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

7
04-11-2021
F.16/20/169
NL:TZ:0000139203:F001
21-04-2020

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Royal Party & Events B.V.

15-05-2020
1

Gegevens onderneming
Royal Party & Events B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 64564517, statutair gevestigd te Almere aan de (1322 CG)
Transistorstraat 60.

15-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel -kort
gezegd- bezig met de organisatie van bruiloften, feesten en evenementen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 155.175,00

€ -44.221,00

€ 120.787,00

2017

€ 141.064,00

€ -2.304,00

€ 86.990,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-05-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 89,91

15-05-2020
1

€ 89,91

14-02-2021
4

Verslagperiode
van
21-4-2020

15-05-2020
1

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

14-08-2020
2

t/m
7-8-2020
van
8-8-2020

14-11-2020
3

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

14-02-2021
4

t/m
5-2-2021
van
8-5-2021

04-08-2021
6

t/m
30-7-2021
van
31-7-2021
t/m
29-10-2021

Bestede uren

04-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 54 min

2

16 uur 0 min

3

12 uur 0 min

4

7 uur 42 min

5

18 uur 48 min

6

6 uur 24 min

7

9 uur 18 min

totaal

82 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator op datum faillissement direct
telefonisch contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde, teneinde een
eerste bespreking in te plannen. Deze bespreking heeft plaatsgevonden op 1
mei op de locatie van gefailleerde. Tijdens die bespreking heeft de bestuurder
van gefailleerde de oorzaak van het faillissement toegelicht (zie Paragraaf 1.5).
Daarnaast heeft de curator de huurovereenkomst ter zake van het pand aan
de Transistorstraat 60 opgezegd (zie Paragraaf 1.4) en heeft hij een gedeelte
van de administratie ontvangen en aan een eerste onderzoek onderw orpen
(zie Paragraaf 7). Ten slotte heeft hij in de eerste dagen na datum
faillissement nog gesproken met een partij die mogelijk interesse had in een
doorstart, maar daar uiteindelijk van af heeft gezien.

15-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator contact gehad met verzekeraar
Nedasco ter zake van een mogelijk recht op restitutie (zie Paragraaf 1.3).
Daarnaast heeft hij contact gehad met diverse klanten van gefailleerde
w aarvan de geplande evenementen niet door zijn gegaan als gevolg van het
faillissement. Ten slotte heeft hij aanvullende administratie ontvangen en het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7).

14-08-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat er ter zake van
de verzekeringspolis geen recht bestaat op restitutie (zie Paragraaf 1.3).
Daarnaast heeft hij het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf
7.1).

14-11-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en in dat kader een aantal vragen aan de bestuurder van
gefailleerde gesteld (zie Paragraaf 7.1). Tevens heeft hij van de bestuurder
van gefailleerde vernomen dat die de mogelijkheden onderzoekt de
crediteuren van gefailleerde een akkoord aan te bieden.

14-02-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde
diverse keren verzocht een toelichting te geven op hetgeen de curator in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek geconstateerd heeft (zie Paragraaf
7.1). Hierop is niet gereageerd. Evenmin heeft de curator van de bestuurder
vernomen of een akkoord tot de mogelijkheden behoort. Voor het overige
hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden.

13-05-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator de bestuurder nogmaals verzocht
een toelichting te geven op diens bevindingen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige zijn de
w erkzaamheden afgerond en de curator gaat er -bij gebreke van enige
mededeling hieromtrent door de bestuurder- vanuit dat een akkoord niet meer
tot de mogelijkheden behoort.

04-08-2021
6

Ook in de zevende verslagperiode heeft de curator de verzochte toelichting
en overige administratie niet van de bestuurder ontvangen, zodat de curator
zijn conclusies heeft getrokken op basis van de administratie die w él
aanw ezig is. Dit heeft erin geresulteerd dat de curator de bestuurder
aansprakelijk heeft gesteld voor het volledige tekort in faillissement (zie
Paragraaf 7.1 en 7.5).

04-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is W . Moenesar.

15-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde w as als gedaagde betrokken bij een gerechtelijke procedure bij de
rechtbank Midden-Nederland, sector kanton (zie hiervoor Paragraaf 9).

15-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder van gefailleerde is er sprake van zow el een inboedelals een aansprakelijkheidsverzekering. De curator zal nagaan in hoeverre deze
verzekeringen voor beëindiging in aanmerking komen en of er sprake is van
een recht op restitutie.

15-05-2020
1

Er lijkt sprake te zijn van een recht op restitutie. De curator heeft verzekeraar
Nedasco verzocht dit bedrag over te maken op de boedelrekening.

14-08-2020
2

In de derde verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van een recht op
restitutie, maar dat er sprake is van een betalingsachterstand. Nedasco heeft
deze vordering ingediend in het faillissement.

