
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02-03-2017

lnsolventienummer:

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

Curator:

R-C:

F.131151470

N L :TZ: 000 00 0 I 247 :F 00 1

10-11-2015

mr. C.F. Klooster

mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

HekjeMelRoy B.V.

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat de ondernemingsactiviteiten van HekjeMel.toY ?.V' bestonden

uit het organisereñ van eúenementen en dienstverlening voor uitvoerende kunst'

Omzetgegevens

Onbekend.

2015: € 598.511,86
2014: € 141.782,19

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

30 september 2016 tot en met 27 februari 2017

Bestede uren in verslagPeriode

5u en 6m.

24m
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02-03-2017

2u en 30m

Bestede uren totaal

11u en 42m

12u en 42m

15 u en 12m

Toelichting

lnventarisatie

Directie en organisatie

HekjeMelroy B.V. ("HekjeMelroy"), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te
(10i6 BW) Amsterdam aan het adres Herengracht 270,is opgericht bìj akte van S_nov_ernber

2013. HekjeMelroy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59151390.
De heer M.n¡. S¡¡elo en de heer R. Berkenhamer zijn de gezamenl'rjke bevoegde bestuurders
van HekjeMelroy en bezitten allebei de helft van de aandelen in het kapitaal van HekjeMelroy

Winst en verlies

Nog onbekend.

2015: - € 29.376,74
2014: - € 31.254,51

Balanstotaal

Nog onbekend.

2015: € 222.211,01
2014: € 6.213,81

Lopende procedures

Voor zover bij curator bekend zijn er geen lopende procedures.

Verzekeringen

Waar nodig zal de curator deze beëindigen.

1.1

1.2

1,3

1.4

1.5
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02-03-2017

1.6

1.7

Huur

HekjeMelroy huurt een bedrijfsruimte aan het adres Herengrachl2T0 te Amsterdam.
Aanþezien er geen middelen zijn om de huur te voldoen en er ook geen noodzaak tot
cont'rnuering ván de huurovereenkomst bestaat heeft de curator de huur opgezegd, met

inachtnemiñg van artikel 39 Fw. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend

Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken óp eigen aangifte. De curator zal nader ondezoek doen naar

de achtergronden van het faillissement.

Volgens opgave van de bestuurders organiseerde HekjeMelroy events, waaronder grote

fesiivals. óõze events waren aanvankelijk winstgevend waardoor steeds grotere projecten

werden georganiseerd. Omstreeks mei 20t4 besloot HekjeMelroy in samenwerking met Walibi

Holland e.V.èn Veronica B.V. om het festival V-Land te organiseren. V-land kenmerkte zich

door de combinatie tussen de attracties van Walibi Holland en optredens van zestig
verschillende artiesten, verdeeld over zes podia.

Uiteindelijk bleek de eerste editie van V-Land zeer verlieslatend. HekjeMelroy heeft
geprobeerd dit verlies te compenseren door kleine evenementen te organiseren en nieuwe

fnvesteerders 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.

Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing

3 Activa

Onroerende zaken : Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van gefailleerde aangetroffen

2.2

3.1
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3.2

3.3

3.4

3.5

Openbaar faitlissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 3

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Onroerende zaken : Boedelbiidrage

Onroerende zaken : Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Datum: 02-03-2017

Bedrijfsmiddelen : Beschr'tjving

Niet van toepassing.

Bed r'rjfsm iddelen : Verkoopopbren gst

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen : Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Beschr'ljving

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-lahd Festival. Daarnaast houdt HekjeMelroy B.V. de helft van het format van dit evenement.

3,6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16 Andereactiva:Verkoopopbrengst
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 3

Niet van toepassing.

Datum 02-03-2017

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal de komende periode ondezoeken 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 lE-rechten.

4.1

4.2

4.3

4.4

4 Debiteuren

Omvang debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

IJit de administratie blijkt dat er twee debiteuren ziin. De debiteuren ziin door de curator
aangeschreven.

