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Algemene gegevens
Naam onderneming
Crystal River Cruises Operations Coöperatief U.A.
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Gegevens onderneming
Crystal River Cruises Operations Coöperatief U.A. is een coöperatie met
uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam met als
vestigingsadres De Ruijterkade 112 A te (1011 AB) Amsterdam, geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65956141 (hierna: “Crystal River
Cruises”).
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de
informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is
immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Crystal River Cruises hield zich bezig met het verlenen van operationele en
ondersteunende diensten aan ondernemingen en/of entiteiten behorende tot
de Crystal Cruises Group. De Crystal Cruises Group is een internationale
groep die onder meer vakantiecruises in het hogere segment verzorgt over
oceanen en rivieren. Crystal River Cruises w as verantw oordelijk voor de
operationele kant (beheer voorraden, inventaris, onderhoud schepen, etc.)
van riviercruises over de Rijn en de Donau. De riviercruises w erden
uitgevoerd door een vijftal schepen vernoemd naar componisten: de Crystal
Mozart, de Crystal Bach, de Crystal Mahler, de Crystal Debussy en de Crystal
Ravel.
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De activiteiten van Crystal River Cruises zijn sinds begin februari 2022
gestaakt vanw ege het ingaan van een liquidatieproces op een hoger niveau
in de Crystal Cruises Group. Crystal River Cruises w erd feitelijk aangestuurd
vanuit een kantoor van de Crystal Cruises Group in Miami, Verenigde Staten.
Crystal Cruises, LLC, Crystal AirCruises, LLC, en Crystal Holdings U.S., LLC,
zijn in de Verenigde Staten in een liquidatieprocedure gegaan (assignment
for the benefit of the creditors). In Bermuda zijn door de plaatselijke
rechtbank bij de uiteindelijke moedervennootschap van Crystal River Cruises,
Genting Hong Kong Limited, drie provisional liquidators van Alvarez & Marsal
Asia Limited en R&H Services Limited benoemd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 63.000,00

€ 168.000,00

2017

€ 188.000,00

€ 236.000,00

2018

€ 364.000,00

€ 882.000,00

2019

€ 546.000,00

€ 1.691.000,00

2020

€ -21.803.000,00

€ 1.598.000,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn verkregen uit de bij de KvK gedeponeerde
jaarrekening over het boekjaar 2016 en de door de indirect bestuurders ter
beschikking gestelde jaarrekeningen over de boekjaren 2017 t/m 2020. De
curator heeft begrepen dat de boekhouding van Crystal River Cruises w erd
gevoerd door Amerikaanse entiteiten binnen de Crystal Cruises Group (zie
ook par. 7.1 hieronder).
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N.B. De rapporteringsvaluta van de gedeponeerde cijfers over het boekjaar
2016 is in Amerikaanse dollar. De hierboven vermelde bedragen over het
boekjaar 2016 zijn dan ook in USD in plaats van in Euro.

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 10.164,00
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Toelichting
Het huidige boedelsaldo is afkomstig uit de verkoop van de kantoorinventaris
(zie par. 3.3 hieronder). De curator doet nog onderzoek naar de verdere
activa van Crystal River Cruises.

Verslagperiode
van
5-4-2022
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t/m
4-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

