voorbehoud toestemming rechter-commissaris een schikking getroffen w aarbij
de debiteur een bedrag ad € 7.616,59 aan de boedel zou voldoen. De rechtercommissaris heeft op verzoek van de curator toestemming verleend voor deze
schikking en inmiddels is het schikkingsbedrag ontvangen. De
debiteurenincasso is hiermee tot een einde gekomen.

16-09-2019
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator probeert nog steeds de laatste handelsdebiteuren te innen of te
verkopen.

07-08-2018
3

De doorstarter heeft aangegeven de, met name Franse, handelsdebiteuren
niet te w illen overnemen. De curator heeft met de doorstarter de afspraak
gemaakt dat deze zich zal inspannen om de debiteuren ertoe te bew egen dat
zij de openstaande nota's alsnog voldoen.
Zodra de debiteurenincasso is afgerond zal de opbrengst in kaart gebracht
w orden.

13-12-2018
4

Geen.

16-09-2019
7

- Incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

30-06-2021
14

- Geen.

07-01-2022
16

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator w acht de uitkomst van de discussie/rechtszaak met VW S
debiteuren af, voordat hij een eindoordeel velt over de oorzaak van het
faillissement en de rol van het bestuur daarin.

7.6 Paulianeus handelen

07-08-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Inmiddels is het onderzoek in de administratie volledig afgerond. Er is niet
gebleken van paulianeus handelen.

13-12-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

13-12-2018
4

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

13-03-2019
5

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

16-09-2019
7

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de
discussie/ rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

23-12-2019
8

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de discussie/ rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

20-03-2020
9

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de discussie/rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

09-06-2020
10

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

11-12-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 194.069,85

07-08-2018
3

€ 194.069,85

16-09-2019
7

€ 194.069,85

23-12-2019
8

€ 194.069,85

20-03-2020
9

€ 194.069,85

09-06-2020

10
€ 194.069,85

09-09-2020
11

€ 194.069,85

11-12-2020
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.400,00

07-08-2018
3

€ 50.400,00

16-09-2019
7

€ 50.400,00

23-12-2019
8

€ 50.400,00

20-03-2020
9

€ 50.400,00

09-06-2020
10

€ 50.400,00

09-09-2020
11

€ 50.400,00

11-12-2020
12

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 74.164,05

07-08-2018
3

€ 74.164,05

16-09-2019
7

€ 74.164,05

23-12-2019
8

€ 74.164,05

20-03-2020
9

€ 74.164,05

09-06-2020
10

€ 74.164,05

09-09-2020
11

€ 74.164,05

11-12-2020
12

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-06-2019
6

20-03-2020
9

09-06-2020
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

07-08-2018
3

15

16-09-2019
7

15

23-12-2019
8

15

20-03-2020
9

15

09-06-2020
10

16

09-09-2020
11

16

11-12-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.620,17

07-08-2018
3

€ 61.620,17

16-09-2019
7

€ 61.620,17

23-12-2019
8

€ 61.620,17

20-03-2020
9

€ 61.620,17

09-06-2020
10

€ 67.936,58

09-09-2020
11

€ 67.936,58

11-12-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-01-2022
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie crediteuren.

13-03-2019
5

- Geen.

07-01-2022
16

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator tracht met behulp van de doorstarter de laatste handelsdebiteuren
te incasseren. Daarnaast zal de curator zich komende verslagperiode richten
op de mogelijke procedure tegen BeLEVENspark. Daarvoor zal de curator eerst
overleg voeren met de rechter-commissaris.

07-08-2018
3

- Afronding debiteurenincasso;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

13-12-2018
4

- Afronding debiteurenincasso ;
- Doen van een minnelijk voorstel tot afw ikkeling aan BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

13-03-2019
5

- Afronding debiteurenincasso ;
- Doen van een minnelijk voorstel tot afw ikkeling aan BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

19-06-2019
6

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

16-09-2019
7

- Afronding debiteurenincasso SaD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

23-12-2019
8

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

20-03-2020
9

- Onderzoek standpunt Franse debiteur en voortzetting incasso Franse
debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Finaliseren minnelijke regeling BeLEVENSpark Emmen.
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

11-12-2020
12

Zodra de fiscus de artikel 29 lid 7 OB-claim heeft opgelegd in het faillissement
van Jora Vision B.V. zullen de faillissementen w orden afgew ikkeld.

07-01-2022
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-03-2019
5

De te verrichten w erkzaamheden door de curator zijn afgerond. Gelijktijdig
met het failissement van Jora Vision B.V. zal dit faillissement w orden
afgew ikkeld.

07-01-2022
16

10.3 Indiening volgend verslag
9-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

07-01-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

07-08-2018
3

Zie plan van aanpak.

13-03-2019
5

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

20-03-2020
9

- incasso Franse debiteur;
- bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

09-06-2020
10

- incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.
- bespreking advocaat BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement

09-09-2020
11

- Onderzoek standpunt Franse debiteur en voortzetting incasso Franse
debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Finaliseren minnelijke regeling BeLEVENSpark Emmen.
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

11-12-2020
12

- Afronden incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

09-03-2021
13

- Afronden incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

30-06-2021
14

Bijlagen
Bijlagen

