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Algemene gegevens
Naam onderneming
Six Pack Holding B.V.

21-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Six Pack Holding
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 55463525, (voorheen)
kantoorhoudende te (1261 DP) Blaricum aan het adres Kooltjespad 12.

21-02-2020
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Activiteiten onderneming
Financiële holding

21-02-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ -93.821,00

€ 397.403,00

2017

€ -160.848,00

€ 322.653,00

2018

€ -9.981,00

€ 204.659,00

€ 243.226,00

€ 441.534,00

2019

Omzet

€ 269.777,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens volgen uit de jaarrekeningen die door het bestuur aan
de curator zijn overlegd.

21-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 6.359,82

21-02-2020
1

€ 27.904,47

03-07-2020
2

€ 49.265,18

07-10-2020
3

€ 23.110,76

13-01-2021
4

Verslagperiode
van
14-1-2020

21-02-2020
1

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

03-07-2020
2

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

07-10-2020
3

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020
t/m
12-1-2021

Bestede uren

13-01-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 48 min

2

75 uur 18 min

3

33 uur 54 min

4

55 uur 0 min

totaal

203 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Six Pack Holding B.V. (hierna: ‘Six Pack’) is opgericht bij notariële akte van 17
september 2012. Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel is
Stichting Administratiekantoor Aandelen Six Pack Holding enig aandeelhouder
van Six Pack. Enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor Aandelen Six
Pack Holding is mevrouw A.F.S. Ceulemans.

21-02-2020
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De dagelijkse leiding w as in handen van de heer Noomen.

03-07-2020
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is Six Pack geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

21-02-2020
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1.3 Verzekeringen
Voor zo ver bekend is Six Pack geen partij bij enige verzekeringsovereenkomst.

21-02-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing. Six Pack houdt kantoor aan het w oonadres van het
bestuur.

21-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

21-02-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vragen gesteld aan het
bestuur op basis van de onderzochte gegevens. Er heeft een gesprek
plaatsgevonden met de heer Noomen. Er ontbreken nog diverse documenten
en gegevens. Door de heer Noomen en mevrouw Ceulemans is toegezegd op
korte termijn de antw oorden op de uitstaande vragen te verschaffen en de
ontbrekende gegevens aan te leveren. Ook voert de curator gesprekken met
andere betrokkenen. Na ontvangst van alle informatie en afronding van de
gesprekken, kan de curator het onderzoek afronden.

13-01-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder heeft Six Pack geen personeel in dienst.

21-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-02-2020
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Six Pack is geen eigenaar van enige onroerende zaken.

21-02-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Laptops

€ 1.260,00

totaal

€ 1.260,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder beschikt Six Pack niet over
bedrijfsmiddelen.

21-02-2020
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In de afgelopen verslagperiode is echter vastgesteld dat Six Pack een aantal
laptops heeft aangekocht. Deze goederen zijn opgevraagd bij het bestuur. De
curator onderzoekt of er meerdere goeden aanw ezig zijn of zouden moeten
zijn.

03-07-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de laptops ontvangen en
onderhands verkocht.

07-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-02-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur beschikt Six Pack niet over voorraden en/of
onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

21-02-2020
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Toelichting andere activa
Deelnemingen
Volgens de jaarrekening 2019 houd Six Pack aandelen in de navolgende
vennootschappen:
(a) Dench Music B.V. (KvK inschrijvingsnummer 68904851): 100%
(b) Equity Expert (een vennootschap naar het recht van Luxemburg) 100%
(c) Icon management (een vennootschap naar het recht van Luxemburg):
100%
(d) The Lord B.V. (KvK inschrijvingsnummer 71718710): 100%

21-02-2020
1

Uit een door het bestuur overgelegde akte lijkt te volgen dat de aandelen in
Equity Expert en Icon Management op 15 november 2019 zijn geleverd aan Six
Pack International B.V. Het is de curator niet bekend w aarom deze
deelnemingen desondanks zijn opgenomen in de jaarrekening 2019.
Volgens opgave van het bestuur is er reeds overeenstemming bereikt over een
verkoop van de aandelen in Dench Music B.V. met een buitenlandse partij maar
is deze transactie vooralsnog niet geëffectueerd als gevolg van het onbetaald
laten van de koopprijs.
The Lord B.V. ontplooit volgens opgave van het bestuur geen
handelsactiviteiten.
De positie van deze entiteiten en de genoemde transacties zullen w orden
betrokken bij het rechtmatighedenonderzoek.

