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

28
23-12-2021
F.16/14/1085
NL:TZ:0000084777:F001
18-12-2014

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr W.J.M. van Andel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Spyker Events & Branding

05-03-2019
17

Gegevens onderneming
Gevestigd en kantoorhoudende te Edisonw eg 2, 3899 AZ Zeew olde,
Inschrijfnummer KvK: 39092068

05-03-2019
17

Activiteiten onderneming
Zich bezighouden met evenementen (rondleidingen in de fabriek van Spyker in
Zeew olde) en marketing (het verkopen van producten van de Spyker Groep en
het vergroten van de naamsbekendheid van het merk Spyker).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 260.000,00

2012

€ 108.000,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

05-03-2019
17

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

05-03-2019
17

Boedelsaldo
€ 23.195,34

05-03-2019
17

€ 23.197,62

05-06-2019
18

€ 23.199,37

23-09-2019
19

€ 23.119,86

23-12-2019
20

€ 22.661,49

23-09-2020
23

€ 22.646,49

23-12-2020
24

€ 22.163,88

23-06-2021
26

Verslagperiode
van
5-9-2018

05-03-2019
17

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

05-06-2019
18

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

23-09-2019
19

t/m
5-9-2019
van
6-9-2019

23-12-2019
20

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

23-03-2020
21

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

23-06-2020
22

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

23-09-2020
23

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

23-12-2020
24

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

23-03-2021
25

t/m
22-3-2021
van
23-3-2021

23-06-2021
26

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

23-09-2021
27

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021
t/m
22-12-2021

Bestede uren

23-12-2021
28

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

17

10 uur 12 min

18

1 uur 40 min

19

1 uur 45 min

20

2 uur 0 min

21

0 uur 45 min

22

0 uur 40 min

23

0 uur 55 min

24

12 uur 5 min

25

3 uur 35 min

26

0 uur 15 min

27

0 uur 55 min

28

0 uur 45 min

totaal

35 uur 32 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren 177 uur en 40 minuten.

05-03-2019
17

Dit is het zeventiende openbare verslag en niet - zoals de nummering in KEI het achttiende. De totaal bestede uren in het faillissement bedragen 180 uur
en 20 minuten.

05-06-2019
18

Dit is het achttiende openbare verslag en niet - zoals de nummering in KEI het negentiende.

23-09-2019
19

Dit is het negentiende openbare verslag en niet - zoals de nummering in KEI het tw intigste.

23-12-2019
20

Dit is het tw intigste openbare verslag en niet - zoals de nummering in Kei
aangeeft - het eenentw intigste.

23-03-2020
21

Dit is het eenentw intigste openbare verslag en niet - zoals de nummering in
Kei aangeeft - het tw eeëntw intigste.

23-06-2020
22

Dit is het tw eeëntw intigste openbare verslag.

23-09-2020
23

Dit is het drieëntw intigste openbare verslag.

23-12-2020
24

Dit is het vierentw intigste openbare verslag.

23-03-2021
25

Dit is het vijfentw intigste openbare verslag.

23-06-2021
26

Dit is het zesentw intigste openbare verslag. De curator heeft afgelopen
verslagperiode overleg gehad met de curator van Spyker N.V. en nadere
informatie opgevraagd over de mogelijkheden van een (tussentijdse) uitkering
vanuit het faillissement van Spyker N.V.

23-09-2021
27

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de curator van
Spyker N.V. over de mogelijkheden van een (tussentijdse) uitkering vanuit
het faillissement van Spyker N.V.

23-12-2021
28

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie verslag 1.

1.2 Lopende procedures

05-03-2019
17

1.2 Lopende procedures
Zie paragraaf 9.

05-03-2019
17

1.3 Verzekeringen
Zie verslag 1.

05-03-2019
17

1.4 Huur
Zie verslag 1.

05-03-2019
17

1.5 Oorzaak faillissement
Zie verslag 10. In dit verslag is het (voorlopige) tekort in het faillissement van
Spyker Events en de grondslag van de vordering op Spyker N.V. uiteengezet.
Tussen de curator en Spyker N.V. is een procedure aanhangig. In afgelopen
verslagperiode hebben partijen nogmaals gesproken over een minnelijke
regeling. De curator verw acht op korte termijn duidelijk te krijgen of een
minnelijke regeling kan w orden getroffen. Indien partijen geen
overeenstemming bereiken, zal de procedure w orden voortgezet.

05-03-2019
17

In afgelopen verslagperiode hebben partijen - onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris - op hoofdlijnen overeenstemming
bereikt over een minnelijke regeling. Komende verslagperiode zal de regeling
nader w orden uitgew erkt en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris
w orden voorgelegd.

05-06-2019
18

De rechter-commissaris heeft ingestemd met de getroffen regeling. Partijen
zullen komende verslagperiode afspraken maken over de betalingen vanuit
Spyker N.V. aan de boedel.

23-09-2019
19

De curator heeft tot op heden geen concreet betalingsvoorstel van Spyker N.V.
ontvangen. De curator heeft Spyker N.V. voor de laatste keer in de
gelegenheid gesteld een betalingsvoorstel te doen. Bij het uitblijven van een
concreet voorstel, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken nadere
rechtsmaatregelen te nemen.

