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Datum verslag
Insolventienummer
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12
24-03-2020
F.09/17/174
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R-C
Curator

mr. W.J. Don
Mr. R.P.R. Nolten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pal Mundo B.V.

22-06-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pal Mundo B.V.
(KvK-nr. 58736026), statutair gevestigd te Leidschendam-Voorburg, voorheen
kantoorhoudend aan de
W egastraat 69 te (2516 AN) Den Haag

22-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is opgericht in september 2013 en exploiteerde een onderneming
gespecialiseerd
in het organiseren van feestelijke evenementen, zoals (grote) festivals met
bekende Latin
artiesten. Een van die festivals betrof het jaarlijks terugkerende Pal Mundo
Festival.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 1.698.199,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 79.657,00

€ 550.128,00

Toelichting financiële gegevens

22-06-2018
5

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt slechts over de financiële cijfers over het jaar 2014. In dit
jaar bedroeg de omzet € 1.698.199,00 en w erd een netto w inst gemaakt van
€ 79.657,00.

22-06-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

22-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 7.913,33

22-06-2018
5

€ 17.867,28

21-12-2018
7

€ 22.867,28

25-03-2019
8

€ 27.867,28

24-06-2019
9

€ 32.867,28

24-09-2019
10

€ 16.835,53

24-12-2019
11

€ 16.835,53

24-03-2020
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-3-2018

22-06-2018
5

t/m
22-6-2018
van
22-6-2018

25-09-2018
6

t/m
24-9-2018
van
24-9-2018

21-12-2018
7

t/m
24-12-2018
van
24-12-2018

25-03-2019
8

t/m
24-3-2019
van
24-3-2019

24-06-2019
9

t/m
24-6-2019
van
24-6-2019

24-09-2019
10

t/m
24-9-2019
van
24-9-2019

24-12-2019
11

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019
t/m
24-3-2020

Bestede uren

24-03-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

5 uur 48 min

6

5 uur 12 min

7

23 uur 24 min

8

4 uur 54 min

9

9 uur 6 min

10

7 uur 30 min

11

2 uur 12 min

12

2 uur 24 min

totaal

60 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Totaal t/m verslag 5: 88 uur en 12 minuten

22-06-2018
5

Totaal t/m verslag 6: 93 uur en 24 minuten

25-09-2018
6

Totaal t/m verslag 7: 116 uur 48 minuten

21-12-2018
7

Totaal t/m verslag 8: 121 uur en 42 minuten

25-03-2019
8

Totaal t/m verslag 9: 130 uur en 48 minuten

24-06-2019
9

Totaal t/m verslag 12: 143 uur en 18 minuten

24-03-2020
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
DGA van gefailleerde is J.M. Acosta Santamaria Holding B.V., w aarvan de heer
J.M. Acosta
Santamaria Arensberg Peeters DGA is.

22-06-2018
5

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

22-06-2018
5

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

22-06-2018
5

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand aan het Scheldeplein 12 te Den Haag. De
huurovereenkomst is
op 1 december 2016 door de kantonrechter ontbonden per 31 mei 2017.
Tevens zou een
huurovereenkomst bestaan met betrekking tot een kleine opslag. De
betreffende
huurovereenkomst heeft de curator nog niet aangetroffen. Zo nodig zal de
curator de
huurovereenkomst ex art. 39 Fw opzeggen.

22-06-2018
5

De huurovereenkomst met betrekking tot de opslag heeft de curator niet
aangetroffen. De
verhuurder heeft niet gereageerd op een verzoek tot toezending van de
huurovereenkomst en heeft geen vordering ingediend. In de opslag heeft de
curator geen activa van gefailleerde aangetroffen. Zekerheidshalve zal de
curator de huurovereenkomst (zo die bestaat) met machtiging van de rechtercommissaris opzeggen.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde is het Pal Mundo Festival in
2016 afgesloten met een groot verlies. De ticketverkoop bleef achter op de
gemaakte calculatie, alsmede de barinkomsten. Omdat de meeste
kostenposten (zoals bijvoorbeeld zaal- en terreinhuur) grotendeels (achteraf)
w erden betaald uit de opbrengsten van een festival, konden diverse schulden
na afloop van het festival niet direct w orden betaald. In december 2016 zijn de
activiteiten van gefailleerde voorlopig gestaakt en is getracht met schuldeisers
regelingen te treffen. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement, w aaronder de gang van zaken met betrekking tot het Pal
Mundo festival 2016.