03-07-2020
2

Dench Music
In de afgelopen verslagperiode is de curator benaderd door een partij die
blijkt de koper te zijn van de aandelen van Dench Music B.V. De aandelen van
deze deelneming leken te w orden gehouden door Six Pack. Inmiddels heeft
de curator nadere informatie ontvangen w aaruit blijkt dat Six Pack ten tijde
van de faillietverklaring geen aandeelhouder meer w as. De aandelen w aren
reeds voor EUR 100,= overgedragen aan een entiteit gevestigd te Belize
genaamd Rockstar Capital Limited (“Rockstar”). Dit blijkt een vennootschap
van de heer Noomen te zijn. De aandelen in Dench Music zijn door Rockstar
verkocht voor EUR 110.000. De curator onderzoekt de voornoemde
transacties, als onderdeel van het bredere rechtmatighedenonderzoek.

13-01-2021
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Six Pack is w el nog bestuurder van Dench Music BV en heeft een vordering
van circa EUR 48.000 op Dench Music B.V. De curator treedt in overleg met de
betrokkenen om tot afw ikkeling van deze posities te komen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

€ 470.000,00

€ 65.570,56

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

totaal

€ 470.000,00

€ 65.570,56

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur had Six Pack op datum faillissement een
drietal leningen verstrekt:
a) een lening ad EUR 150.000,- (5% rente per 6 w eken)
b) een lening ad EUR 120.000,- (5% rente per 8 w eken)
c) een lening ad EUR 200.000,- (EUR 40.000 rente, reeds betaald)

21-02-2020
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Deze leningen zijn volgens opgave van het bestuur enkel vastgelegd in e-mails
w aarbij er geen zekerheden zijn gevestigd.
Met betrekking tot de onder ad a opgenomen lening is volgens opgave van het
bestuur een regeling overeengekomen op grond w aarvan de debiteur thans
maandelijks een bedrag ad EUR 5.000,- verschuldigd is aan Six Pack. De
aflossing over de maand januari 2020 is op 31 januari jl. ontvangen op de
bankrekening die Six Pack aanhoudt bij ING Bank N.V.
De debiteuren van de onder ad b en ad c genoemde leningen kunnen volgens
opgave van het bestuur vooralsnog niet aan hun rente en
aflossingsverplichtingen voldoen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht deze bedragen te
incasseren en meer zicht te krijgen op de afspraken en achtergronden ten
aanzien van deze bedragen.

03-07-2020
2

De leningnemer van de lening onder a. heeft aangegeven als gevolg van de
corona pandemie niet in staat te zijn de lopende regeling van EUR 5.000 per
maand te handhaven. Deze partij voldoet nu EUR 2.500 per maand. In totaal is
door de boedel van deze partij nu EUR 17.500 ontvangen.
Van de overige partijen zijn geen bedragen ontvangen. De curator onderzoekt
w elke incasso-/ of invorderingsmaatregelen kunnen w orden genomen.
Rekening-couranten
Daarnaast is gebleken dat de bestuurder en haar vier kinderen nog bedragen
in rekening-courant schuldig w aren aan Six Pack, die zijn ontstaan vanw ege
onttrekkingen. Het gaat om een totaalbedrag van EUR 27.641,83 (voor alle
debiteuren gezamenlijk). Met toestemming van de rechter-commissaris heeft
de curator een betalingsregeling getroffen op grond w aarvan het bestuur het
gehele bedrag in delen terugbetaalt. Thans is een bedrag van EUR 11.398,58
ontvangen. Het resterende bedrag w ordt voldaan in maandelijkse
deelbetalingen van circa EUR 3.000.
middels zijn de betalingen echter w eer hervat met EUR 5.000 per maand. In
totaal is door de boedel van deze partij nu EUR 27.500 ontvangen. Thans
resteert een voordering in hoofdsom van EUR 85.500.
Van de overige partijen zijn geen bedragen ontvangen. De curator onderzoekt
w elke incasso-/ of invorderingsmaatregelen kunnen w orden genomen.
Rekening-couranten
Tot op heden zijn alle betalingen tijdig voldaan. Thans resteert nog een
vordering ad EUR 6.142,54. Conform de getroffen regeling zal deze in de
aankomende verslagperiode volledig w ordt afgelost.

