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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zingerzangers Nederland B.V.

16-07-2019
1

Gegevens onderneming
Zingerzangers Nederland B.V.
tevens handelend onder de namen KeyMusic Den Haag, KeyMusic Rotterdam,
KeyMusic Eindhoven, KeyMusic Utrecht, Key Music, Rock Palce en KeyMusic
Apeldoorn
Ceintuurbaan 191
3051 KC Rotterdam
KvK nr.: 27179501
Surseance nr. C/09/19/11 S
Faill.nr. C/10/19/229 F
Datum uitspraak surseance: 12 juni 2019
Datum uitspraak faillissement: 17 juni 2019
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. C. de Jong
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl
De statutaire naam van de onderneming luidde tot kort voor de surseance
Keymusic Nederland B.V.

16-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel:
W inkels in muziekinstrumenten, Detailhandel via internet in overige non-food,
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen).

16-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 5.384.395,00

€ -234.412,00

€ 6.864.715,00

2018

€ 12.939.045,00

€ -1.114.667,00

€ 4.712.522,00

2017

€ 14.073.732,00

€ -863.055,00

€ 6.007.165,00

Toelichting financiële gegevens
De komende verslagperiode zullen de financiële gegevens in het kader een
oorzakenonderzoek nader w orden onderzocht.

16-01-2020
3

Het oorzakenonderzoek is gestart. Het is te vroeg om daar reeds conclusies uit
te trekken.

16-04-2020
4

Een gesprek over onder meer de oorzaken van het faillissement met een
gew ezen bestuurder is door corona een aantal maal uitgesteld. Getracht w ordt
dat komende verslagperiode alsnog te laten plaatsvinden.

16-10-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
46
Toelichting
Naast vaste w erknemers w aren er zzp'ers en stagiairs verbonden aan
curanda.

Boedelsaldo

16-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.833,94

16-07-2019
1

€ 418.277,53

16-10-2019
2

Toelichting
Onderdeel van het huidige boedelsaldo is een voorschot van de doorstarter op
de UW V uitkering na datum faillissement betreffende de personeelsleden van
curanda die door de doorstarter zijn overgenomen (omstreeks 38 personen).
Een eindafrekening zal plaatsvinden w anneer het UW V haar vordering indient.
€ 348.537,18

16-01-2020
3

Toelichting
Onderdeel van het boedelactief is een voorschot dat de doorstarter aan de
boedel heeft betaald ter zake van het salaris van w erknemers die in dienst zijn
getreden bij doorstarter vanaf datum doorstart (15 juli 2019) tot datum
indiensttreding w erknemers. Het exacte bedrag moet nog w orden bepaald en
is afhankelijk van de vordering die het UW V nog indient ten aanzien van de
betreffende w erknemers vanaf 15 juli 2019 tot datum einde dienstverband.
(zie ook tw eede verslag onder het kopje Personeel).
In depot (op de derdenrekening van het kantoor van de curator) is een bedrag
gestald door de doorstarter ter zake van - onder meer en kort gezegd - de
gebruikmaking van het bedrijfspand Rotterdam. Zie ook onder Inventarisatie
van verslag 2.
€ 348.854,32

16-04-2020
4

€ 348.854,32

16-07-2020
5

€ 282.664,33

16-10-2020
6

€ 235.834,18

15-04-2021
8

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door betaling van salaris aan de curator.
€ 235.834,18

Verslagperiode

15-07-2021
9

Verslagperiode
van
12-6-2019

16-07-2019
1

t/m
15-7-2019
van
16-7-2019

16-10-2019
2

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

16-01-2020
3

t/m
14-1-2020
van
15-12-2009

16-04-2020
4

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

16-07-2020
5

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
6

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

15-01-2021
7

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

15-04-2021
8

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021
t/m
14-7-2021

Bestede uren

15-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

480 uur 57 min

2

203 uur 0 min

3

107 uur 27 min

4

77 uur 51 min

5

105 uur 36 min

6

48 uur 24 min

7

91 uur 57 min

8

34 uur 0 min

9

47 uur 0 min

totaal

1.196 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het totaal van de uren besteed ten aanzien van de surseance van
totaal 78,15 uur (tot 17 juni 2019) en de uren besteed na uitspraak
faillissement (vanaf 17 juni 2019 van in totaal 402,80).

16-07-2019
1

De afgelopen verslagperiode is gericht gew eest op (i) oorzakenonderzoek en
rechtmatigheid en (ii) discussies rondom Ceintuurbaan 191. Daarnaast is er
overleg gaande met de gemeente Rotterdam ter zake van Ceintuurbaan 180184 te Rotterdam.

16-07-2020
5

Afgelopen verslagperiode is er een zitting gew eest inzake een
indeplaatsstellingsprocedure. Op 16 oktober 2020 is er vonnis gew ezen in die
kw estie. De curator heeft nog geen kennis kunnen nemen van het vonnis.

16-10-2020
6

Daarnaast is er het nodige contact met de doorstarter over diverse kw esties,
w aaronder een huurovereenkomst en overdracht ter zake van perceel en
opstal te Ceintuurbaan 180-184 te Rotterdam.
De bestede tijd gedurende de afgelopen verslagperiode heeft met name
gezien op de afw ikkeling van het gebruik en oplevering van het pand aan de
Ceintuurbaan 191 te Rotterdam, tegen het licht van een vonnis van 16 oktober
2020, zie hierna. Daarnaast bleek de doorstarter niet bereid om - zonder de
nodige drang - voor integrale betaling van het gebruik van Ceintuurbaan 191
te Rotterdam zorg te dragen. Ook daar is de nodige tijd aan besteed.

15-01-2021
7

Voorts w as afgelopen verslagperiode de nodige tijd gemoeid met de
overdracht van Ceintuurbaan 180-184 te Rotterdam. Daartoe heeft de curator
het nodige overleg moeten voeren met MVGM namens de gemeente
Rotterdam. Die overdracht heeft per 31 december jl. plaatsgevonden.
De afgelopen verslagperiode zijn er de nodige contacten gew eest met de
doorstartende partij om te bezien of een nog lopende discussie kon w orden
beëindigd. Daarin zijn w at stappen gezet. Daarnaast heeft Key Music N.V.
een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan, zie onder kopje 5. Daarmee
w as de nodige tijd gemoeid de afgelopen verslagperiode.