5 Bank / Zekerheden

5.1 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'

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Separatistenpositie

Boedelbijdragen

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten : Exploitatie / zekerheden

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6

6.1
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02-03-2017

Voortzetten : Financiële verslagleg gin g

Voortzetten : Werkzaam heden

Doorstart: Beschrijving

Doorstart: Verantwoord i n g

Doorstart: Opbrengst

Doorstart: Boedel b'ljdrage

Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Dit punt heeft de curator nog in ondezoek.

De boekhouding van HekjeMelRoy is, voor zover aanwezig, aan de curator overhandigd.
De curator heefr voldoende inzage gehad in de rechten en verplichtingen van
HekjeMelRoy.

7.2

7.3

7.4

7.5

Depot jaarrekeningen

HekjeMelroy heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

Goedk. Verkl. Accountant

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

Stortingsverpl. Aandelen

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

Op basrb van de administratie blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit punt nog in ondezoek.
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7.6

7.7

Openbaar failtissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02'03-2017

Gelet op het feit dat er geen iaarrekeningen gedeponegrd zii.1 is sprake uan

onbehoorlijk bestuur e-n woi¿t vermoed dat dit een belangriike oorzaak is van het
faillissement.

Echter, gelet op het feit dat er alleen een verplichting beston_d tot deponering van de

¡ararrenãning over één maand van hetiaar 2013 en gelet op de bevindingen van de.
'curator en ãe verklaringen die de besluurders hebben gegeuen ter zake de oorzaken

van het faillissement ¡{ net de curator voldoende aannemelijk geworden dat het
faillissement is veroorzaakt door andere, van buiten komende oorzaken.

Paulianeus handelen

De curator heeft dit punt nog in ondezoek.

Op basis van de bij de curator bekende informatie is niet van paulianeus handelen
gebleken.

Werkzaamheden

De curator heeft stukken opgevraagd bij de bestuurders welke stukken gedeeltelijk zijn

ontvangen. De curator ven¡¡ãcht de koniende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek te

kunnen voortzetten.

8 Grediteuren

Ll Boedelvorderingen

Nog niet ingediend.

8.2 Pref, vord. van de fiscus

Nog niet ingediend.

€ 31.089,00

8.3 Pref. vord. van het U\lW

Nog niet ingediend.

8.4 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.

8.5
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

8.6

8.7

8.8

9,1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

10.2

Nummer: 3

Bedrag concurrente crediteuren

€298.634,02.

Datum: 02-03-2017

Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van añruikkeling 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 of zijzich 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.

I Procedures

Naam wederpartij(en)

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Overig

Termij n afwikkeling faillissement

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

De curator streeft ernaar het faillissement binnen drie maanden na heden te kunnen
afwikkelen.

Plan van aanpak

- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheden.

De curator zal ondenoek doen naar de debiteuren.

lndiening volgend verslag

Een volgend verslag zal rond 30 juni 2016 worden uitgebracht.

10.3

Een volgend verslag zal rond 30 december 2016 worden uitgebracht.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 3 Datum: 02-03-2017

Een volgend verslag zal rond 2 juni 2017 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 30 september 2016
in het faillissement van: HekjeMelRoy B'V.

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Rechter-commissaris
Curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

cl13l'151470F
I0-11-l5
mr. W.F. Korthals Altes
mr. G.F. Klooster
1-2

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1 aanqetroffen middelen
kas € € € €

bank € € € €

grro € € € €

2 opbrengsten verkopen
opbrenqsten verkopen € € 65,38 € 65,38 € 11,35

kosten ivm verkoop € € € €

3 debiteuren
¡rae-faillissement debiteu ren € € € €

boedeldebiteuren € € € €

4. overige baten
boedelbijdrage € € € €

restitutie belastingd ienst € € € €

rente € € €. €

5 totaal € € 65,38 € 65,38 € 11,35

B.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te
ontvangen BTW

salaris curator € € € €
publicatiekosten € € € €

uittreksel € € € €

qas/water/electra € € € €

verzekeringen € € € €

fiscus € € € €

bedriifsvereniging € € € €

6. totaal € €. €, €

c. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaalA € € € 65,38

totaal B € € €

7 saldo boedelrekening € € €, 65,38