14-11-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Transistorstraat 60 te Almere.
Aangezien er voor de boedel geen redenen bleken te zijn de
huurovereenkomst in stand te laten, heeft de curator deze ex artikel 39 Fw
met toestemming van de curator opgezegd. Het pand is inmiddels w eer aan de
verhuurder ter beschikking gesteld.

15-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is opgericht op 16 november 2015. Volgens de bestuurder van
gefailleerde draaide de onderneming in de eerste jaren na oprichting goed.
Volgens hem is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de
verhuurder in 2019 een contractueel overeengekomen verhoging van de
huurprijs doorvoerde, w elke huurverhoging niet door de lopende exploitatie
gedragen kon w orden. In de huurovereenkomst heeft de curator een bepaling
aangetroffen inhoudende dat gefailleerde in de eerste drie jaren recht had op
diverse huurkortingen en nadien niet meer, zodat hij vermoedt dat de
bestuurder daarop doelt. Aangezien gefailleerde volgens de bestuurder
vervolgens niet meer aan haar (huur)betalingsverplichtingen kon voldoen, is
uiteindelijk door de verhuurder het faillissement aangevraagd.

15-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij zijn bezoek aan de locatie van gefailleerde trof de curator een vrijw el lege
bedrijfsruimte aan. Volgens de bestuurder van gefailleerde w erd de inventaris
die gebruikt w erd bij de te organiseren evenementen (vrijw el) altijd extern
ingehuurd. De overige inventaris w as volgens de bestuurder van gefailleerde
enige tijd voor datum faillissement verkocht. De inventaris die de curator heeft
aangetroffen op de locatie van gefailleerde is volgens de bestuurder -buiten
enkele kopjes, borden en een zeer oude koelkast- eigendom van de
verhuurder. De curator zal dit nader onderzoeken.

15-05-2020
1

De curator heeft de verkoop van de inventaris enige tijd voor datum
faillissement nader onderzocht en geconstateerd dat die verkoop heeft
plaatsgevonden in w eerw il van het daarop gelegde conservatoir beslag. De
curator heeft de bestuurder hiermee geconfronteerd en neemt dit mee in het
rechtmatigheidsonderzoek.

04-08-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht
uitoefenen, voor zover van toepassing.

15-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder, bezoek locatie

15-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van enige voorraad
of onderhanden w erk.

15-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing. Volgens de bestuurder van gefailleerde hebben alle
debiteuren reeds betaald. De curator zal dit nader onderzoeken, mede aan de
hand van de (te) ontvangen administratie.

15-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder

15-05-2020
1

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

15-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing, behoudens een leasecontract van een leasevoertuig dat
reeds voor datum faillissement door een derde is overgenomen. De curator zal
dit nader onderzoeken.

15-05-2020
1

De curator heeft de betreffende documenten inmiddels van de
leasemaatschappij ontvangen en zal deze transactie aan een nader onderzoek
onderw erpen.

14-08-2020
2

De curator heeft deze transactie nader onderzocht en geconstateerd dat de
boedel hier verder geen belang heeft.

13-05-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

15-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bestuurder

15-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator enige administratie van de
bestuurder van gefailleerde ontvangen. Hij heeft deze administratie kort
geïnventariseerd en geconstateerd dat er nog diverse stukken ontbreken. De
bestuurder is verzocht deze aanvullende stukken op korte termijn aan te
leveren en de curator zal erop toezien dat dat gebeurt.

15-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator aanvullende administratie
ontvangen en zal deze aan een nader onderzoek onderw erpen.

14-08-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de administratie aan een nader
onderzoek onderw orpen. De curator heeft geconstateerd dat een een aantal
zaken een nadere toelichting behoeft en zal de bestuurder hieromtrent nader
bevragen.

14-11-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator een nadere toelichting verzocht
aan de bestuurder van gefailleerde en verw acht die in de komende
verslagperiode te ontvangen.

14-02-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de bestuurder diverse malen
verzocht een nadere toelichting te geven. Tot op heden is die toelichting niet
ontvangen. De curator zal zich op nadere (rechts)maatregelen beraden.

13-05-2021
5

Ondanks diverse toezeggingen zijdens de bestuurder is tot op heden niet
inhoudelijk op de bevindingen van de curator gereageerd. De curator heeft de
bestuurder een laatste termijn gesteld de ontbrekende administratie aan te
leveren en een toelichting te geven op diens constateringen en de voorlopige
conclusie van de curator dat de administratie- en deponeringsplicht is
geschonden.

04-08-2021
6

Aangezien de bestuurder niet meer gereageerd heeft op de verzoeken van
de curator de ontbrekende administratie over te leggen, gaat de curator
ervan uit dat deze niet aanw ezig is. Mede als gevolg van deze schending van
de administratieplicht en het feit dat niet aan de deponeringsplicht is
voldaan, acht de curator de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in
faillissement ex artikel 2:248 lid 2 BW . Zie verder Paragraaf 7.5.