15-07-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In curanda, hierna ook ZZN, w orden 4 eigen w inkels gedreven en er zijn 4
contracten met franchisers met eigen w inkels. In deze w inkels w orden
muziekinstrumenten en accessoires verkocht.

16-07-2019
1

ZZN heeft een enig aandeelhouder (Zingerzangers International B.V., hierna
“ZZI”), w aarbij ZZI (66,8%) samen met ZZN (23,2%) alle aandelen in Key Music
N.V. houdt (“KMB”), w aarin een keten van muziekw inkels in België w ordt
geëxploiteerd. De directie w ordt gedreven door Francky Dedyne, ook oprichter
van de keten. Dedyne heeft een cruciale rol binnen de onderneming.
Binnen de groep w as ZZN verantw oordelijk voor ongeveer 1/3 van de omzet
(in totaal afgerond EUR 28 mio, globaal beeld afgelopen jaar).

Ter aanvulling op het eerste verslag, geldt dat omstreeks 86% van de
aandelen in ZZI w orden gehouden door een door Standard Investment
gecontroleerde entiteit. Francky Dedeyne houdt omstreeks 7% van de
aandelen in ZZI. De resterende aandelen (5% respectievelijk 1,67%) w orden
gehouden door Niels W illems en een stak.

16-04-2020
4

1.2 Lopende procedures
Er is een lopende procedure tussen Key Music en Xtra Muzique. De curator
heeft de rechtbank verzocht een termijn te stellen ten einde zich uit te laten
over het al dan niet overnemen van de procedure.

16-07-2019
1

De curator heeft de procedure in het faillissement niet overgenomen.

16-10-2019
2

1.3 Verzekeringen
De curator zal lopende verzekeringen opzeggen dan w el overnemen
afhankelijk van de noodzaak.

16-07-2019
1

Een aantal verzekeringen is gecontinueerd tot datum doorstart (15 juli 2019),
een ander deel is per eerst mogelijke datum geëindigd. Thans lopen er geen
verzekeringen meer.

16-10-2019
2

1.4 Huur
Er is sprake van huurovereenkomsten voor diverse panden aan de locaties
Rotterdam, Den Haag (onderhuur van Zingerzangers International B.V.,) en
Utrecht. De huurovereenkomsten zijn gezien de doorstart van de onderneming

16-07-2019
1

niet opgezegd. Ten aanzien van Rotterdam geldt dat de hoofdverhuurder de
huurovereenkomst heeft opgezegd met de huurder.
Er is enige onduidelijkheid omtrent de opzegging van de huur aangaande de
locatie Rotterdam. Met partijen w ordt daarnaar gekeken.
Tussen de curator en de doorstartende partij is een discussie ontstaan over de
verschuldigde huurpenningen vanaf datum doorstart tot en met heden. Deze
discussie heeft zich opgelost voor Utrecht en Den Haag (w elke locatie
overigens door de aandeelhouder van curanda w erd gehuurd), te w eten dat
de huurverplichting vanaf datum doorstart is overgenomen door doorstarter.
De huur voor Den Haag is geëindigd (en inmiddels is er door de doorstarter
een nieuw e locatie gehuurd). Voor de locatie te Rotterdam is er nog steeds
discussie gaande. De huidige eigenaar w il de huur met de doorstarter niet
continueren. De doorstarter heeft ook geen indeplaatsstelling gevorderd.

16-10-2019
2

De curator voert overleg met de doorstarter en tot die tijd is er een bedrag tot
zekerheid gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator door
de doorstarter.
Mede op verzoek van de koper van de activa is er een indeplaatsstelling
gevorderd. Die procedure loopt thans. Initieel w as er een zittingsdatum
gepland (28 februari a.s.) maar door verhinderingen zal er een verzoek w orden
ingediend om een andere datum te plannen.

16-01-2020
3

Er heeft een kortgeding gediend op 10 januari jl., geïnitieerd door de huidige
eigenaar van het bedrijfspand Rotterdam, w aarin van de koper van de activa,
de curator qq en de partijen die verder verblijven in het bedrijfspand
Rotterdam is gevorderd om dit bedrijfspand binnen 8 dagen na een vonnis in
het kortgeding - kortgezegd - leeg en schoon op te leveren. Op 24 januari na
14:00 w ordt het op die dag te w ijzen vonnis aan partijen toegezonden.
De ontruimingsvordering in kort geding van de huidige eigenaar van het
bedrijfspand in Rotterdam is afgew ezen bij vonnis van 24 januari 2020.

16-04-2020
4

De geplande mondelinge behandeling van de indeplaatsstellingsprocedure
heeft vanw ege het coronavirus geen doorgang kunnen vinden. De rechter
heeft bepaald dat de mondelinge behandeling op een later moment alsnog zal
plaatsvinden. Partijen hebben begin deze maand daartoe hun verhinderdata
opgegeven. Een nieuw e datum is op de datum van dit verslag nog niet
bekend.
Er staat een mondelinge behandeling gepland betreffende de
indeplaatsstellingsprocedure op dinsdag 18 augustus a.s.
Tevens heeft de eigenaar van het bedrijfspand in Rotterdam (Ceintuurbaan
191) een tw eede kort geding opgestart. Daarin w erd - kort gezegd - betaling
van de achterstallige huur- cq gebruiksgelden gevorderd van de doorstarter cq
de curator en ontruiming.
De doorstarter heeft onder druk van het kort geding de achterstanden betaald
vanaf datum doorstart (15 juli 2019) tot en met juni 2020. Het kort geding is
vervolgens ingetrokken.
De boedel heeft thans nog steeds een bedrag onder zich tot zekerheid van
betaling door de doorstarter voor het gebruik van Ceintuurbaan 191.