23-12-2019
20

Afgelopen verslagperiode hebben partijen opnieuw gesproken over de betaling
van de vordering door Spyker N.V. Als gevolg van de uitbraak van het
Coronavirus is er vertraging ontstaan in het aantrekken van nieuw e
financiering door Spyker N.V., zodat partijen de komende verslagperiode nader
overleg zullen hebben over de toegezegde betaling.

23-03-2020
21

De curator heeft Spyker N.V. afgelopen verslagperiode nogmaals
aangesproken tot betaling van de openstaande vordering en Spyker N.V. voor
de laatste keer een termijn gesteld voor de betaling van de openstaande
schuld. Indien Spyker N.V. nalaat alsnog de openstaande vordering te voldoen,
zal de curator met de rechter-commissaris overleggen voor het nemen van
nadere rechtsmaatregelen.

23-06-2020
22

De curator heeft afgelopen verslagperiode meerdere keren uitstel verleend
aan Spyker N.V. om alsnog de openstaande vordering te voldoen. Aangezien

23-09-2020

Spyker N.V. tot op heden heeft nagelaten een betaling aan de boedel te
verrichten, zal de curator komende verslagperiode - in overleg met de rechtercommissaris - over gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

23

Aangezien Spyker N.V. tot op heden heeft nagelaten de openstaande
vordering te voldoen, heeft de curator afgelopen verslagperiode nadere
rechtsmaatregelen genomen. Voor zover noodzakelijk zullen deze
rechtsmaatregelen komende verslagperiode w orden voortgezet.

23-12-2020
24

Aangezien Spyker N.V. heeft nagelaten de openstaande vordering te voldoen,
heeft de curator in afgelopen verslagperiode nadere rechtsmaatregelen
genomen en het faillissement van Spyker N.V. aangevraagd.

23-03-2021
25

Op 12 januari 2021 is het faillissement van Spyker N.V. uitgesproken. De
curator heeft zijn vordering bij de curator van Spyker N.V. ingediend en heeft
bij de curator informatie opgevraagd over de mogelijkheden van een
(tussentijdse) uitkering.

23-06-2021
26

De curator heeft nadere informatie bij de curator van Spyker N.V. opgevraagd
over de mogelijkheden van een uitkering aan de concurrente crediteuren in het
faillissement van Spyker N.V.

23-09-2021
27

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

05-03-2019
17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

05-03-2019
17

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-12-2014

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Spyker Events beschikt over een geringe voorraad merchandise. De curator
heeft afgelopen verslagperiode gesproken met Spyker N.V. over het treffen
van een minnelijke regeling. Onderdeel van deze minnelijke regeling is de
verkoop van de activa. De curator verw acht op korte termijn duidelijkheid te
krijgen of de minnelijke regeling kan w orden getroffen. Indien komende
verslagperiode de regeling alsnog niet tot stand komt, zal de curator de
aanw ezige activa op een veiling – na goedkeuring van de rechter-commissaris
- gaan aanbieden.

05-03-2019
17

De verkoop van de activa is meegenomen in de overeenstemming die partijen onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris - op
hoofdlijnen hebben bereikt. Komende verslagperiode zal de regeling verder
w orden uitgew erkt en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd.

05-06-2019
18

Zie 1.5.

23-09-2019
19

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Afgerond in verslag 6.

05-03-2019
17

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie verslag 6.

05-03-2019
17

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-03-2019
17

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

6.2 Financiële verslaglegging
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-03-2019
17

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-03-2019
17

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag 2.

05-03-2019
17

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie verslag 10.

05-03-2019
17

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie verslag 10.

05-03-2019
17

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie verslag 10.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-03-2019
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.969,19

05-03-2019
17

€ 55.982,19

05-06-2019
18

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.726,00

05-03-2019
17

8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.686,60

05-03-2019
17

€ 35.686,60

23-06-2021
26

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

05-03-2019
17

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

05-03-2019
17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.969.526,64

05-03-2019
17

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
05-03-2019
17

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
Spyker N.V.

05-03-2019
17

9.2 Aard procedures
Zie verslag 10. In dit verslag is het (voorlopige) tekort in het faillissement van
Spyker Events en de grondslag van de vordering op Spyker N.V. uiteengezet.
Tussen de curator en Spyker N.V. is een procedure aanhangig. Afgelopen
verslagperiode hebben partijen nogmaals de mogelijkheden besproken voor
het treffen van een minnelijke regeling. De curator verw acht op korte termijn
duidelijk te krijgen of de minnelijke regeling kan w orden getroffen. Indien de
minnelijke regeling niet tot stand komt, zal de procedure w orden voortgezet.

05-03-2019
17

In afgelopen verslagperiode hebben partijen - onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris - op hoofdlijnen overeenstemming
bereikt over een minnelijke regeling. De procedure is in dat kader voorlopig
verplaatst naar de parkeerrol. Komende verslagperiode zal de regeling nader
w orden uitgew erkt en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd. Na goedkeuring van de rechter-commissaris en na volledige
betaling door Spyker N.V. zal de procedure w orden doorgehaald.