07-10-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is er van de leningnemer onder a. een bedrag
van EUR 13.500 ontvangen. De debiteur komt de regeling slechts beperkt na.
Hierover is een bespreking ingepland medio januari 2021.

13-01-2021
4

Rekening-couranten
In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende betalingen verricht. De
regeling is volledig nagekomen.
Dench Music
Daarnaast bestaat er nog een vordering op Dench Music B.V. van circa EUR
48.000. De curator heeft de debiteur enkele malen gesommeerd tot betaling
maar daarop is geen reactie ontvangen. Betaling is uitgebleven.
Urban Capital
Over de positie van Urban Capital bestaat discussie. De boekhouding van Six
Pack vermeldt een vordering op deze partij terw ijl Urban Capital stelt een
vordering te hebben op Six Pack. De curator heeft deze vordering van Urban
Capital vooralsnog betw ist. Urban Capital verkeert in België in een lokale
bew indvoeringsprocedure. De curator heeft overleg gepleegd met de
bew indvoerder over deze positie. Volgens de bew indvoerder biedt Urban
Capital geen verhaal. De curator ontvangt daarvan een nadere
onderbouw ing. In de komende verslagperiode probeert de curator deze
positie af te w ikkelen.
In de afgelopen verslagperiode is EUR 16.571,27 ontvangen. In totaal is
thans EUR 65.570,56 ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Six Pack hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V.
Bij ING Bank N.V. w erd op datum faillissement een creditsaldo aangehouden
van EUR 380,07. Dit saldo is door de curator opgevraagd en inmiddels
ontvangen op de faillissementsrekening.
Op 30 januari 2020 is een bedrag ad EUR 5.000,- ontvangen van een debiteur.
Daarnaast zijn er diverse automatische incasso’s die na datum faillissement
w aren afgeschreven gestorneerd. Daarop heeft de curator aan ING Bank N.V.
verzocht om het actuele saldo ad EUR 5.965,88 over te boeken naar de
faillissementsrekening. Dit is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

21-02-2020
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is Six Pack geen partij bij enige
leaseovereenkomst.

21-02-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen zekerheden gevestigd ten laste
van en/of ten behoeve van Six Pack.

21-02-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-02-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

21-02-2020
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5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

21-02-2020
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5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen.

21-02-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-02-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen
voor een doorstart of voortzetting van activiteiten.

21-02-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-02-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen
voor een doorstart of voortzetting van activiteiten.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-02-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

21-02-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-02-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

21-02-2020
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De beschikbare administratie is veilig gesteld. Het bestuur heeft bevestigd dat
de aangeleverde informatie de in totaal beschikbare administratie betreft. Op
basis van deze informatie zal de curator onderzoeken of deze voldoet aan de
w ettelijke vereisten.

03-07-2020
2

De curator heeft vastgesteld dat diverse gegevens ontbreken. De curator
heeft daarover een gesprek gevoerd met de heer Noomen. De heer Noomen
heeft toegezegd de ontbrekende gegevens te zullen aanleveren. Na
ontvangst van deze gegevens zal de curator op dit punt een oordeel kunnen
vormen.

13-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
- De jaarrekening over 2016 is niet tijdig gedeponeerd op 27 februari 2018.
- De jaarrekening over 2017 is tijdig gedeponeerd op 10 december 2018.
- De jaarrekening over 2018 is niet tijdig gedeponeerd op 14 januari 2020.
- De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd. De termijn hiervoor w as op
datum faillissement ook nog niet verstreken.