22-06-2018
5

De curator heeft geconstateerd dat het Pal Mundo Festival 2016 inderdaad met
een groot verlies is afgesloten. De curator acht het aannemelijk dat dit verlies,
in combinatie met het feit dat een aantal buitenlandse debiteuren in 2016 ruim
EUR 400.000,00 aan facturen onbetaald lieten (en overigens nog steeds niet
aan de boedel hebben betaald), ten grondslag heeft gelegen aan het
faillissement.

25-03-2019
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

22-06-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

22-06-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-6-2017

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris ex
art. 40 Fw
opgezegd door de curator. De intake bij het UW V heeft reeds plaatsgevonden.

22-06-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

22-06-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-06-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

Boedelbijdrage

€ 0,00

Decor
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over eenvoudige kantoorinventaris. De inventaris heeft
op de veiling per saldo niets opgeleverd.

22-06-2018
5

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat in 2016 is geïnvesteerd in een
nieuw decor. Het decor zou thans bij de decorbouw er staan. De curator heeft
aanspraak gemaakt op het decor en is in afw achting van een reactie van de
decorbouw er.

25-09-2018
6

Het decor is eigendom van gefailleerde. De decorbouw er heeft zich op een
retentierecht beroepen. De curator zal het decor met machtiging van de
rechter-commissaris opeisen en tot verkoop overgaan.

21-12-2018
7

Het decor zal op korte termijn w orden aangeboden op een onderhandse
internetveiling.

25-03-2019
8

De decorbouw er heeft gew eigerd medew erking te verlenen aan een veiling
vanaf de locatie. Gelet op het feit dat de kosten van het afvoeren, opslaan en
opnieuw stapelen van het decormateriaal naar alle w aarschijnlijkheid de
veilingopbrengst zullen overstijgen, heeft de curator het te risicovol geacht om
op kosten van de boedel het decormateriaal over te brengen naar een andere
locatie. De curator heeft daarom de opeising herroepen en afstand gedaan van
het decormateriaal, w aarbij is afgesproken dat de decorbouw er geen
vorderingen zal indienen in het faillissement.

24-06-2019
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

22-06-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

22-06-2018
5

Onderzoek eigendom decor.

25-09-2018
6

Opeising en verkoop decor.

21-12-2018
7

Veiling decor.

25-03-2019
8

Alle w erkzaamheden zijn verricht.

24-06-2019
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

22-06-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

22-06-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De handelsnaam 'Pal Mundo'.

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft de handelsnaam verkocht aan de houder van de merknaam
voor een bedrag van EUR 500,00 ex BTW .

22-06-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

22-06-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 300.000,00

€ 16.723,88

totaal

€ 300.000,00

€ 16.723,88

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
- Het is de curator gebleken dat het Openbaar Ministerie enige tijd geleden op
luchthaven
Schiphol een groot bedrag aan contanten van gefailleerde in beslag heeft
genomen. Het betrof een bedrag van ca. EUR 16.000,-. Gefailleerde heeft
middels het indienen van klaagschriften tevergeefs getracht het bedrag terug
te krijgen. De curator heeft direct na faillissement aanspraak gemaakt op het in
beslag genomen bedrag. Het beslagbureau van het Openbaar Ministerie heeft
inmiddels bevestigd dat een bedrag van EUR 16.000,- te vermeerderen met
w ettelijke rente zal w orden vrijgegeven ten gunste van de
boedel. Inmiddels w erd een bedrag van € 16.723,88 op de
faillissementsrekening ontvangen. Het door het Openbaar Ministerie
terugbetaalde bedrag heeft volgens het bestuur betrekking op bedrijfsgelden
die zouden w orden aangew end voor het betalen van opdrachtnemers, zoals
artiesten, in het buitenland.

