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

4
10-09-2021
F.16/20/374
NL:TZ:0000162937:F001
04-11-2020

R-C
Curator

mr. Hofman
mr N. Wilderink

Algemene gegevens
Naam onderneming
The Rocketeers B.V.

03-12-2020
1

Gegevens onderneming
The Rocketeers B.V. is gevestigd aan de Kievitstraat 3 te Hilversum.

03-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een muziekstudio w aar voornamelijk jingles voor
televisie- en radioprogramma's w erden geproduceerd en opgenomen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 46.238,00

€ -87.691,00

2017

€ 103.046,00

€ 112.770,00

€ 715.080,00

2018

€ 161.452,00

€ -20.039,00

€ 846.283,00

2016

€ 255.749,00

€ 6.535,00

€ 557.292,00

Toelichting financiële gegevens

03-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2019 w eigert de boekhouder af te geven. De cijfers van 2020
w aren niet bijgew erkt op faillissementsdatum. Er is overigens in 2020 geen
omzet gegenereerd.

03-12-2020
1

De cijfers dienen nog nader te w orden bestudeerd.

De bestuurder laat de cijfers van 2020 door een andere boekhouder opmaken
en zal deze zsm aan de curator aanleveren.

03-03-2021
2

de bestuurder heeft inmiddels alle door de curator opgevraagde stukken
aangeleverd.

10-09-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

03-12-2020
1

Toelichting
Alleen de bestuurder van gefailleerde had een arbeidsovereenkomst met
gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 59.208,10

03-12-2020
1

€ 36.149,10

03-03-2021
2

Toelichting
geen w ijzigingen
€ 59.208,10

Verslagperiode

03-06-2021
3

10-09-2021
4

Verslagperiode
van
4-11-2020

03-12-2020
1

t/m
1-5-2024
van
2-12-2020

03-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
1-6-2021

10-09-2021
4

t/m
10-8-2016

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 27 min

2

7 uur 36 min

3

2 uur 48 min

4

10 uur 12 min

totaal

45 uur 3 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opricht in 2008 door de heren J. Griffioen en de heer S.
Sw aczyna. Beide heren zijn 50% aandeelhouder van gefailleerde. Tot 1 januari
2019 w aren beide heren tevens bestuurder van gefailleerde. De heer
Sw aczyna is per voornoemde datum teruggetreden als bestuurder. Op
faillissementsdatum w as de heer Griffioen enig bestuurder.

03-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
nvt

1.3 Verzekeringen

03-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Op faillissementsdatum w as de activa niet meer verzekerd.

03-12-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst van de muziekstudio w as per 1 september 2020 reeds
beëindigd aangezien gefailleerde al geruime tijd de huurpenningen niet kon
voldoen. Een aantal maanden voor de beëindiging van de huurovereenkomst
w erden de huurpenningen voldaan door de bestuurder van gefailleerde.
Vanaf 1 september 2020 w erd de muziekstudio door een derde gehuurd die
gebruik maakte van de muziekapparatuur en inventaris van gefailleerde.

03-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteerde een muziekstudio w aar voornamelijk jingles voor
televisie- en radioprogramma's w erden geproduceerd en opgenomen. Op 1
januari 2019 heeft een van de tw ee bestuurders zijn activiteiten voor
gefailleerde gestaakt en heeft zich als bestuurder teruggetrokken. Omdat de
bestuurders vanaf aanvang aan als muzikaal duo fungeerden, staakte
daarmee ook de voortgang van de activiteiten volgens de bestuurder van
gefailleerde. Voor lopende projecten dienden derden ingehuurd te w orden.
Daarnaast dienden zich steeds minder nieuw e projecten aan. In 2020 is de
omzet geheel stil gevallen. De lopende kosten w erden voornamelijk door de
bestuurder uit privémiddelen voldaan. De bestuurder heeft naar zijn zeggen
getracht een oplossing te vinden voor de openstaande schulden van
gefailleerde. Hij heeft geruime tijd getracht een koper te vinden voor de
apparatuur zodat van de opbrengst de crediteuren betaald konden w orden.
Een koper die een substantieel bedrag w ilde bieden is niet gevonden en
tegelijkertijd w as er onenigheid over (de hoogte van) een vordering van een
geldverstrekker uit het verleden. De betreffende geldverstrekker heeft
uiteindelijk het faillissement aangevraagd als gevolg w aarvan het faillissement
is uitgesproken. De bestuurder betw ist de hoogte van de vordering van de
aanvrager en betw ist tevens de steunvordering.

