Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
14-09-2021
F.15/20/253
NL:TZ:0000153696:F001
25-08-2020

R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr M.W. Schüller

Algemene gegevens
Naam onderneming
John Nurminen Events B.V.

23-09-2020
1

Gegevens onderneming
John Nurminen Events B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34384676, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, feitelijk gevestigd
te (1118 BJ) Luchthaven Schiphol aan Schiphol Boulevard 359, D Toren, 11e
verdieping.

23-09-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming exploiteert de reizende expositie Nasa - A Human Adventure,
w aarbij aan de ruimtevaart gerelateerde objecten w orden tentoongesteld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.332.178,00

€ 187.951,00

€ 1.284.055,00

2019

€ 1.322.508,00

€ 310.640,00

€ 422.550,00

2018

€ 417.824,00

€ -535.599,00

€ 577.558,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn ontleend aan de in opdracht van gefailleerde samengestelde
jaarcijfers.

23-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-09-2020
1

Toelichting
Er w as geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 8.566,15

23-09-2020
1

Toelichting
Dit bedrag betreft het op de bankrekening van gefailleerde aanw ezige saldo
per datum faillissement.
€ 13.214,15

23-12-2020
2

Toelichting
Het saldo is toegenomen met restituties van vooruit betaalde kosten.
€ 339.847,12

15-06-2021
4

Toelichting
Het saldo is toegenomen met de opbrengst van de on line veiling van de tot de
expositie behorende activa, die zich bevonden in het douane-entrepot in
Finland.
€ 339.960,46
Toelichting
Saldo ICS Card

Verslagperiode

14-09-2021
5

Verslagperiode
van
25-8-2020

23-09-2020
1

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

23-12-2020
2

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

18-03-2021
3

t/m
17-3-2021
van
18-3-2021

15-06-2021
4

t/m
14-6-2021
van
15-6-2021

14-09-2021
5

t/m
13-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 48 min

2

38 uur 36 min

3

30 uur 18 min

4

22 uur 6 min

5

2 uur 24 min

totaal

127 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Veelvuldig telefonisch overleg en e-mailw isselingen met Zedra Management
B.V., een trustmaatschappij die tot kort voor het faillissement fungeerde als
mede-bestuurder van gefailleerde. Veelvuldig telefonisch overleg en emailw isselingen met de heer J. Nurminen, de Finse bestuurder van gefailleerde.
Onderzoek van overeenkomsten, jaarstukken, financieringsdocumentatie en
overige documenten.

23-09-2020
1

Curator: 37,8 uren
mr. P.J. Mijnssen: 0,6 uren
mr. I.N. Maaskant: 0,2 uren

23-12-2020
2

veelvuldig overleg en correspondentie met bestuurder, met tussenpersoon
t.b.v. verkoop activa, met veilinghuis en met potentiele koper replica's;
correspondentie verzekeraar
Curator: 30,3 uren

18-03-2021
3

Onder meer veelvuldig overleg met tussenpersoon veiling en Troostw ijk inzake
opzetten veiling, veilingvoorw aarden, voorbereiding uitlevering vanuit
douanedepot Finland, scheiden van zaken Cosmoshere, correspondentie
advocaat Cosmosphere, correspondentie douanedepot.
Curator: 21,7 uren
W . van Vondel: 0,4 uren

15-06-2021
4

onder meer veelvuldig correspondentie met bestuurder, veelvuldig overleg
TenS inzake veiling en uitlevering, corr crediteuren inzake
verificatievergadering van 14 juni 2021
Curator: 2,4 uren
correspondentie met bestuurder, correspondentie met crediteuren

14-09-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is de vennootschap naar Fins recht John Nurminen Oy.
Bestuurder is de heer J.M. Nurminen, die tot haar uittreden als bestuurder op
21 juli 2020 gezamenlijk bevoegd w as met Zedra Management B.V., een te
Schiphol gevestigde trustmaatschappij.

23-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

23-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
aansprakelijkheidsverzekering en goederentransportverzekering

23-09-2020
1

1.4 Huur
De activa van gefailleerde staan opgeslagen in een douane entrepot te
Finland, w elk entrepot onderdeel uitmaakt van het Nurminen concern. De
huurovereenkomst is kort voor faillissement beëindigd. Het entrepot is
aansluitend verhuurd aan een van de Amerikaanse partijen van w ie
gefailleerde zaken huurde die zij op haar exposities tentoonstelde.

23-09-2020
1

Nurminen Logistics, de partij bij w ie de activa van gefailleerde zijn opgeslagen,
dient naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde de opslag eind februari
te ontruimen. Er vindt overleg plaats met Nurminen Logistics over een zo
spoedig mogelijke verkoop/veiling - en daarmee verw ijdering - van de activa
van gefailleerde.