05-06-2019
18

De rechter-commissaris heeft ingestemd met de getroffen regeling. Komende
verslagperiode zullen nadere afspraken w orden gemaakt over de betalingen
door Spyker N.V. Na afw ikkeling van de betalingsregeling kan de procedure die thans op de parkeerrol staat - w orden doorgehaald.

23-09-2019
19

Het faillissement van Spyker N.V. is op 12 januari 2021 uitgesproken. Als
gevolg van het faillissement van Spyker N.V. kan de procedure w orden
doorgehaald. De curator heeft zijn vordering op Spyker N.V. ter verificatie
ingediend.

23-03-2021
25

De curator heeft zijn vordering in het faillissement van Spyker N.V. ingediend
en is in afw achting van nadere berichtgeving van de curator van Spyker N.V.
over een mogelijke (tussentijdse) uitkering.

23-09-2021
27

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de curator van
Spyker N.V. over de mogelijkheden van een (tussentijdse) uitkering vanuit
het faillissement van Spyker N.V.

23-12-2021
28

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De procedure stond voor pleidooi op 4 februari 2019. Aangezien partijen in
overleg zijn over een minnelijke regeling is de procedure voorlopig
aangehouden.

05-03-2019
17

De procedure is verplaatst naar de parkeerrol van 2 oktober 2019. De curator
verw acht komende verslagperiode de minnelijke regeling nader te kunnen
uitw erken en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris te kunnen
voorleggen. Na goedkeuring van de rechter-commissaris en na volledige
betaling door Spyker N.V. zal de procedure w orden doorgehaald.

05-06-2019
18

zie 9.2.

23-09-2019
19

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In komende verslagperiode zal duidelijkheid w orden verkregen over de
minnelijke regeling. Indien de minnelijke regeling niet tot stand komt, zal de
curator de procedure tegen Spyker N.V. voortzetten.

05-03-2019
17

Komende verslagperiode zal de bereikte overeenstemming nader w orden
uitgew erkt en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden voorgelegd.
Na goedkeuring van de rechter-commissaris en na volledige betaling door
Spyker N.V. zal de procedure w orden doorgehaald en kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

05-06-2019
18

Komende verslagperiode zullen afspraken w orden gemaakt over de betalingen
van Spyker N.V. aan de boedel. Na volledige betaling door Spyker N.V. kan de
procedure w orden doorgehaald en kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

23-09-2019
19

Tot op heden heeft de curator nog geen concreet betalingsvoorstel van Spyker
N.V. ontvangen. De curator heeft Spyker N.V. voor de laatste keer in de
gelegenheid een concreet betalingsvoorstel te doen. Bij het uitblijven van een
tijdige reactie met een inhoudelijk voorstel, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken nadere rechtsmaatregelen te nemen om de nakoming
van de betalingsregeling in rechte af te dw ingen.

23-12-2019
20

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus heeft Spyker N.V. bepaalde
afspraken in China moeten afzeggen, w aardoor zij nog geen concreet
betalingsvoorstel heeft kunnen doen. Partijen zullen komende verslagperiode
opnieuw in overleg treden voor de nakoming van de betalingsregeling.

23-03-2020
21

De curator heeft Spyker N.V. voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld de
openstaande vordering te voldoen. Bij het uitblijven van een tijdige en
volledige betaling zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris
voor het nemen van nadere rechtsmaatregelen.

23-06-2020
22

Aangezien Spyker N.V. w ederom de gestelde betalingstermijnen niet is
nagekomen, zal de curator komende verslagperiode - in overleg met de
rechter-commissaris - nadere rechtsmaatregelen tegen Spyker N.V. nemen.

23-09-2020
23

Aangezien Spyker N.V. tot op heden heeft nagelaten de openstaande
vordering te voldoen, heeft de curator afgelopen verslagperiode nadere
rechtsmaatregelen genomen. Voor zover noodzakelijk zullen deze
rechtsmaatregelen komende verslagperiode w orden voortgezet.

23-12-2020
24

Aangezien Spyker N.V. heeft nagelaten de openstaande vordering te voldoen,
heeft de curator afgelopen verslagperiode nadere rechtsmaatregelen
genomen. Als gevolg van deze maatregelen is op 12 januari 2021 het
faillissement van Spyker N.V. uitgesproken.

23-03-2021
25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement hangt af van de afloop van de procedure
tegen Spyker N.V. of een mogelijke regeling.

05-03-2019
17

zie 10.1.

05-06-2019
18

Dit is afhankelijk van de betaling van Spyker N.V.

23-06-2020
22

De curator zal komende verslagperiode in overleg treden met de curator van
Spyker N.V. en beoordelen of het faillissement van Spyker Events kan w orden
afgew ikkeld.

23-03-2021
25

De curator is in afw achting van de terugkoppeling van de curator van Spyker
N.V. en zal daarna beoordelen of het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

23-06-2021
26

De curator is in afw achting van aanvullende berichtgeving van de curator van
Spyker N.V. over de mogelijkheden van een (tussentijdse) uitkering en zal
daarna beoordelen of het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

23-09-2021
27

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2021
28