21-02-2020
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De jaarrekeningen over 2016 en 2018 zijn niet tijdig gedeponeerd. De curator
betrekt deze omstandigheid in zijn rechtmatighedenonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

21-02-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-02-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vanw ege de hiervoor vermelde gebreken in de deponeringsplicht van de
jaarrekeningen staat reeds vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en
w ordt vermoed dat het faillissement in belangrijke mate het gevolg is van
onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt overige relevante
omstandigheden. Op basis van het gehele onderzoek zal w orden besloten het
bestuur al dan niet aansprakelijk te stellen. Daarvan is nu geen sprake.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal de curator het bestuur
hierover als eerste informeren.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator -mede in het kader van het
rechtmatighedenonderzoek- vragenlijsten opgesteld en aan het bestuur
gezonden. Ook is een gesprek gevoerd met de heer Noomen. Er staan ook
nog gesprekken met andere betrokkenen gepland. De curator dient nog de
nodige gegeven te ontvangen om het onderzoek te voltooien. Afhankelijk van
de voortvarendheid daarvan, kan de curator de onderzoeken afronden.

21-02-2020
1

03-07-2020
2

07-10-2020
3

13-01-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-02-2020
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Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Ook dit onderzoek is gestart maar de afronding daarvan hangt af van de
aanlevering van nadere gegevens door het bestuur.

13-01-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten : PM

21-02-2020
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Toelichting
Salaris curator & kosten: EUR 42.490,40 inclusief BTW plus PM

13-01-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft vooralsnog geen vorderingen aangemeld.

Toelichting
De curator heeft contact met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft
zelfstandig onderzoek gedaan en heeft aangegeven aanslagen te zullen
opgeven. De curator w acht dit af en zal de aanslagen voorts onderzoeken.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met
medew erkers van de Belastingdienst. Door de aanhoudende coronapandemie
gelden er evenw el w eer strikte beperkingen bij de Belastingdienst w aardoor
de communicatie w ordt bemoeilijkt. Als gevolg daarvan heeft de curator nog
geen nadere informatie kunnen uitw isselen met de Belastingdienst.
€ 53.963,00

21-02-2020
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03-07-2020
2

07-10-2020
3

13-01-2021
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst vorderingen
ingediend vanw ege vennootschapsbelasting. Het betreft ambtshalve
aanslagen over de jaren 2016 en 2017. De aanslagen zijn opgelegd omdat
geen aangifte van VPB is gedaan. De curator heeft het bestuur verzocht de
aanslagen te beoordelen en (zo nodig) correcte aangiften aan te leveren. De
curator beschikt over onvoldoende gegevens om aangifte te doen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

21-02-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is nog niet bekend met andere preferente crediteuren.

21-02-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

21-02-2020
1

6

03-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 381.711,49

21-02-2020
1

€ 851.711,49

03-07-2020
2

€ 851.711,49

13-01-2021
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Toelichting
Tot deze posten behoort een betw iste vordering van Urban Capital van EUR
363.500,00. De curator voert overleg met de bew indvoerder van deze
crediteur.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-10-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is Six Pack geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

21-02-2020
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9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend is Six Pack geen partij bij een gerechtelijke
procedure.
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9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend is Six Pack geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

9.4 Werkzaamheden procedures

21-02-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Het incasseren van de openstaande debiteuren.
• Het onderzoek doen naar verschillende deelnemingen en rekening-courant
verhoudingen.
• Het opstarten van de geëindigde onderzoeken.
• Overige beheers- en vereffeningsmaatregelen.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Het incasseren van de openstaande debiteuren.
• Het onderzoek doen naar verschillende deelnemingen en overige resterende
activa.
• Het voortzetten van de geëindigde onderzoeken.
• Overige beheers- en vereffeningsmaatregelen.

03-07-2020
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Het incasseren van de debiteurenposities c.q. toezien op de nakoming van
lopende betalingsafspraken;
• Komen tot een correcte vaststelling van fiscale posities;
• Afw ikkeling van de posities rondom Dench Music;
• Onderzoek doen naar de verschillende (voormalige) deelnemingen;
• Toezien op de ontvangst van nog ontbrekende informatie en vervolgens
voortzetten van de geëigende onderzoeken.
• Overige beheers- en vereffeningsmaatregelen.

13-01-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-02-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-01-2021
4