22-06-2018
5

- De debiteurenadministratie is niet op orde. Volgens het bestuur staat er nog
ca.
€ 185.000,- open. Het betreffen allen buitenlandse debiteuren. De curator
beschikt nog niet over de volledige administratie per buitenlandse debiteur. De curator heeft de buitenlandse debiteuren aangeschreven en heeft tot op
heden nog geen reactie ontvangen. De curator heeft het bestuur verzocht te
assisteren en de vorderingen inzichtelijk te maken en nader te onderbouw en.
Volgens de grootboekrekeningen is er per ultimo 2016 een vordering op
handelsdebiteuren van € 1.814.498,34. Door het ontbreken van administratie
2017 is het niet mogelijk om te beoordelen w elke debiteuren per datum
faillissement nog openstaan. De curator zal zich daarom eerst concentreren op
de debiteuren ten aanzien w aarvan het bestuur heeft verklaard dat de
vordering nog niet is betaald:
- Een bedrijf uit Zw itserland heeft een schuld van € 150.000,00 aan
gefailleerde. De curator beschikt over een e-mail d.d. 26 oktober 2016 w aarin
de schuld w ordt erkend, maar w ordt aangegeven dat nog niet kan w orden
betaald. De curator doet onderzoek naar het bedrijf en zal indien mogelijk tot
incasso overgaan;
- Een bedrijf uit Spanje heeft een schuld aan gefailleerde van € 149.550,82. De
debiteur reageert niet. De curator doet nader onderzoek.
- Een natuurlijk persoon uit Italië heeft een schuld aan gefailleerde van €
10.793,82. De debiteur reageert niet.
- Een bedrijf uit Frankrijk heeft een schuld aan gefailleerde van € 3.780,67. De
debiteur is tot op heden onvindbaar.
- Uit de grootboekmutaties blijken diverse w aarborgsommen, w aaronder een
w aarborgsom uit 2016 voor de Stroomtoevoerleidingen ad € 13.342,96. De

25-09-2018
6

w aarborgsom is gestort bij Ahoy Rotterdam. Volgens de bestuurder is deze
mogelijk verrekend met extra stroom dat is verbruikt. De curator onderzoekt dit
nader.
De incasso van de buitenlandse debiteuren heeft tot op heden niets
opgeleverd. De curator heeft een bespreking met de bestuurder ingepland om
de dossiers nogmaals door te nemen.

21-12-2018
7

De incasso van de buitenlandse debiteuren heeft tot op heden niets
opgeleverd. De bestuurder heeft aangegeven dat incasso van de buitenlandse
debiteuren slechts mogelijk zal zijn middels het entameren van gerechtelijke
procedures. De curator onderzoekt in dit verband de proceskansen alsmede de
kosten van het (laten) voeren van gerechtelijke (internationale) procedures.

25-03-2019
8

De curator is doende de proceskansen in te schatten ten aanzien van de tw ee
grootste debiteuren.

24-06-2019
9

Het betreft een vordering op een Zw itserse vennootschap ad EUR 250.000,00
en een vordering op een Spaanse vennootschap van EUR 149.550,82. Ten
aanzien van de eerste vordering is de Zw itserse rechter bevoegd en ten
aanzien van de tw eede vordering is de Spaanse rechter bevoegd. Aan de hand
van de contracten (die nog niet compleet zijn) dient de curator vast te stellen
w elk recht van toepassing is, w aarna een beoordeling kan w orden gemaakt
van de proceskansen ten aanzien van de vorderingen. De Zw itserse
vennootschap heeft de vordering betw ist en de Spaanse vennootschap heeft
vooralsnog niet gereageerd, ook niet op eerdere aanmaningen van de
Spaanse advocaat van gefailleerde.
De curator beschikt nog niet over de volledige dossiers. De bestuurder tracht
de contractstukken boven w ater te krijgen aan de hand van oude e-mailboxen.