16-07-2020
5

Er is thans nog sprake van een lopende procedure tegen de eigenaar van het
pand aan de Ceintuurbaan te Rotterdam. In die procedure is de dag van dit
verslag, 16 oktober 2020, een vonnis gew ezen. De inhoud van het vonnis is de
curator nog niet bekend.

16-10-2020
6

De indeplaatsstellingsprocedure, w aarbij de curator door de advocaat van de
doorstarter is bijgestaan, heeft niet geresulteerd in een toew ijzend vonnis.
Daarnaast is - nadat ontruiming vergeefs in een tw eetal eerdere kortgedingen
is gevorderd - ontruiming toegew ezen onder oplegging van een dw angsom,
w anneer geen tijdige ontruiming zou hebben plaatsgevonden.

15-01-2021
7

Na de nodige communicatie, heeft de doorstarter zorggedragen voor
oplevering van het betreffende pand aan de Ceintuurbaan aan de curator, die
het pand dezelfde avond heeft opgeleverd aan de eigenaar (30 november
2020).
Door uiteindelijk tijdige oplevering, zijn geen dw angsommen verbeurd. Echter,
doorstarter liet tw ee maanden gebruiksvergoeding onbetaald. De curator had
echter in 2019 al een depot van doorstarter verzocht en na de nodige pressie
verkregen, onder meer voor het geval doorstarter de gebruiksvergoeding voor
het pand aan de Ceintuurbaan niet zou voldoen. Uit het betreffende depot
heeft de curator - nadat de boedel de verbruiksvergoedingen aan de eigenaar
had betaald - de boedel voor de betreffende voorgeschoten
verbruiksvergoedingen - gecompenseerd.

1.5 Oorzaak faillissement
In september 2016 heeft Standard Investment het grootste deel van de
aandelen in de enig aandeelhouder van curanda, voorheen genaamd Keymusic
International B.V., verw orven. Curanda stond er toen slecht voor en dreigde
door een tekort aan w erkkapitaal in de problemen te komen. Er is ingezet op
groei, w aarbij er een vestiging in Frankrijk is geopend (via het zusterbedrijf in
België, Keymusic N.V.). Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is
gefailleerde verlieslatend gebleven gedurende de afgelopen jaren. Het
afgelopen jaar zijn de w instmarges ingezakt. Dit zou mede veroorzaakt zijn
door de opkomst van online verkoop van muziekinstrumenten.

16-07-2019
1

De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen. In dat kader
is de administratie veiliggesteld.
Het onderzoek naar de administratie is gestart, maar bevindt zich nog in de
beginfase.

16-10-2019
2

De komende verslagperiode zal in het teken staan van een
oorzakenonderzoek. De curator is gestart met het opstellen van een protocol
oorzakenonderzoek.

16-01-2020
3

De curator heeft in het kader van het oorzakenonderzoek een bespreking in
juni ingepland met de bestuurder van gefailleerde en de (indirect)
meerderheidsaandeelhouder aan de hand van een vragenlijst van de curator.
Gezien de corona-maatregelen is het nog niet zeker of deze afspraak plaats
kan vinden in juni. Voorts is afgesproken dat de bestuurder van gefailleerde en
de (indirect) meerderheidsaandeelhouder voor de bespreking een verslag
aanleveren. Daarin dient, onderbouw d met stukken, te w orden omschreven
w at in hun beleving en in aanvulling op hetgeen dat al eerder met ze is
besproken, de oorzaken zijn gew eest van het faillissement.

16-04-2020
4

De afgelopen verslagperiode hebben besprekingen plaatsgevonden met de
bestuurder van gefailleerde en de (indirect) meerderheidsaandeelhouder en is
gesproken over de oorzaken van het faillissement. De curator heeft in
augustus een bespreking ingepland met een andere voormalig (middellijk)
bestuurder van gefailleerde (tot augustus 2018).

16-07-2020
5

In het kader van het oorzakenonderzoek is nadere informatie uitgew isseld
door de bestuurder en indirect meerderheidsaandeelhouder met de curator en
zijn vragen ter verduidelijking van posities nader toegelicht.
In een volgend verslag zal de curator een nadere toelichting geven omtrent de
oorzaken van het faillissement.
Afgelopen verslagperiode stond er een bespreking gepland met een voormalig
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Vanw ege corona-perikelen heeft deze
bespreking geen doorgang kunnen vinden. De bespreking zal opnieuw w orden
ingepland, al dan niet online. Daarnaast heeft de curator contact gelegd met
een forensisch accountant voor nadere onderzoek.

16-10-2020
6

Het gesprek met de gew ezen bestuurder heeft afgelopen verslagperiode
online plaatsgevonden.

15-01-2021
7

Er is - na instemming van de rechter-commissaris - een accountant
ingeschakeld ter zake van onderzoek naar specifieke punten. Komende
verslagperiode zal rapportage plaatsvinden.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een rapportage ontvangen van
de ingeschakelde accountant. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de
curator een aantal additionele vragen gesteld aan de bestuurder van
gefailleerde. Na ontvangst van de antw oorden van de bestuurder, zal de
curator een standpunt innemen in het kader van het oorzakenonderzoek en
het rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
8

De betreffende vragen zijn door de bestuurder beantw oord. De curator houdt
een definitief standpunt aangaande oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
aan.

15-07-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
46
Toelichting
Naast personeelsleden w aren er nog zzp-ers verbonden aan Keymusic. Van
deze zzp-ers is afscheid genomen op één na, die niet makkelijk vervangen kon
w orden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

16-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
46

16-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-6-2019

46

totaal

46

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Direct na het uitspreken van de surseance is er een aantal bijeenkomsten met
het personeel gew eest om ze te informeren over de gevolgen en mogelijke
uitkomsten van de surseance en het opvolgende faillissement. De curator heeft
een appgroep aangemaakt om zo nodig direct contact te kunnen hebben met
de filiaalmanagers.