23-12-2020
2

De veiling van de tot de boedel behorende activa heeft inmiddels
plaatsgevonden. De uitlevering van de geveilde zaken zal uiterlijk eind maart
2021 plaatsvinden, w aarna de huurovereenkomst zal zijn beëindigd.

18-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
De exploitatie van de reizende tentoonstelling, Nasa - A Human Adventure, is
als gevolg van de w ereldw ijde Covid-19-maatregelen tot stilstand gekomen.
Gefailleerde kon als gevolg hiervan haar lopende verplichtingen niet langer
nakomen.

23-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
23-09-2020
1

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-09-2020
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

expositiebenodigdheden en tentoongestelde
ruimtvaartartefacten

€ 430.000,00

totaal

€ 430.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa van de onderneming bestaan uit expositiebenodigdheden,
w aaronder trussen, belichtingsapparatuur, LED-schermen en
ruimtevaartartefacten die tentoongesteld w erden. Tot deze laatste behoorden
ook tot voor kort van derden (o.m. Nasa, Cosmoshere Inc.) gehuurde
artefacten. Er is overleg gaande tussen de voormalige verhuurders en de heer
Nurminen over de scheiding van de in het entrepot opgeslagen artefacten. De
heer Nurminen houdt de curator hiervan op de hoogte.

23-09-2020
1

Op de opbrengst van de veiling w orden 15% veilingkosten ingehouden. De
opbrengst w ordt aan de boedel overgemaakt nadat de levering (longa manu)
in Finland heeft plaatsgevonden. De levering vindt plaats voordat de
veilingkoper de zaken op transport zal zetten, hetgeen uiterlijk eind maart zal
plaatsvinden.

18-03-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

23-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de status van de activa, met name naar de vraag of die w el of
niet verpand w aren. Volgens de aanvrager van het faillissement in het
verzoekschrift tot faillietverklaring zouden de activa verpand zijn. Onderzoek
heeft evenw el uitgew ezen dat daarvan geen sprake is. W el zijn de aandelen
van gefailleerde verpand in het kader van de financiering van het concern als
geheel.

23-09-2020
1

Er heeft divers telefonisch en schriftelijk overleg plaatsgevonden met de
bestuurder van gefailleerde en met de voormalige CFO en een oud-w erknemer
van gefailleerde over gedeeltelijke overname van de activa respectievelijk
bemiddeling bij verkoop. Bij een deel van dit overleg is een handelsbedrijf
betrokken dat praktische ondersteuning zal bieden ingeval van een veiling van
de activa vanuit de Finse opslag.
Een deel van de geëxposeerde artefacten w as gehuurd van Amerikaanse
partijen, w aarzonder NASA en US Rocket & Space Centre. Deze
huurovereenkomsten w aren reeds voorafgaande aan het faillissement met
w ederzijds goedvinden beëindigd. De praktische afw ikkeling en teruggave van
de gehuurde artefacten heeft grotendeels plaatsgevonden. Naar verw achting
zullen op korte termijn de laatste (voorheen) gehuurde artefacten w orden
teruggenomen. Toezicht op de afhandeling vindt plaats vanuit Nurminen
Logistics.

23-12-2020
2

De veiling van de tot de boedel behorende activa is op 25 februari 2021
gesloten. Eind september/begin oktober 2020 had de curator met de
Nederlandse advocaat van Cosmosphere afspraken gemaakt over het
scheiden van de in het douane-entrepot opgeslagen zaken van Cosmosphere
en de boedel. Eerst onlangs is gebleken dat deze scheiding nog niet heeft
plaatsgevonden. Met het oog op de aanstaande uitlevering van de geveilde
zaken zal dat nu alsnog en op korte termijn moeten gebeuren. Er vindt
veelvuldig overleg plaats met de verhuurder van het douane-entrepot,
Nurminen Logistics, inzake de in acht te nemen douaneformaliteiten en met (de
advocaten van) Cosmosphere inzake de nog te verrichten
scheidingsactiviteiten en over de daarmee samenhangende kosten alsmede
met de bestuurder voor w erkzaamheden verband houdende met oplevering en
uitlevering en ook over de met die w erkzaamheden samenhangende kosten.

18-03-2021
3

De scheiding van zaken is afgew ikkeld en de geveilde zaken zijn uitgeleverd.
Het douane-entrepot w as slechts tegen betaling van haar openstaande
huurfacturen bereid mee te w erken aan uitlevering (dw angcrediteur).

15-06-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

23-09-2020
1

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

3.8 Andere activa

23-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restituties

€ 4.648,00

banksaldo

€ 8.566,15

totaal

Boedelbijdrage

€ 13.214,15

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het boedelsaldo is toegenomen met € 4.648 inzake restituties van vooruit
betaalde verzekeringspremies.