178 uur 30 min

totaal

178 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Crystal River Cruises is op 25 april 2016 opgericht. Sinds de oprichting w ordt
het bestuur gevormd door Crystal Acquisition Company Limited ("CACL") en
Crystal River Holdings Limited ("CRHL"). CACL en CRHL zijn beiden statutair
gevestigd in Douglas, Isle of Man. Tw ee van de bij Genting Hong Kong Limited
benoemde joint provisional liquidators zijn de bestuurders van CACL (sinds 8
februari 2022) en CRHL (sinds 15 februari 2022) en zullen in dit openbaar
verslag w orden aangeduid als de “indirect bestuurders”. De betrokken
personen die bestuurder w aren voor de benoeming van de indirect
bestuurders w orden in dit openbaar verslag aangeduid als de “voormalig
indirect bestuurders”. De curator heeft, naast met vertegenw oordigers van
de indirect bestuurders, tot op heden met name contact gehad met de
General Manager en HR Manager van Crystal River Cruises, die beiden geen
statutair bestuurder zijn.
Uit de eigen faillissementsaanvraag en de daarbij gevoegde stukken volgt
dat de leden van Crystal River Cruises CACL (voor 99%) en CRHL (voor 1%)
zijn.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van lopende verzekeringen met premieachterstand. De
verzekeringsmaatschappij heeft tot op heden geen vordering ingediend.
Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan de
voortzetting niet langer noodzakelijk is zullen w orden beëindigd.
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1.4 Huur
Crystal River Cruises huurde van B.V. Exploitatiemaatschappij RAMI een
kantoorruimte aan de De Ruijterkade 112 A in Amsterdam. De huur w as door
de verhuurder reeds in juni 2021 opgezegd. Het gehuurde is, na
overeenstemming over de verkoop van de aanw ezige kantoorinventaris aan
de verhuurder (zie par. 3.3 hieronder), op 20 april 2022 aan de verhuurder
opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaken voor het faillissement van Crystal River Cruises is in de
eigen faillissementsaanvraag opgenomen dat de Crystal Cruises Group,
w aarvan Crystal River Cruises onderdeel uitmaakt, door de COVID 19pandemie in financiële moeilijkheden is geraakt. Door de COVID 19-pandemie
konden gedurende een lange periode geen cruises plaatsvinden en nam de
vraag naar cruises af. De riviercruises op de Rijn en de Donau w aren naar de
curator heeft begrepen vooral populair bij oudere Amerikaanse toeristen,
voor w ie het geruime tijd onmogelijk of bezw aarlijk w as om naar Europa af te
reizen.
Daarbij komt dat Crystal River Cruises volledig afhankelijk w as van andere
entiteiten binnen de Crystal Cruises Group. De boekingen van de riviercruises
w erden geplaatst bij Amerikaanse entiteiten binnen de Crystal Cruises
Group. De riviercruiseschepen zijn geen eigendom van Crystal River Cruises,
maar naar de curator heeft vernomen van Maltese entiteiten binnen de
Crystal Cruises Group. Op het moment dat de Amerikaanse entiteiten binnen
de Crystal Cruises Group begin februari 2022 in liquidatie gingen had dit tot
gevolg dat alle activiteiten stil kw amen te liggen en Crystal River Cruises
geen toegang meer had tot onder meer (i) de eigen bankrekening bij Bank of
America die vanuit Miami w erd beheerd en (ii) de in de cloud aangehouden
administratie/boekhouding en accounts en documenten op de server.
In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement
door de curator nader w orden onderzocht. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7
van dit openbaar verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16
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Toelichting
Volgens opgave van de General Manager en de HR Manager van Crystal River
Cruises w aren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement 16
w erknemers in dienst. De lonen w aren tot en met januari 2022 betaald.
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator – voor zover
vereist – bij brief van 7 april 2022 aan alle w erknemers het ontslag
aangezegd. De collectieve bijeenkomst met het UW V heeft op w oensdag 13
april 2022 plaatsgevonden. Tw ee w erknemers van Crystal River Cruises
w onen in Duitsland. Deze tw ee w erknemers hebben een
arbeidsovereenkomst zonder rechtskeuze en hebben geen vaste
standplaats. Deze w erknemers zijn zow el naar Nederlands recht als naar
Duits recht ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-4-2022

16

Zie par. 2.1 hierboven.

totaal

16

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en verzoek machtiging rechter-commissaris;
correspondentie en telefonisch overleg met UW V; verzamelen documentatie
ter voorbereiding van de UW V-intake en bijw onen UW V intake; communicatie
HR-manager en w erknemers; opstellen ontslagbrieven (incl. tw ee Duitse
ontslagbrieven); onderzoek vereisten ontslag Duitse w erknemers (incl.
correspondentie met Duitse advocaat).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

05-05-2022
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken
die op naam van Crystal River Cruises geregistreerd staan. Ook overigens
heeft de curator geen aanw ijzingen voor onroerende zaken die bij Crystal
River Cruises in eigendom zouden zijn.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register Kadaster; bestuderen financiële stukken.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 10.890,00