16-07-2019
1

Inmiddels hebben de UW V-bijeenkomsten voor w erknemers op de diverse
locaties plaatsgevonden. Alle w erknemers is op de dag van het uitspreken van
het faillissement per e-mail ontslag aangezegd.
Met de realisering van de doorstart is tevens een aantal (omstreeks 38)
w erknemers in dienst getreden bij de doorstarter.

16-10-2019
2

Nu overeengekomen w as dat doorstarter de kosten overgenomen personeel
vanaf datum doorstart zou overnemen, is hiervoor door doorstarter een
voorschot aan de boedel voldaan. De boedel heeft w el de nodige druk en tijd
moeten investeren om doorstarter zover te krijgen. Het definitieve bedrag zal
aan de hand van de nog te ontvangen vordering van het UW V w orden
vastgesteld. Ondanks herhaalde verzoeken en toelichting omtrent het belang
deze vordering spoedig te ontvangen, is deze nog niet ingediend door het
UW V.

Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend, w aardoor het op dit
punt nog niet tot een finale afrekening met de doorstarter kan w orden
gekomen.

16-01-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft het UW V een vordering ingediend en heeft
een nadere afrekening met de doorstarter plaatsgevonden op basis van de
vordering zoals deze door het UW V is ingediend. De betreffende betaling door
de doorstarter heeft inmiddels ook plaatsgevonden en w ordt verantw oord in
het financiële verslag 4.

16-04-2020
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Opstal Rotterdam

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfspand Eindhoven

€ 735.000,00

€ 1.070.000,00

€ 0,00

totaal

€ 815.000,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had een bedrijfspand in Eindhoven in eigendom en tevens
een recht van opstal te Rotterdam. Op het bedrijfspand in Eindhoven w as - in
het kader van een financieringsarrangement met ING Bank - een hypotheek
gevestigd.

16-07-2019
1

Daarnaast had curanda een opstalrecht te Rotterdam. Dat w as vrij van
hypotheek.
In het kader van een doorstart zijn beide panden verkocht. ING Bank en de
boedel hebben een boedelbijdrage overeengekomen, die niet in detail
gespecificeerd is, van EUR 85.000,--.
Het opstalrecht is nog niet overgedragen aan de koper. Dit houdt verband met
gesprekken met (onder meer) de gemeente Rotterdam omtrent de huur van de
bodem. Die discussies lijken nagenoeg afgerond te zijn. De curator heeft daar
met enige regelmaat overleg over met MVGM (namens gemeente Rotterdam)
en de advocaat van de doorstarter. De curator heeft meermalen bij partijen
aangedrongen op een spoedige afronding.

16-04-2020
4

Afgelopen verslagperiode heeft de curator rond de tafel gezeten met MVGM
namens de gemeente Rotterdam en zijn er additionele vragen van de
gemeente Rotterdam beantw oord. De gemeente Rotterdam zal op korte
termijn een standpunt innemen omtrent de huur van de bodem, alsmede
omtrent parkeerplaatsen die zijn gelegen tegenover Ceintuurbaan 191 te
Rotterdam.

16-07-2020
5

Naar de curator begrijpt heeft de Gemeente Rotterdam een huurvoorstel voor
w at betreft de grond onder het opstal aan de Ceintuurbaan 180-184 te
Rotterdam aan de doorstarter ter ondertekening voorgelegd. De curator heeft
een aantal maal aan de advocaat van de doorstarter verzocht om uitsluitsel
w anneer getekend gaat w orden (zodat daarna de opstal Ceintuurbaan 180184 te Rotterdam overgedragen kan w orden). De curator is in afw achting van
een inhoudelijke reactie.

16-10-2020
6

De afgelopen verslagperiode heeft overdracht plaatsgevonden.

15-01-2021
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Een doorstart is bew erkstelligd. De onroerende zaken w orden overgedragen
aan de doorstartende partij.

16-07-2019
1

Behoudens het opstalrecht, zie onder 3.1, zijn de onroerende zaken
overgedragen.

16-04-2020
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 85.000,00

€ 0,00

totaal

€ 85.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de diverse locaties zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen. Gezien de doorstart
zijn deze bedrijfsmiddelen tot op heden op locatie gebleven. De getaxeerde
w aarde x 1,25% zal - gezien de rechten fiscus - in eerste instantie aan de
boedel toevallen.

16-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Tegen de achtergrond van het bodemvoorrecht van de fiscus en art. 57 lid 3
Fw , zal de opbrengst van de bodemzaken in de boedel vallen.

16-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Een doorstart is bew erkstelligd. De bedrijfsmiddelen zullen overgaan naar de
doorstartende partij.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

950.000

€ 950.000,00

€ 19.000,00

totaal

€ 950.000,00

€ 19.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

16-07-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w inkels van curanda w aren ten tijde van het faillissement nog geopend.
Met de bank is overeengekomen de verkopen te continueren. De w inkels zijn
dan ook met het oog op een doorstart open gebleven. NTAB heeft een
inventarisatie gemaakt van de voorraden en samen met de curator is
onderzoek gedaan naar de positie eigendomsvoorbehoud en consignatie.

16-07-2019
1

Met de partijen met een eigendomsvoorbehoud en consignatie zal - in
samenspraak met de doorstarter - tot afspraken w orden gekomen.

Zie 3.7.

16-04-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden ten tijde van het faillissement zijn geïnventariseerd. Nu de
doorstart is bew erkstelligd zal de komende verslagperiode afspraken met de
doorstartende partij c.q. de crediteuren gemaakt w orden.

16-07-2019
1

De doorstartende partij heeft de crediteuren benaderd w elke
eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd, dan w el goederen in consignatie
hebben gegeven aan curanda. De afw ikkeling loopt in eerste instantie via de
doorstarter, w aarbij de curator vinger aan de pols houdt door ontvangsten
updates van stand van zaken. Om deze overzichten te ontvangen en te blijven
ontvangen, heeft de curator de nodige druk moeten zetten bij de doorstarter.