24-09-2019
10

De curator heeft geconstateerd dat de debiteurendossiers niet compleet zijn
en dat de vorderingen vooralsnog niet voldoende kunnen w orden
onderbouw d. Een derde partij heeft interesse getoond in aankoop van de
vorderingen. De curator onderzoekt dit nader.

24-12-2019
11

De derde partij heeft inmiddels een bod gedaan op de oninbare buitenlandse
debiteuren. De curator heeft dit bod in beraad.

24-03-2020
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inzichtelijk maken debiteurenportefeuille en onderbouw ing openstaande
posten.

22-06-2018
5

Onderzoek proceskansen alsmede de kosten van gerechtelijke (internationale)
procedures tot incasso.

25-03-2019
8

- Verzamelen complete contracten, beoordelen toepasselijk recht en
beoordelen proceskansen vorderingen.

24-06-2019
9

- Verzamelen complete contracten, beoordelen toepasselijk recht en
beoordelen proceskansen vorderingen.

24-09-2019
10

Onderzoek verkoop debiteurenvorderingen.

24-12-2019
11

Verkoop oninbare debiteurenvorderingen.

24-03-2020
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

22-06-2018
5

5.2 Leasecontracten
Er bestaat een leasecontract voor een Xerox W orkcentre met BNP Paribas
Leasing Solutions
N.V. Opzegging van het contract heeft reeds voor datum faillissement
plaatsgevonden. De
leasemaatschappij dient het apparaat retour te nemen.

22-06-2018
5

De curator heeft het apparaat aangetroffen en er is een afspraak gemaakt met
de
leasemaatschappij om het apparaat op te halen.

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

22-06-2018
5

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

22-06-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie onder het kopje 'Leasecontracten'.

22-06-2018
5

5.6 Retentierechten
N.v.t.

22-06-2018
5

Gefailleerde is eigenaar van een festivaldecor. De decorbouw er heeft in
verband met diverse vorderingen op gefailleerde een beroep gedaan op een
retentierecht. De curator acht dit beroep rechtsgeldig. De curator zal met
machtiging van de rechter-commissaris tot opeising van het decor overgaan.

21-12-2018
7

De curator heeft de opeising inmiddels herroepen.

24-06-2019
9

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

22-06-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

22-06-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

22-06-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

22-06-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-06-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

22-06-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

22-06-2018
5

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-06-2018
5

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

22-06-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

22-06-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

22-06-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een boekenonderzoek laten verrichten en zal zich een oordeel
vormen omtrent de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht. Het onderzoek
van de curator is inmiddels afgerond. Diverse vragen zijn in dit kader
voorgelegd aan het bestuur, w aarvan een deel nog niet voldoende is
beantw oord.

22-06-2018
5

De curator heeft op korte termijn een bespreking met het bestuur om de
resultaten van het boekenonderzoek te bespreken, alsmede de nog
openstaande vragen af te w ikkelen.

25-09-2018
6

Inmiddels heeft een bespreking plaatsgevonden en zijn de resultaten van het
boekenonderzoek en de nog openstaande vragen besproken. Het bestuur
heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beantw oording van de
vragen.

21-12-2018
7

De meeste vragen zijn inmiddels beantw oord. Een aantal vragen, zoals een
vraag ten aanzien van een bij Ahoy Rotterdam gestorte w aarborgsom, moet
nog w orden beantw oord.

25-03-2019
8

De vragenronde is nog niet volledig afgerond. De curator tracht het een en
ander in de komende verslagperiode af te ronden.

24-06-2019
9

De bestuurder is doende de openstaande vragen, voorzien van een
onderbouw ing, te beantw oorden. De curator heeft de bestuurder een laatste
termijn gesteld om aan de informatieverplichting te voldoen.

24-09-2019
10

De bestuurder heeft alle vragen inmiddels beantw oord.

24-12-2019
11

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet aan voldaan. De jaarrekening 2014 is te laat gedeponeerd op 19 januari
2017. De
jaarrekening 2015 is niet gedeponeerd.

22-06-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

22-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan. Het geplaatste en gestorte kapitaal van gefailleerde bedraagt 1
euro.

