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Gegevens onderneming

HekjeMelRoy B.V.

Activiteiten ondernem ing

Uit het handelsregister blijkt dat de ondernemingsactiviteiten van HekjeMelroy B.V. bestonden
uit het organiseren van evenementen en dienstverlening voor uitvoerende kunst.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 65,38.

Verslagperiode

18 december 2015 tot en met 30 maart 2016

31 maart 2016 tot en met 29 september 2016

Bestede uren in verslagperiode

5u en 6m.

24m

Bestede uren totaal

11u en 42m
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum 30-09-2016

12u en 42m

Toelichting

1 lnventarisatie

1.1 Directie en organisatie

HekjeMelroy B.V. ("HekjeMelroy"), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te
(1016 BW) Amsterdam aan het adres Herengracht 270,is opgericht bij akte van 5 november
2013. HekjeMelroy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59151390.
De heer M.M. Sibelo en de heer R. Berkenhamer zijn de gezamenlijke bevoegde bestuurders
van HekjeMelroy en bezitten allebei de helft van de aandelen in het kapitaal van HekjeMelroy

1.2 Winst en verlies

Nog onbekend.

1.3 Balanstotaal

Nog onbekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bij curator bekend zr¡n er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Waar nodig zal de curator deze beëindigen

1.6 Huur

HekjeMelroy huurt een bedrijfsruimte aan het adres Herengrachl2T0le Amsterdam.
Aangezien er geen middelen zijn om de huur te voldoen en er ook geen noodzaak tot
continuering van de huurovereenkomst bestaat heeft de curator de huur opgezegd, met
inachtneming van artikel 39 Fw. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De curator zal nader onderzoek doen naar
de achtergronden van het faillissement.
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Volgens opgave van de bestuurders organiseerde HekjeMelroy events, waaronder grote
festivals. Deze events waren aanvankelijk winstgevend waardoor sfeeds grotere
projecten werden georganiseerd. Omstreeks mei 2014 besloot HekjeMelroy in
samenwerking met Walibi Holland B.V. en Veronica B.V. om het festival V-Land te
organiseren. V-land kenmerkte zich door de combinafie fussen de attracties van Walibi
Holland en optredens van zestig verschillende artiesten, verdeeld over zes podia.

Uiteindelijk bleek de eersfe editie van V-Land zeer verlieslatend. HekjeMelroy heeft
geprobeerd dit verlies te compenseren door kleine evenementen te organiseren en
nieuwe investeerders te vinden. Na enkele maanden bleek het niet mogelijk om de
verliezen van HekjeMelroy op enige wijze te compenseren waardoor de bestuurders
zich genoodzaakt voelden het eigen faillissement aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van gefailleerde aangetroffen

3.2

3.3

3.4

3.5

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.6
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17
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Bedrijfsm iddelen : Verkoopopbren gst

Niet van toepassing.

Bedrijfsm iddelen : Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen : Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Bedrijfsm iddelen : Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Andere activa: Beschrijving
HekjeMelroy B.V. houdt de helft van alle intellectuele eigendomsrechten op het (beeld) merk
V-land Festival. Daarnaast houdt HekjeMelroy B.V. de helft van het format van dit evenement.

Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal de komende periode onderzoeken of bovengenoemde lE-rechten te gelde
kunnen worden gemaakt.

De curator heeft contact gehad met partijen over de overname van bovengenoemde lE-
rechten. Deze gesprekken hebben niet geleid tot de verkoop van de ÍE-rechten.
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4 Debiteuren

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5 Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

De curator heeft alle banken op de hoogte gesteld van het faillissement van HekjeMelroy
HekjeMelroy hield een rekening aan bijABN AMRO Bank N.V.

Omvang debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Voortzetten : Exploitatie / zekerheden

Voortzetten : Financiële verslaglegging

Voortzetten : Werkzaam heden

Doorstart: Beschrijving

Doorstart: Verantwoording

Doorstart: Opbrengst

Doorstart: Boedelbijdrage

Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Separatistenpositie

Boedelbijdragen

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit punt heeft de curator nog in ondeaoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

HekjeMelroy heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

HekjeMelroy voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de
vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een accountantscontrole (ingevolge
artikel 2:396 lid 1 BW e.v.).

7.4 Storti ngsverpl. Aandelen

De curator heeft dit punt nog in ondezoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit punt nog in ondezoek.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft stukken opgevraagd bij de bestuurders welke stukken gedeeltelijk zijn
ontvangen. De curator verwacht de komende verslagperiode het
rechtm atigheidsonderzoek te ku n nen voortzetten.

I Crediteuren

8.t Boedelvorderingen

Nog niet ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet ingediend.

€ 31.089,00

Pref. vord. van het UllW

Nog niet ingediend.

8.3
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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Andere pref. crediteuren

Er is een preferente vordering ingediend ten aanzien van de aanvraag van het faillissement ter
hoogte van € 1.500,00.

Aantal concurrente crediteuren

9.

Bedrag concurrente cred iteuren

€298.634,02.

Veruvachte wijze van afwikkeling
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor crediteuren op
enige uitkering kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

Werkzaamheden

Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de gelegenheid
gesteld aan te geven oÍ zij zich op een bijzonder recht wensen te beroepen. De crediteuren als
vermeld op de crediteurenlijst hebben hun vordering ter verificatie ingediend. Het
verificatietraject is vervolgens in gang gezet.

9 Procedures

Naam wederpartij(en)

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afirikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld

10.2 Plan van aanpak

- verifiëren cred iteurenvorderingen ;

- onderzoek rechtmatigheden.

9.1

9.2

9.3

9.4
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lndiening volgend verslag

Een volgend verslag zal rond 30 juni 2016 worden uitgebracht.

Een volgend verslag zal rond 30 december 2016 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden
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