16-10-2019
2

Met de meeste partijen met een eigendomsvoorbehoud is een regeling bereikt
vanuit de doorstarter. Zodra duidelijk is dat alle posities van partijen met een
eigendomsvoorbehoud zijn afgew ikkeld, zal de curator daar melding van
maken in een volgend verslag.

16-01-2020
3

De eigendomsvoorbehouden lijken integraal te zijn afgew ikkeld, maar spelen
mogelijk nog in relatie bank-doorstarter.

16-04-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 250.000,00

totaal

€ 250.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De gefailleerde houdt 23,2% van de aandelen in Key Music N.V., een keten van
muziekw inkels in België. Zingerzangers International B.V. houdt de resterende
aandelen in deze entiteit. 100% van de aandelen zijn verpand aan ING Bank.
In het kader van de doorstart zijn de aandelen door ING Bank (naar Belgisch
recht) verkocht aan de doorstartende partij.

16-07-2019
1

Deze verkoop is onderdeel van een totale verkoop van alle activa, inclusief de
goodw ill. Voor de goodw ill, inclusief IE-rechten en URL's en w ebshop, die
integraal toekomt aan de boedel, is een bedrag van EUR 250.000,-- voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ten aanzien van de verkoop van alle activa (OG, voorraden, inventaris,
aandelen, debiteuren en overige activa) is met de doorstartende partij een
overeenkomst bereikt. Daartoe is de afgelopen w eken intensief onderhandeld.
Partijen zijn op 15 juli jl. tot ondertekening overgegaan, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris.

16-07-2019
1

De koopsom, die tegen de achtergrond van de beperkte rechten grotendeels
aan ING Bank toekomt, zal gefaseerd w orden betaald. De boedel zal het haar
toekomende deel gedurende de laatste w eek van juli 2019 ontvangen. De
betreffende gelden staan inmiddels op de derdengeldrekening van een van de
betrokken advocaten.
De afgelopen verslagperiode is het aandeel van de koopsom voor de boedel
inzake de doorstart ontvangen op de boedelrekening.

16-10-2019
2

Ten aanzien van de afrekening tussen de doorstarter met ING Bank, de
gew ezen financier van curanda, ter zake van de overgenomen activa, lopen
nog gesprekken. Dat raakt op generlei w ijze de belangen van de boedel.

16-01-2020
3

Zie 5.1

16-04-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

openstaande posten lijst 20-6-2019

€ 163.096,77

€ 27.500,00

€ 0,00

totaal

€ 163.096,77

€ 27.500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De verkoop van de debiteuren is onderdeel van de doorstart. De boedel
verricht geen w erkzaamheden in het kader van de incasso van debiteuren en
krijgt ook geen specifieke vergoeding hiervoor.

16-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille is aan de doorstartende partij verkocht.

16-07-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.024.806,81

16-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de ING Bank. ING bank had pand- en
hypotheekrechten op nagenoeg alle activa, inclusief de aandelen die curanda
hield in de Belgische zustermaatschappij. De vordering van ING Bank is de
afgelopen w eken afgenomen door verkopen van voorraden vanuit de w inkels.
Na ontvangst van de koopsom ter zake van de uitw inning van de zekerheden,
zal de vordering van de bank w orden aangepast.

Toelichting vordering van bank(en)
Tussen bank en doorstarter vinden nog afrekeningen plaats, w aardoor de
vordering van de bank nog neerw aarts zal w orden aangepast. Zodra een
update mogelijk is, zal het verslag daartoe w orden aangepast.

Toelichting vordering van bank(en)
Tussen doorstarter en bank vinden nog besprekingen plaats op dit punt,
verw ezen w ordt ook naar het kopje "Activa" in dit verslag, w aardoor een
nadere update nog niet mogelijk is.

Toelichting vordering van bank(en)
De gesprekken tussen bank en doorstarter omtrent de afrekening lopen nog.
Er kan zodoende nog geen melding w orden gemaakt van de definitieve
omvang van de restantvordering van de bank.

16-10-2019
2

16-01-2020
3

16-04-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is een procedure gestart tegen de doorstarter in verband met
betaling van de nog resterende schuld in het kader van de overname van
activa. De boedel is daar geen partij in.

Toelichting vordering van bank(en)
De procedure tussen de bank en de doorstarter loopt. Er is nog geen datum
gepland voor de mondelinge behandeling.

16-07-2020
5

16-10-2020
6

Zoals hiervoor vermeld, had de ING Bank pand- en hypotheekrechten op
nagenoeg alle activa, w aaronder op de aandelen die curanda hield in Key
Music N.V. De curator heeft een Belgische advocaat ingeschakeld om te
beoordelen of het pandrecht op de aandelen rechtsgeldig is gevestigd naar
Belgisch recht.

Toelichting vordering van bank(en)
De gevestigde zekerheden door ING Bank lijken, uitgaande van het advies van
de Belgische advocaat dat gedurende afgelopen verslagperiode is ontvangen
en toegelicht, op orde.

15-01-2021
7

5.2 Leasecontracten
De lopende leasecontracten zullen w orden beëindigd.

16-07-2019
1

Lopende leasecontracten zijn opgezegd, dan w el zo nodig door doorstarter
overgenomen.

16-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de aandelen in Key Music België N.V., de
inventaris, het rollend materieel, voorraden, debiteuren en een hypotheekrecht
op het onroerend goed te Eindhoven.

16-07-2019
1

In het kader van de doorstart zijn zekerheden vrijgegeven.

16-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Met de bank zijn afspraken gemaakt hoe tot verkoop van de verpande en
verhypothekeerde zaken om de opbrengst daarvan te optimaliseren. Dat heeft
geleid tot de verkoop aan de doorstartende partij w aarbij de bank en curator
tot afspraken omtrent boedelbijdragen zijn gekomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

16-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich diverse partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator zal na de doorstart deze
partijen nader berichten en in overleg met de doorstarter tot afw ikkeling
komen.