22-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan hieromtrent nog geen mededelingen doen.

22-06-2018
5

Toelichting
In het faillissement van Pal Mundo B.V. staat vast dat er sprake is van
onbehoorlijke taakvervulling en w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak
is van het faillissement, omdat de jaarrekeningen te laat c.q. niet zijn
gedeponeerd en de administratie niet geheel op orde is. De bestuurder heeft
voornoemd vermoeden getracht te w eerleggen door diverse van buiten
komende andere oorzaken van het faillissement aan te w ijzen. Volgens het
bestuur ligt de belangrijkste oorzaak van het faillissement dan ook in het feit
dat diverse buitenlandse debiteuren in 2016 ten onrechte de facturen van
gefailleerde niet hebben betaald in combinatie met het feit dat het Pal Mundo
Festival 2016 met een groot verlies is afgesloten. De ticketverkoop bleef in
tegenstelling tot eerdere edities achter op de gemaakte calculaties, alsmede
de barinkomsten. Omdat de meeste kostenposten grotendeels achteraf
dienden te w orden betaald uit de opbrengsten van het festival, konden
diverse schulden na afloop van het festival niet direct w orden betaald. In
december 2016 zijn de activiteiten van gefailleerde hierdoor gestaakt en is
getracht met schuldeisers een regeling te treffen. De curator heeft vastgesteld
dat het Pal Mundo Festival 2016 inderdaad met een groot verlies is afgesloten
en dat buitenlandse debiteuren in 2016 inderdaad ruim € 400.000,00
onbetaald hebben gelaten (en overigens nog steeds niet aan de boedel
hebben betaald). De door het bestuur genoemde van buiten komende
oorzaken lijken de curator daarom aannemelijk. Gelet op het voorgaande heeft
de curator, mede gelet op de verhaalsmogelijkheden en de procesrisico's, een
schikking getroffen met de bestuurder ter zake bestuurdersaansprakelijkheid.
Aan de boedel zal een bedrag w orden voldaan van € 30.000,00. Inmiddels is
hiervan € 10.000,00 betaald.

Toelichting
Inmiddels heeft de bestuurder € 15.000,00 voldaan, w aardoor de schikking
niet volledig w ordt nagekomen. De bestuurder heeft toegezegd het restant in
de eerste w eek van april 2019 te voldoen.

Toelichting
In de verslagperiode is slechts € 5.000,00 ontvangen, w aardoor thans nog €
10.000,00 resteert. De bestuurder heeft verzocht om meer tijd. Gelet op de
andere w erkzaamheden in het faillissement, is de curator bereid de bestuurder
nog een korte tijd te gunnen om aan zijn verplichtingen jegens de boedel te
voldoen.

Toelichting
In de verslagperiode is w ederom een bedrag ontvangen van € 5.000,00
w aardoor thans nog een restantbedrag van € 5.000,00 resteert. De curator
heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om het restant te voldoen.

Toelichting
De bestuurder heeft het restant niet voldaan binnen de curator gestelde
termijn en heeft verzocht om een nadere termijn. De curator heeft het een en
ander thans in beraad.

Toelichting
De bestuurder heeft een kleine aanbetaling gedaan op het nog te betalen
restant van EUR 5.000,00.

21-12-2018
7

25-03-2019
8

24-06-2019
9

24-09-2019
10

24-12-2019
11

24-03-2020
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het is de curator gebleken dat het drukbezochte Pal Mundo Festival 2017 is
georganiseerd
door een andere - in december 2016 opgerichte - vennootschap. Vele
crediteuren hebben zich hierover bij de curator beklaagd. Mogelijk is er sprake
van een oneigenlijke doorstart, dan w el paulianeus handelen.