totaal

€ 10.890,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op het kantoor van Crystal River Cruises aan de De Ruijterkade 112 A in
Amsterdam bevonden zich diverse bedrijfsmiddelen, voornamelijk bureaus,
kasten, tafels, stoelen, monitoren en kantoorartikelen. Op verzoek van de
curator heeft een taxateur een rapport uitgebracht. De verhuurder heeft een
bod uitgebracht op de volledige inventaris dat hoger w as dan de getaxeerde
liquidatiew aarde. Dit bod is met toestemming van de rechter-commissaris
door de curator geaccepteerd. De laptops en de telefoons van de
w erknemers zijn door de curator veiliggesteld en niet meeverkocht aan de
verhuurder.
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De verkoop van de kantoorinventaris aan de verhuurder heeft ervoor
gezorgd dat de oplevering van het gehuurde vervroegd kon plaatsvinden
zodat de boedelschuld aan de verhuurder zoveel mogelijk is beperkt.
Verder is de inventaris van de riviercruiseschepen mogelijk geheel of
gedeeltelijk eigendom van Crystal River Cruises. Om de claim van de boedel
op deze zaken verder te onderbouw en heeft de curator contact gelegd met
de ’assignee’ van de Amerikaanse entiteiten (in verband met toegang tot de
administratie/boekhouding) en met diverse leveranciers.
In de komende verslagperiode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar
eventuele verdere tot de boedel van Crystal River Cruises behorende
bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal bij de verdeling van de (eventuele) opbrengst van
bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen
(bodemvoorrecht).

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het laten uitvoeren van een taxatie; diverse bezoeken aan het kantoor van
Crystal River Cruises; correspondentie met de verhuurder; opstellen
verkoopovereenkomst; correspondentie met en verzoek toestemming aan
rechter-commissaris; oplevering van het gehuurde; correspondentie met
‘assignee’ van de Amerikaanse entiteiten; onderzoek naar herkomst en
eigendomsrecht van bedrijfsmiddelen op de riviercruiseschepen; opvragen
facturen bij leveranciers.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Sinds begin februari 2022 w orden geen activiteiten meer ontplooid door
Crystal River Cruises. Van onderhanden w erk is dan ook geen sprake.
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De voorraden op de riviercruiseschepen en in een extern w arehouse in
Barendrecht zijn mogelijk geheel of gedeeltelijk eigendom van Crystal River
Cruises. Om de claim van de boedel op deze zaken verder te onderbouw en
heeft de curator contact gelegd met de ’assignee’ van de Amerikaanse
entiteiten (in verband met toegang tot de administratie/boekhouding) en met
diverse leveranciers.
In de komende verslagperiode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar
eventuele (verdere) tot de boedel van Crystal River Cruises behorende
voorraden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking en correspondentie met General Manager en diverse
w erknemers; correspondentie met ‘assignee’ van de Amerikaanse entiteiten;
onderzoek naar herkomst en eigendomsrecht van voorraden op de schepen
en in het w arenhuis; opvragen van facturen bij leveranciers.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De riviercruiseschepen ten behoeve w aarvan Crystal River Cruises haar
diensten verleende zijn volgens de General Manager en HR Manager niet in
eigendom. Dit blijkt ook niet uit het Kadaster of de financiële stukken. De
curator heeft vernomen dat de riviercruiseschepen bij Maltese entiteiten in
eigendom zijn.
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Van eventuele andere activa, bijvoorbeeld voertuigen, merkrechten of
domeinnamen, is de curator na onderzoek niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Kadaster voor eigendomsrecht van de riviercruiseschepen; onderzoek
financiële stukken; onderzoek registers BOIP, EUIPO, SIDN en RDW .
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij de eigen faillissementsaanvraag is geen debiteurenlijst gevoegd. De
debiteurenstanden stonden volgens de bij de eigen faillissementsaanvraag
gevoegde kolommenbalansen per 31 december 2021 op € 0.
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In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele
vorderingen op debiteuren. Daarbij zal de curator met name aandacht
besteden aan de intercompany verhoudingen binnen de Crystal Cruises
Group, bijvoorbeeld w at betreft de (eventuele) vergoeding die Crystal River
Cruises voor haar diensten ontving.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek (financiële) stukken; correspondentie en overleg met de General
Manager.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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De curator heeft begrepen dat Crystal River Cruises een bankrekening zou
aanhouden bij Bank of America. Deze bankrekening zou w orden beheerd
door het kantoor van de Crystal Cruises Group in Miami, Verenigde Staten.
Daarnaast maakt de curator uit de kolommenbalansen op dat Crystal River
Cruises mogelijk een bankrekening aanhoudt of heeft aangehouden bij MUFG
Union Bank. De curator heeft contact gezocht met deze tw ee banken, maar
het saldo op beide bankrekeningen is de curator nog onbekend.
Tot op heden zijn geen vorderingen ingediend door een bank noch is door
een bank een beroep gedaan op zekerheidsrechten.