16-07-2019
1

De doorstartende partij zal de afw ikkeling met de partijen inzake
eigendomsvoorbehoud afw ikkelen.

16-10-2019
2

Verw ezen w ordt naar 3.7 van dit verslag.

16-01-2020
3

Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft Key Music N.V., de Belgische
dochter van curanda, een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft de Belgische advocaat van KeyMusic N.V. om additionele
informatie verzocht, maar daar nog niet op vernomen.

15-07-2021
9

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

16-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich één partij tot de curator gew end met een beroep op
een recht van reclame.

16-07-2019
1

De doorstartende partij zal de afw ikkeling met de partij inzake het recht van
reclame afhandelen. Zie hiervoor onder 3.7.

16-10-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In verband met de doorstart heeft de curator een afspraak met de bank voor
een boedelbijdrage van EUR 85.000,00. De overige boedelbijdragen bijvoorbeeld betreffende partijen met een eigendomsvoorbehoud - zijn nog
niet bekend.

Toelichting
De boedelbijdragen van partijen met een eigendomsvoorbehoud zijn
nagenoeg nihil. De reden daartoe is dat de doorstarter de gesprekken voert
met de leveranciers/partijen met eigendomsvoorbehoud. De curator houdt
hieromtrent w el vinger aan de pols en is de afgelopen verslagperiodes op de
hoogte gehouden.

Toelichting
Zie 3.7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-07-2019
1

16-01-2020
3

16-04-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met bank inzake afw ikkeling met betrekking tot de doorstart en te
betalen crediteuren, alsook afw ikkeling van de afgesproken boedelbijdrage.

16-07-2019
1

De afgelopen verslagperiode zijn diverse kosten deels vergoed door de bank
aan de boedel.

16-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement zijn de diverse vestigingen open gebleven teneinde zo
spoedig mogelijk een doorstart te bew erkstelligen. De curator heeft bij
omzetting van de surseance in het faillissement om een afkoelingsperiode van
tw ee maanden verzocht.

16-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Alle verkopen en w erkzaamheden in de periode van surseance en faillissement
zijn in de kassasystemen van de diverse vestigingen geregistreerd. NTAB heeft
door middel van online toegang een eigen systeem opgezet, w aar de curator
min of meer real time ook toegang toe heeft.

16-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Financiële afw ikkeling na realisatie doorstart.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

16-07-2019
1

6.4 Beschrijving
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een doorstart bew erkstelligd. De
financiële afw ikkeling van deze doorstart dient nog plaats te vinden.

16-07-2019
1

De doorstartende partij zal aan minimaal 60% van het w erknemersbestand
een nieuw e overeenkomst aanbieden. De bedoeling van doorstarter is om de
bestaande locaties te continueren.
De doorstartende partij heeft een groot deel van de w erknemers een
overeenkomst aangeboden. De locatie in Rotterdam, alsook Eindhoven is tot
op heden gecontinueerd.

16-10-2019
2

Alle w inkels in Nederland zijn gecontinueerd. Uitzondering is de locatie
Apeldoorn. De franchisenemer van die w inkel heeft zich aangesloten bij een
andere keten. Daarmee w ordt de franchiseovereenkomst tussen curanda en
de franchisenemer gew eld aangedaan. Met de doorstarter zijn hieromtrent
afspraken gemaakt.

16-01-2020
3

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
In de zoektocht naar kandidaten voor een doorstart is gebruik gemaakt van
het netw erk van de heer Dedyne en van de contacten die daarvoor reeds met
diverse partijen w aren gelegd. Daarnaast is de bew indvoerder/curator zelf op
zoek gegaan naar mogelijk geïnteresseerde partijen.
De benaderde partijen vielen in een aantal categorieën uiteen.
Investeerders.
Er zijn contacten gelegd met een 5-7 tal investeerders.
Het beeld dat naar voren kw am is dat er vanuit een aantal partijen mogelijk
w el belangstelling zou zijn, maar gezien de schaalgrootte van andere partijen
in de markt zou samenvoeging van diverse partijen noodzakelijk zijn. Tijd
daartoe ontbrak. Er is ook nog orienterend gesproken met een aantal
Belgische investeerders. Dit is niet concreet gew orden.
Concurrenten.
De markt is de afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd. In Nederland is het 15
jaar oude Bax Music veruit marktleider. Daarna kw am ZZN. Dan een hele tijd
niets en vervolgens “papa en mama” w inkels. In Europa is – met name in
Duitsland – een aantal grote partijen actief, echter met name online. Conclusie
w as dan ook op dag 1 dat er met name ook buiten Nederland gekeken moest
w orden voor mogelijke overnamekandidaten.
Er is gesproken met grotere partijen in binnen- en buitenland.
Consortium en diverse anderen.
Daarnaast toonde al een aantal maanden een consortium van leveranciers en
muzikanten belangstelling.
In totaal heeft een achttal partijen de NDA getekend en deze hebben een
informatiememorandum ontvangen en vervolgens additionele informatie.
Met een viertal partijen is serieuzer gesproken. De huidige koper bleek
slagvaardig en bereid een serieuze bieding op tafel te leggen.

6.6 Opbrengst

16-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 3.489.500,00

16-07-2019
1

Toelichting
De koopsom is EUR 3.489.500,00. Daarvan komt in totaal EUR 500.000,-- toe
aan de boedel.

Toelichting
Thans loopt een procedure tussen bank en doorstarter betreffende betaling
van een resterend gedeelte van de koopsom.

Toelichting
De procedure tussen de bank en de doorstarter loopt. Er is nog geen datum
gepland voor de mondelinge behandeling.

16-07-2020
5

16-10-2020
6

Zoals hiervoor vermeld, had de ING Bank pand- en hypotheekrechten op
nagenoeg alle activa, w aaronder op de aandelen die curanda hield in Key
Music N.V. De curator heeft een Belgische advocaat ingeschakeld om te
beoordelen of het pandrecht op de aandelen rechtsgeldig is gevestigd naar
Belgisch recht.