22-06-2018
5

Het onderzoek van de curator is inmiddels afgerond. De partij die de
ondernemingsactiviteiten deels heeft overgenomen van gefailleerde, heeft
betw ist dat er
sprake is van een paulianeuze c.q. onrechtmatige doorstart, temeer nu
volgens haar
slechts een (verlieslatende) activiteit is overgenomen, alsmede flinke
huurschulden van
gefailleerde zijn overgenomen ter zake de Ahoy Rotterdam. De curator heeft
hierop een boekenonderzoek uitgevoerd, w aarbij is onderzocht in hoeverre
voornoemde partij rechtstreeks heeft geprofiteerd van contracten en middelen
van gefailleerde (en w aarvoor gefailleerde heeft betaald en/of schulden is
aangegaan), teneinde te onderzoeken of het standpunt kon w orden
ingenomen dat er sprake is gew eest van een oneigenlijke doorstart die heeft
geleid tot benadeling van de crediteuren van gefailleerde. Naar aanleiding van
het onderzoek heeft de curator geconstateerd dat hiervan slechts in geringe
mate sprake is. Gelet op het hieraan verbonden procesrisico, heeft de curator
een schikking getroffen inhoudende betaling van een goodw illvergoeding aan
de boedel ad € 5.000,00 ex BTW .

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek kan pas w orden afgerond na beantw oording
van alle door de curator gestelde vragen en de beoordeling of er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid.

22-06-2018
5

Het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid is afgerond.

21-12-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afw ikkeling vervolgvragen, beoordeling bestuurdersaansprakelijkheid.

22-06-2018
5

Afw ikkeling vervolgvragen naar aanleiding van het boekenonderzoek.

21-12-2018
7

Toezien naleving schikking en vervolgvragen naar aanleiding van het
boekenonderzoek.

25-03-2019
8

Toezien naleving schikking en vervolgvragen naar aanleiding van het
boekenonderzoek.

24-06-2019
9

Ontvangst restantbedrag schikking en beantw oording openstaande vragen.

24-09-2019
10

De bestuurder heeft het restantbedrag van de schikking niet voldaan binnen
de curator gestelde termijn en heeft verzocht om een nadere termijn. De
curator heeft het een en ander thans in beraad.

24-12-2019
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 16.096,40

22-06-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 697.012,23

22-06-2018
5

€ 1.315.349,23

24-09-2019
10

€ 1.514.631,23

24-12-2019
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.151,04

22-06-2018
5

€ 13.576,96

24-09-2019
10

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.984,92

22-06-2018
5

€ 1.559,00

24-09-2019
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

22-06-2018
5

38

21-12-2018
7

39

24-09-2019
10

40

24-03-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 348.134,49

22-06-2018
5

€ 354.473,72

25-09-2018
6

€ 307.708,46

21-12-2018
7

€ 308.066,35

24-09-2019
10

€ 308.408,09

24-03-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

25-09-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie crediteuren.

25-09-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-06-2018
5

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-06-2018
5

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-06-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-06-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
N.v.t.

22-06-2018
5

Voortzetting debiteurenincasso, opeising en verkoop decor en
vervolgbespreking bestuur met betrekking tot resterende vragen uit het
boekenonderzoek.

21-12-2018
7

Debiteurenincasso (onderzoek proceskansen en kosten), veiling decor en
toezien naleving schikking.

25-03-2019
8

Debiteurenincasso (onderzoek toepasselijk recht en proceskansen), incasso
restant van de schikking met de bestuurder.

24-06-2019
9

W achten op aanlevering complete dossiers debiteuren, w achten ontvangst
restantbedrag schikking en beantw oording openstaande vragen.

24-09-2019
10

De curator zal een verkoop van de debiteurenvorderingen onderzoeken,
alsmede zich beraden op het verzoek van de bestuurder om een laatste
termijn voor het betalen van het restantbedrag van de schikking.

24-12-2019
11

Verkoop oninbare buitenlandse debiteuren en incasso restant
schikkingsbedrag.

24-03-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-06-2018
5

De curator verw acht het faillissement op korte termijn te kunnen afw ikkelen.

24-03-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
24-6-2020

24-03-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en debiteurenincasso.

22-06-2018
5

- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en debiteurenincasso.

25-09-2018
6

Zie Plan van Aanpak.

21-12-2018
7

Zie Plan van Aanpak.

25-03-2019
8

Bijlagen
Bijlagen