23-12-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie ten telefonisch overleg met assurantietussenpersoon

23-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.
Gefailleerde w erd middels intraconcernleningen gefinancierd.

5.2 Leasecontracten

23-09-2020
1

5.2 Leasecontracten
De huurovereenkomsten met betrekking tot de gehuurde artefacten zijn kort
voor het faillissement met w ederzijds goedvinden beëindigd.

23-09-2020
1

De gehuurde artefacten zijn grotendeels w eer teruggebracht in de macht van
de verhuurders.

23-12-2020
2

Zie ook onder 3.5.

18-03-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

23-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

23-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

23-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen partijen die zich hebben beroepen op het retentierecht.

23-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen partijen die beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

23-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

23-09-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar leningsovereenkomsten, correspondentie inzake overmaking
banksaldo naar faillissementsrekening.

23-09-2020
1

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

23-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

23-09-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek volgt.

23-09-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-09-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is vastgesteld op 27 december 2018
en gedeponeerd op 31 december 2018. De jaarrekening over het boekjaar
2018 is vastgesteld op 16 december 2019 en gedeponeerd op 17 december
2019. De jaarrekening over het boekjaar 2019 is vastgesteld op 28 april 2020
en gedeponeerd op 30 april 2020.

23-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting
tot accountantscontrole.

23-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 9 maart 2010. Volgens de akte van oprichting
zijn de geplaatste aandelen van in totaal € 18.000 volgestort. Een eventuele
vordering tot volstorting van de aandelen is overigens verjaard, reden w aarom
er geen nader onderzoek zal plaatsvinden.

23-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek volgt.
Nee

23-09-2020
1

14-09-2021
5

Toelichting
Er is geen sprake gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek volgt.
Nee

23-09-2020
1

14-09-2021
5

Toelichting
Er zijn de curator geen paulianeuze handelingen bekend gew orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.170,00

18-03-2021
3

Toelichting
Huurpenningen met betrekking tot de douaneloods te Finland.
€ 15.860,67
Toelichting
Dit bedrag ziet op de gebruiksvergoeding met betrekking tot de douaneloods
te Finland vanaf datum faillissement tot het moment van beëindiging van het

15-06-2021
4

gebruik en is reeds voldaan. Daarnaast is de prefaillissementsvordering van €
8.461,36 voldaan, w at door de ingebruikgever van het entrepot als
voorw aarde w erd gesteld voor vrijgave van de geveilde zaken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 363,00

Toelichting
Er w ordt nog een aanlag Vpb 2019 verw acht. De curator heeft de bestuurder
verzocht de aangifte te verzorgen.

Toelichting
Het faillissement zal w orden afgew ikkeld nadat de aanslag Vpb 2019 is
opgelegd.

23-12-2020
2
15-06-2021
4

14-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

15-06-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

23-09-2020
1

Toelichting
ingediend
3

23-12-2020
2

Toelichting
ingediend
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.957,03

23-09-2020
1

€ 13.535,28

23-12-2020
2

Toelichting
De bestuurder heeft aangekondigd dat de gelieerde vennootschappen JN Uljas
Oy en John Nurminen Oy hun vordering po gefailleerde zullen indien, evenals
de heer Juha Nurminen. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa € 6 a 7
miljoen. Behoudens tw ee kleine externe schuldeisers zijn alle crediteuren
afkomstig uit het Nurminen concern (intercompany).
€ 19.800,78

18-03-2021
3

€ 7.171.595,15

15-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

23-12-2020
2

Middels het verbindend w orden van de uitdelingslijst als bedoeld in art. 193 lid
1 Fw , gevolgd door een daarop gebaseerde uitdeling.

18-03-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie bestuurder

23-12-2020
2

Correspondentie met Finse advocaat en Fieldfisher advocaten te Amsterdam,
correspondentie verhuurder douanedepot.

18-03-2021
3

Corresponderen met crediteuren. De drie grote crediteuren (JN Uljas Oy, John
Nurminen Oy en de heer Juha Nurminen) hebben met het voorstel van de
curator ingestemd om de handelscrediteuren voor het volle bedrag van hun
vordering te voldoen.

14-09-2021
5

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

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek naar al hetgeen dat volgt uit het voorafgaande.

23-09-2020
1

Uitlevering geveilde zaken, discussies daaromtrent met partijen genoemd
onder 3.5, verificatievergadering, uitdeling, afw ikkeling.

18-03-2021
3

aangifte Vpb 2019, overige w erkzaamheden die volgen uit dit verslag,
afw ikkeling faillissement.

15-06-2021
4

Na ontvangst aanslag Vpb afw ikkelen van het faillissement.

14-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-09-2020
1

Medio 2021.

18-03-2021
3

4e kw artaal 2021

14-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2021

14-09-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

18-03-2021
3

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

15-06-2021
4

Verslaglegging

14-09-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