04-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is op 2 mei 2019 en aldus te laat gedeponeerd. De
jaarrekening over 2018 is op 31 oktober 2019 en aldus tijdig gedeponeerd.

15-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

15-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

15-05-2020
1

Toelichting
Aangezien niet is voldaan aan tijdige deponering van de jaarrekening 2017
staat onbehoorlijk bestuur vast. Voor het overige is dit nog in onderzoek
Ja

04-11-2021
7

Toelichting
Onder verw ijzing naar Paragraaf 7.1 van dit verslag heeft de curator de
bestuurder van gefailleerde ex artikel 2:248 lid 2 BW aansprakelijk gesteld
voor het volledige tekort in faillissement, voorlopig begroot op een bedrag ter
hoogte van EUR 263.984,92. Afhankelijk van de bereidheid van de bestuurder
tot betaling hiervan over te gaan zal hij nadere (rechts)maatregelen
overw egen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
(Nog) niet van toepassing.

15-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, korte inventarisatie administratie

15-05-2020
1

Onderzoek administratie

14-11-2020
3

Correspondentie bestuurder

04-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

15-05-2020
1

Toelichting
Naast het salaris curator, de vordering van ClaimsAgent voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl verw acht de curator een (beperkte) boedelvordering
van de verhuurder van het bedrijfspand van gefailleerde ter zake van de
huurpenningen van na datum faillissement.
€ 27,23

14-08-2020
2

€ 30,25

14-11-2020
3

€ 33,28

14-02-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.

15-05-2020
1

€ 368,00

14-08-2020
2

€ 736,00

14-11-2020
3

€ 625,00

14-02-2021
4

€ 3.382,00

13-05-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.168,40
Toelichting
De verhuurder van gefailleerde heeft een preferente vordering ingediend ter
zake van de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

15-05-2020
1

7

14-08-2020
2

8

14-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 248.022,24

15-05-2020
1

€ 250.761,61

14-08-2020
2

€ 258.274,26

14-11-2020
3

€ 258.401,64

14-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onbekend op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Crediteuren w ordt verzocht hun vordering in te dienen via de
w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

15-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

15-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Properunity Portfolio TEI LLC

15-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Gefailleerde is gedaagde in een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad, sector kanton ter zake van een geschil voortvloeiende uit de
huurovereenkomst. De verhuurder vordert vanw ege diverse
betalingsachterstanden onder andere ontbinding van de huurovereenkomst en
veroordeling van gefailleerde tot betaling van de achterstallige huurpenningen.

15-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Volgens de laatste informatie die de curator heeft ontvangen stond deze
procedure op de rol voor conclusie van antw oord aan de zijde van gefailleerde.
Ex artikel 29 Fw zal deze procedure van rechtsw ege w orden geschorst.

15-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen processtukken

15-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de resterende
administratie aan hem w ordt overgedragen. Vervolgens zal hij deze
administratie aan een nader onderzoek onderw erpen. Tevens zal hij nagaan in
hoeverre er sprake is van een recht op restitutie ter zake van de lopende
verzekeringen. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden
plaats.

15-05-2020
1

In de komende verslagperiode verw acht de curator de restitutie van de
verzekeraar te ontvangen en verw acht hij het rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

14-08-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator de bestuurder nader bevragen
omtrent de door hem geconstateerde zaken. Afhankelijk van de
beantw oording van die vragen verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Voor het overige vinden de
gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

14-11-2020
3

In de komende verslagperiode verw acht de curator de nadere toelichting van
de bestuurder te ontvangen alsmede uitsluitsel te verkrijgen of het aanbieden
van een akkoord een reële optie is. Na afronding hiervan kan het faillissement
voor afw ikkeling w orden voorgedragen.

14-02-2021
4

Afhankelijk van de nadere toelichting van de bestuurder zal de curator zich
beraden op nadere (rechts)maatregelen.

13-05-2021
5

De curator heeft de bestuurder nog een laatste termijn gegeven te reageren
op diens bevindingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.
Afhankelijk daarvan zullen nadere (rechts)maatregelen w orden overw ogen.

04-08-2021
6

Afhankelijk van de bereidheid van de bestuurder tot betaling over te gaan
van het volledige tekort in faillissement, zal de curator in de komende
verslagperiode nadere (rechts)maatregelen overw egen. Voor het overige zijn
de w erkzaamheden afgerond.

04-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor
de duur van zes maanden, om crediteuren de gelegenheid te bieden hun
vordering in te dienen via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl

15-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

04-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
-------------------------------------------------------------------------------------------------De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen zijn
zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid
en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf
aangepast moet w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en
de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

15-05-2020
1