03-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

03-12-2020
1

Toelichting
de enige w erknemer w as de bestuurder van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

03-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-11-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

muziekapparatuur en inventaris

€ 48.412,31

totaal

€ 48.412,31

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa van gefailleerde, bestaande uit muziekapparatuur en inventaris,
bevond zich op tw ee locaties. Het merendeel bevond zich in de voormalige
muziekstudio en een klein deel bij de voormalige bestuurder.
De activa die zich bevond in de muziekstudio is verkocht aan de nieuw e
huurder en het andere deel van de activa is verkocht aan de voormalige
bestuurder na de daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

03-12-2020
1

Meerdere partijen hebben een bod uitgebracht; de curator heeft gegund aan
de hoogste bieders.
Aan een van de kopers heeft de curator een bedrag van EUR 520,00 ex BTW
moeten terugbetalen aangezien de softw are niet aan deze partij geleverd kon
w orden.

03-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing aangezien de activa zich niet meer bevond op de bodem
van gefailleerde.

03-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie bestuurder, voormalige bestuurder, potentiële
kopers, taxateur en de rechter-commissaris.

03-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

03-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 20.206,42

03-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is uit de opbrengst van de activa geheel ingelost.

03-03-2021
2

5.2 Leasecontracten
nvt

03-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke zekerheden gevestigd, w aaronder een
pandrecht op de inventaris en muziekapparatuur.

03-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de bank heeft de curator de activa verkocht.

03-12-2020
1

Zie 5.1 van dit verslag

03-03-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

03-12-2020
1

5.6 Retentierechten
nvt

03-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
nvt

03-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing aangezien de bank geheel kan w orden voldaan uit de
opbrengsten van de verkochte activa.

03-12-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie ING/Vesting Finance.

03-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

03-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een deel van de administratie is aangeleverd. De curator heeft een eerste
onderzoek gedaan naar de boekhouding en zal hierover in de komende
verslagperiode een paar vragen stellen aan de (voormalige) bestuurders.

03-12-2020
1

De cijfers van 2020 laat de bestuurder door een andere boekhouder opstellen
en zal deze zsm aanleveren.

03-03-2021
2

De cijfers zijn nog steeds niet aangeleverd door de bestuurder. Volgens de
bestuurder ligt dit aan de boekhouder. De curator heeft de bestuurder een
laatste kans gegeven om de cijfers alsnog aan te leveren. het lijkt erop dat dit
spoedig zal gebeuren aangezien zeer recentelijk ook de door de
Belastingdienst opgevraagde cijfers Omzetbelasting door de boekhouder zijn
aangeleverd.

03-06-2021
3

Alle opgevraagde stukken zijn aangeleverd. De fiscus heeft haar
boekenonderzoek afgerond.

10-09-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2016 en 2017 zijn te laat gedeponeerd.

03-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

03-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
nvt

03-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek
Nee

03-12-2020
1

10-09-2021
4

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen.

03-12-2020
1

10-09-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
eerste onderzoek

03-12-2020
1

het onderzoek is afgew ikkeld.

10-09-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator en de
griffierechten voor de afw ikkeling van het faillissement.

10-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.004,00

03-12-2020
1

€ 7.721,00

03-03-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft nadere onderbouw ing van de aangiftes
Omzetbelasting over diverse jaren bij de curator opgevraagd. De curator heeft
de bestuurder verzocht deze te verstrekken. De cijfers zijn recentelijk
aangeleverd.
€ 12.114,00

03-06-2021
3

10-09-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.542,00

10-09-2021
4

Toelichting
Dit bedrag betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Er zijn nog geen vorderingen bij
de curator ingediend.
4

03-03-2021
2

10-09-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er, behalve de aanvrager, geen vorderingen bij de curator
ingediend. De curator heeft aan de aanvrager verzocht om zijn vordering te
onderbouw en, Dit is tot op heden niet gedaan. Indien een onderbouw ing
achterw ege blijft zal de curator de vordering plaatsen op de lijst van betw iste
crediteuren.
€ 356.519,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

03-06-2021
3

10-09-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

03-12-2020
1

vereenvoudigde afw ikkeling

10-09-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventariseren crediteuren
- nader onderzoek boekhouding

03-12-2020
1

- afw achten cijfers 2019 en 2020
- afronden boekenonderzoek
- nader inventariseren crediteuren

03-06-2021
3

afw ikkelen van het faillissement.

10-09-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

03-12-2020
1

z.s.m.

10-09-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10-8-2015

10-09-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging

03-12-2020
1

Een financieel verslag zal bij het volgende openbare verslag w orden gevoegd.
Het onderhavige faillissement kan vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.
Slechts een deel van de preferente crediteuren kunnen w orden voldaan, aan
geen der concurrente crediteuren kan een uitkering w orden gedaan.

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2021
4