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden heeft zich geen partij gemeld met een beroep op (een)
zekerheidsrecht(en). De curator heeft op dit moment geen indicatie dat er
een zekerheidsgerechtigde is.
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5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich tw ee partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een en ander in onderzoek.
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5.6 Retentierechten
De partij w aarbij in een extern w arehouse voorraden die mogelijk tot de
boedel behoren zijn opgeslagen (zie par. 3.6 hierboven) doet een beroep op
een retentierecht. De curator heeft een en ander in onderzoek.
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Verder hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op
een retentierecht.

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht
van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken; correspondentie met banken; beoordelen beroepen op
eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De w erkzaamheden van Crystal River Cruises lagen
sinds begin februari 2022 stil aangezien Crystal River Cruises operationele en
ondersteunende diensten verleende aan ondernemingen en/of entiteiten
behorende tot de Crystal Cruises Group. Door het aanvangen van
liquidatieprocedures op een hoger niveau in de Crystal Cruises Group w aren
de bedrijfsactiviteiten van de gehele groep stil komen te liggen.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De General Manager heeft bij de eerste bespreking laten w eten dat hij geen
mogelijkheid zag voor het doorstarten van de onderneming. Ook
vertegenw oordigers van de indirect bestuurders lieten bij het eerste contact
w eten dat een doorstart van Crystal River Cruises, zelfstandig dan w el als
onderdeel van een groter geheel, niet te verw achten is.
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Op zelfstandige basis heeft de onderneming van Crystal River Cruises geen
bestaansrecht. Bij de curator hebben zich dan ook geen gegadigden voor
een doorstart gemeld. De curator heeft moeten vaststellen dat een doorstart
van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoort.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie met General Manager en w erknemers; correspondentie met
vertegenw oordigers van de indirect bestuurders.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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Op dit moment beschikt de curator (nog) niet over de volledige
administratie/boekhouding van de onderneming. De server en cloud-accounts
w aarop de administratie w erd gevoerd zijn niet langer toegankelijk sinds de
Amerikaanse entiteiten w aaronder de licenties (hoogstw aarschijnlijk) vallen
begin februari 2022 in liquidatie zijn gegaan. Door vertegenw oordigers van
de indirect bestuurders zijn tot op heden diverse digitale stukken
aangeleverd. De beperkte op het kantoor van Crystal River Cruises
aangetroffen fysieke administratie is door de curator veiliggesteld. De fysieke
administratie is echter niet volledig en niet bijgew erkt.
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De curator zal de aangeleverde en nog aan te leveren administratie en
stukken inventariseren en indien nodig verdere informatie opvragen bij
derden, w aarna hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement nader zal onderzoeken.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat slechts de
jaarrekening over het boekjaar 2016 is gepubliceerd. De jaarrekening over
het boekjaar 2016 is op 20 december 2017 vastgesteld en op 22 december
2017 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Crystal River Cruises kan w orden aangemerkt als een kleine rechtspersoon in
de zin van artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende
verslagperiode(n) door de curator w orden uitgevoerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 77.258,00
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Toelichting
Tegen de door de Belastingdienst ingediende vordering voor loonheffingen
over februari 2022 ad € 38.641 is door de curator bezw aar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Door het UW V zijn nog geen vorderingen aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
32
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 397.143,98
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren
zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier
w orden ingevoerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie par. 1.2 hierboven. Door de curator zijn (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt noch is de curator door derden in rechte betrokken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
vraag of voorraden en/of andere zaken op de riviercruiseschepen of bij
derden tot de boedel van Crystal River Cruises behoren. Mocht dit het geval
zijn, dan zal de curator zich richten op het te gelde maken van deze activa.
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Verder zal de curator trachten een beeld te krijgen van de (financiële)
administratie van Crystal River Cruises en , al dan niet via derden, proberen
hiertoe toegang te krijgen.
Ten slotte zal de curator de schuldenlast verder inventariseren en een
aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-8-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking, correspondentie en (telefonisch) overleg met General Manager;
correspondentie met externe partijen; onderzoek (financiële) stukken en
verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen
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