6.7 Boedelbijdrage
€ 85.000,00

16-07-2019
1

Toelichting
EUR 85.000,00, die onderdeel uitmaakt van voornoemd bedrag van EUR
500.000,--.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Financiële afw ikkeling na realisatie doorstart.

16-07-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de boedelbijdrage inzake de verkoop op de
boedelrekening ontvangen.

16-10-2019
2

De afgelopen periode is de boedel, samen met doorstarter, doende met
procedures tegen de eigenaar (sinds 20 augustus jl.) van het bedrijfspand aan
de Ceintuurbaan 191 te Rotterdam. Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor
onder 1.4 uiteen is gezet.

16-01-2020
3

Zie 1.4 voor w at betreft de indeplaatsstellingsprocedure.

16-04-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde heeft diverse administratieve bescheiden

16-07-2019

aangeleverd. De curator zal de komende verslagperiode deze stukken
beoordelen op volledigheid en een aanvang maken met het onderzoek naar de
administratie.

1

De curator is in overleg met een derde partij inzake het onderzoek naar de
administratie.

16-10-2019
2

Het oorzakenonderzoek verkeert nog in de beginfase. De curator kan dan ook
nog niets berichten aangaande de boekhoudplicht.

16-01-2020
3

De afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar
de administratie. Over de looptijd van het onderzoek kan, mede gezien het feit
dat de curator graag nadere persoonlijke gesprekken w il voeren met de
bestuurder en grootste (indirect) aandeelhouder, nog geen uitspraak w orden
gedaan.

16-04-2020
4

Mogelijk zal ook nog een derde partij in het kader van het onderzoek w orden
ingeschakeld. Daar zal te zijner tijd overleg over plaatsvinden met de rechtercommissaris.
Het onderzoek naar de administratie is bijna afgerond. In het kader van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek hebben er besprekingen
plaatsgevonden met de met de bestuurder van gefailleerde en de (indirect)
meerderheidsaandeelhouder. De komende verslagperiode zal er een
bespreking plaatsvinden met een voormalig (middellijk) bestuurder van
gefailleerde.

16-07-2020
5

Afgelopen verslagperiode stond er een bespreking gepland met een voormalig
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Vanw ege corona-perikelen heeft deze
bespreking geen doorgang kunnen vinden. De bespreking zal opnieuw w orden
ingepland, al dan niet online.

16-10-2020
6

Daarnaast heeft de curator contact gelegd met een forensisch accountant voor
nadere onderzoek.
Zie 1.5 hiervoor.

15-01-2021
7

Het gesprek met de gew ezen bestuurder heeft afgelopen verslagperiode
online plaatsgevonden.
Er is - na instemming van de rechter-commissaris - een accountant
ingeschakeld ter zake van onderzoek naar specifieke punten. Komende
verslagperiode zal rapportage plaatsvinden.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een rapportage ontvangen van
de ingeschakelde accountant. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de
curator een aantal additionele vragen gesteld aan de bestuurder van
gefailleerde. Na ontvangst van de antw oorden van de bestuurder, zal de
curator een standpunt innemen in het kader van het oorzakenonderzoek en
het rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
8

De betreffende vragen zijn door de bestuurder beantw oord. De curator houdt
een definitief standpunt aangaande oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
aan.

15-07-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 14-12-2018.
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 21-12-2017.
De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 6-12-2016.

16-07-2019
1

De jaarrekeningen zijn de drie jaren voorafgaand aan het faillissement tijdig
gedeponeerd.

16-01-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.400,00. Mede in het licht
van de huidige w etgeving en gezien het feit dat de onderneming reeds in 1999
is opgericht zal de curator geen onderzoek doen naar de stortingsverplichting
van de aandelen.

16-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het oorzakenonderzoek verkeert nog in de beginfase. De curator kan dan ook
nog niets berichten aangaande mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Zie onderdeel 7.1.

16-07-2019
1

16-01-2020
3

16-04-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.
In onderzoek

16-07-2019
1

16-01-2020
3

Toelichting
Het oorzakenonderzoek verkeert nog in de beginfase. De curator kan dan ook
nog niets berichten aangaande mogelijk paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
Zie onderdeel 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-04-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

16-07-2019
1

Zie hiervoor onder 7.1.

15-01-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode de administratieve bescheiden
beoordelen op volledigheid en een aanvang maken met het onderzoek naar de
administratie.

16-07-2019
1

De administratie is veiliggesteld, en er is een voorzichtige start met het
onderzoek gemaakt. Zo nodig zal een derde partij betreffende het
boekhoudkundige deel van het onderzoek w orden ingeschakeld.

16-10-2019
2

De afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek nog niet in volle
omvang gestart. Dat houdt mede verband met focus van de curator
aangaande procedures betreffende het bedrijfspand Rotterdam (zie hiervoor
onder 1.4).

16-01-2020
3

De curator heeft een begin gemaakt met een protocol oorzakenonderzoek. De
komende verslagperiode zal in het teken staan van het oorzakenonderzoek.
Zo nodig zal de curator de rechter-commissaris tussentijds informeren.
Zie onderdeel 7.1.

16-04-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

16-10-2019
2

€ 174,37

16-01-2020
3

€ 221.818,59

16-04-2020
4

Toelichting
De boedelvordering bestaat uit de (voorlopige) vordering van het UW V ad EUR
221.644,22 en enkele kleine vorderingen samen voor een bedrag van EUR
174,37.
€ 223.279,02

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-04-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.681,00

16-07-2019
1

€ 86.081,00

16-10-2019
2

€ 86.212,00

16-04-2020
4

€ 86.147,00

16-07-2020
5

€ 86.310,00

16-10-2020
6

€ 87.314,00

15-01-2021
7

€ 87.552,00

15-04-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu gefailleerde
w erknemers in dienst had valt een vordering w el te verw achten.
€ 107.619,08

16-07-2019
1

16-04-2020
4

Toelichting
UW V heeft inmiddels haar (voorlopige) vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 217,53

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-04-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
84

16-07-2019
1

120

16-10-2019
2

125

16-01-2020
3

Toelichting

130

16-04-2020
4

131

16-07-2020
5

133

16-10-2020
6

136

15-01-2021
7

138

15-04-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 705.358,15

16-07-2019
1

€ 951.951,17

16-10-2019
2

€ 922.223,54

16-01-2020
3

Toelichting
Doordat goederen zijn teruggeleverd, is de omvang van de vordering
concurrente crediteuren in positieve zin aangepast.
€ 995.640,93

16-04-2020
4

€ 996.492,93

16-07-2020
5

€ 1.026.416,17

16-10-2020
6

€ 1.067.158,60

15-01-2021
7

€ 2.944.535,96

15-04-2021
8

Toelichting
De vordering is sterk toegenomen door de indiening van de vordering van KEY
Music N.V. (België) voor een bedrag van EUR 1.876.531,84.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

16-07-2019
1

De w ijze van afw ikkeling is met name afhankelijk van de uiteindelijke
(boedel)vordering van het UW V, eventuele boedelvorderingen ter zake van
huur en - in mindere mate - van de restantvordering van de bank.

16-01-2020
3

Tegen de achtergrond van het boedelactief en de boedelkosten (vordering
UW V en salaris curator) lijkt het gezien de huidige stand van zaken niet
w aarschijnlijk dat er een uitkering aan overige boedelcrediteuren dan w el prefaillissementscrediteuren zal kunnen plaatsvinden.

15-01-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekend zijnde crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

16-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er loopt een procedure tussen KeyMusic en Xtra Muzique.

16-07-2019
1

9.2 Aard procedures
De procedure ziet op een geschil omtrent een tussen partijen aangegane
verkoopovereenkomst van activa. Het voornaamste geschilpunt betreft de
variabele koopprijs.

16-07-2019
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft de Rechtbank verzocht een termijn te stellen w aarbinnen hij
zich kan uitlaten over het al dan niet overnemen van de procedure.

16-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De komende verslagperiode zal de curator een standpunt innemen inzake de
lopende procedure.

16-07-2019
1

De curator neemt de procedure in het faillissement niet over.

16-10-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode trachten de claims van crediteuren
met eigendomsvoorbehoud, levering in consignatie af te w ikkelen alsmede tot
een financiële afw ikkeling met de bank en de doorstartende partij te komen.

16-07-2019
1

In het kader van de doorstart is nog een aantal openstaande punten met de
doorstarter te bespreken. Partijen zitten kort nadat dit verslag is uitgebracht
daartoe met elkaar rond de tafel.

16-10-2019
2

De komende periode zal de focus komen te liggen op een verdere aanvang
met het onderzoek naar de administratie. Nu inmiddels ook de aandeelhouder
van curanda in staat van faillissement is verklaard, onder aanstelling van
dezelfde curator, zal dit onderzoek mogelijk nog w at verdiept kunnen w orden.
Komende verslagperiode w ordt meer duidelijk aangaande de
geschillen/procedures met de eigenaar van het pand Ceintuurbaan 191 te
Rotterdam.
De curator zal de nodige tijd spenderen aan het oorzakenonderzoek in
onderhavig faillissement.

16-01-2020
3

Ook zal de crediteurenpositie (bank, verhuurders, UW V) zich nader
uitkristalliseren, zodat de concurrente crediteuren een duidelijker beeld kunnen
krijgen omtrent de vooruitzichten.
De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie voortzetten en nader spreken met hoofdrolspelers, mede in het
kader van het oorzakenonderzoek, mits de huidige "corona-situatie" dat
toelaat. Anders zal er via video besprekingen plaats moeten vinden. De curator
zal naar aanleiding van die besprekingen een standpunt innemen voor w at
betreft de oorzaken van het faillissement.

16-04-2020
4

De curator heeft een bespreking ingepland met een voormalig bestuurder van
gefailleerde in het kader van het oorzakenonderzoek.

16-07-2020
5

Ook zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden in de
indeplaatsstellingsprocedure betreffende Ceintuurbaan 191.

Afgelopen verslagperiode stond er een bespreking gepland met een voormalig
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Vanw ege corona-perikelen heeft deze
bespreking geen doorgang kunnen vinden. De bespreking zal opnieuw w orden
ingepland, al dan niet online.

16-10-2020
6

Daarnaast heeft de curator contact gelegd met een forensisch accountant voor
nadere onderzoek.
De komende verslagperiode zal de inhoud van het vonnis van 16 oktober 2020
bekend w orden in de indeplaatsstellingsprocedure betreffende Ceintuurbaan
191 te Rotterdam.
Met de doorstarter is op verzoek van de doorstarter een bespreking gepland
(25 januari a.s.). Er is afgesproken dat de advocaat van de doorstarter een
agenda voor die bespreking zal aanleveren.

15-01-2021
7

Komende verslagperiode verw acht de curator een rapportage van de
ingeschakelde accountant naar aanleiding van een aantal voorgelegde vragen.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een rapport ontvangen van de
forensisch accountant. De curator heeft aan de hand van de bevindingen uit dit
rapport aan bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting gevraagd. Na
ontvangst van de antw oorden van de bestuurder zal de curator een standpunt
innemen in het kader van het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
8

Met de huidige advocaat van doorstarter is contact gezocht omtrent een
openstaande discussie aangaande onder meer een depotbedrag. De curator
verw acht daar de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te kunnen
verstrekken.
De afgelopen verslagperiode zijn er de nodige contacten gew eest met de
doorstartende partij om te bezien of een nog lopende discussie kon w orden
beëindigd. Daarin zijn w at stappen gezet. De komende verslagperiode zal de
curator trachten dit punt te eindigen.

15-07-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet in te schatten op w elke termijn de afw ikkeling van
het faillissement zal w orden voltooid.

16-07-2019
1

Er w ordt naar gestreefd het faillissement binnen afzienbare tijd af te
w ikkelen.

15-07-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

16-07-2019
1

