FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.)

Gegevens onderneming

:

Nummer: 1

Datum 15 maart 2011

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SOLD OUT B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te (1071 EL) Amsterdam aan de Van
Eeghenlaan 1hs (dossiernummer Kamer van Koophandel:
34193805) (hierna: ‘Sold Out’)

Faillissementsnummer

:

F 11/73

Datum uitspraak

:

1 februari 2011

Curator :

:

mr. E.J.R. Verwey

R-C

:

mw. mr. W.A.H. Melissen

Activiteiten onderneming

:

Marketingbureau voor theaterproducties

Omzetgegevens

:

Netto Omzet 2008: € 2.988.363
Netto Omzet 2009: € 2.050.753

Personeel gemiddeld aantal

:

5

Saldo einde verslagperiode

:

nihil

Verslagperiode

:

1 februari 2011 – 15 maart 2011

Bestede uren in verslagperiode

:

29u en 20m

Bestede uren totaal

:

29u en 20m

Gegevens onderneming: Sold Out
Faillissementsnummer: F11/73

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Lommerde Marketing en Communicatie B.V. (‘Lommerde B.V.’) is enig bestuurder en bezit alle
aandelen in het kapitaal van Sold Out. De heer Lommerde is op zijn beurt enig bestuurder en
bezit alle aandelen in het kapitaal van Lommerde B.V.

1.2

Winst en verlies

Blijkens de gedeponeerde jaarrekening 2009 bedroegen de kerncijfers van Sodl Out als volgt:

1.3

in €

2009

2008

Netto omzet

2.050.753

2.988.363

Bruto marge

315.202

-/- 46.174

Kosten

465.947

497.872

Bedrijfsresultaat

-/- 150.745

-/- 544.046

Fin. Baten en Lasten.

-/- 19.433

-/- 16.905

Resultaat na belastingen

-/- 170.178

-/- 560.951

Balanstotaal

Blijkens de jaarrekening 2009 bedroegen de balanstotalen in 2008 en 2009 als volgt:

Balanstotaal

1.4

2009

2008

€ 242.938

€ 283.888

Lopende procedures

Twee crediteuren hadden elk een incassoprocedure gestart. Deze zijn inmiddels gestaakt en beide
crediteuren hebben hun vordering ter verificatie ingediend bij de curator.

1.5

Verzekeringen

Er is sprake van enkele verzekeringen en de curator zal de noodzaak van de diverse verzekeringen
voor de boedel onderzoeken en waar nodig beëindigen.
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1.6

Huur

Sold Out huurt een pand met twee verdiepingen aan de Van Eeghenlaan 1 hs te Amsterdam. De
huur bedraagt € 2.776,66 per maand en Sold Out heeft een waarborgsom ad € 9.371,25 gestort.
Deze waarborgsom is verrekend met achterstallige huurpenningen. De curator heeft de
huurovereenkomst bij brief van 14 februari 2011, na daartoe toestemming van de rechtercommissaris te hebben verkregen, opgezegd met een termijn van maximaal drie maanden ex
artikel 39 van de Faillissementswet.

1.7

Oorzaak faillissement

Sold Out was actief als tussenpersoon voor theaterproducties. Sold Out boekte deze
theaterproducties op eigen naam en verzorgde de optredens voor deze theaterproducties in diverse
Nederlandse theaters. De theaterproducties werden op eigen naam door Sold Out geboekt en
gefinancierd en na het evenement werden de kosten doorbelast aan de theaters en werd een
eindafrekening gemaakt. Sold Out financierde deze kosten voor en liep dus een groot
financieringsrisico.
Naar zeggen van de bestuurder heeft de aangekondigde BTW verhoging voor culturele
evenementen ertoe geleid dat er minder theaterproducties werden geboekt en is er medio
november 2010 een liquiditeitsprobleem bij Sold Out ontstaan. De algehele economische situatie
heeft eveneens de vraag naar theaterproducties doen afnemen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:

0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

5

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

8 maart 2011

2.4

Werkzaamheden

Sold Out maakte voor haar activiteiten gebruik van 5 flexwerkers. De financiële verplichtingen
uit deze overeenkomsten werden door Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. afgehandeld (een
zogenaamde ‘pay-roll constructie’). Voor datum faillissement heeft Sold Out beëindigingsbrieven
gestuurd aan 5 flexwerkers. Met de informatie die de curator ter beschikking is gesteld, is het
onduidelijk of tussen Sold Out en de flexwerkers een dienstbetrekking bestond en of de door Sold
Out verzonden beëindigingsbrieven een einde hebben gemaakt aan de arbeidsverhouding tussen
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Sold Out en de flexwerkers. Zekerheidshalve heeft de curator de flexwerkers ontslag aangezegd
om te vermijden dat in een later stadium (mogelijk) een boedelschuld in het faillissement ontstaat.

3.

Activa

Bedrijfsmiddelen

Sold Out bezit een betrekkelijk eenvoudige kantoorinventaris en een auto. De curator heeft op 12
maart 2011 een koopovereenkomst gesloten ter zake de verkoop van een laptop en de auto. Met
deze activa is een opbrengst gerealiseerd ad € 5.100,= (excl. BTW).

In de komende verslagperiode zal de curator trachten de overige kantoorinventaris verkopen.

Voorraden/onderhanden werk

Ten tijde van het faillissement was Sold Out betrokken bij de begeleiding en marketing van
theaterproducties. Twee projecten zijn door de curator aan Lommerde B.V. verkocht voor een
bedrag ad € 4.000,= (excl. BTW). De projecten zullen door Lommerde B.V. worden afgerond.

4.

Debiteuren

Op basis van de administratie die aan de curator ter beschikking is gesteld blijkt dat Sold out over
een summiere debiteurenportefeuille beschikt. In de komende verslagperiode zullen de debiteuren
worden aangeschreven. Op 14 februari 2011 heeft de fiscus een bedrag ad € 3.486,= op de
rekening van Sold Out gestort uit hoofde van teruggevorderde BTW over de maand december
2010. De bank is inmiddels verzocht om dit bedrag op de faillissementsrekening te storten.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Sold Out hield een rekening-courant aan bij ABN AMRO Bank N.V. met een
kredietmogelijkheid ad € 50.000,=. Op datum faillissement bedroeg het saldo op de rekening
€49.146,36 negatief.

De heer Lommerde is hoofdelijk aansprakelijk voor deze faciliteit.
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5.2

Leasecontracten

Een kopieerapparaat werd door Sold Out geleased. De leaseovereenkomst is door de curator
beëindigd en in de komende verslagperiode zal een afspraak worden gemaakt zodat het
kopieerapparaat opgehaald kan worden.

6.

Doorstart / voortzetten

Twee theaterproducties waar Sold Out bij betrokken was zullen door Lommerde B.V. worden
afgerond (zie onder punt 3). De verplichtingen die Sold Out had ten aanzien van de begeleiding
en marketing van de overige theaterproducties kunnen niet door Sold Out worden nagekomen.
Dit heeft er toe geleid dat enkele theaterproducties door theaters zijn afgelast.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De bestuurder van Sold Out heeft alle benodigde informatie aan de curator ter beschikking
gesteld. Voorlopige conclusie van de curator is dat geen sprake is van schending van de
boekhoudplicht door curanda.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2007 is gedeponeerd op 10 november 2009.
De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 5 februari 2010.
De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 31 januari 2011.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant

De onderneming 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 e.v. BW).
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7.4

Stortingsverplichting aandelen

Aan de oprichtingsakte is een bankverklaring d.d. 20-1-2004 gehecht. In de voornoemde
bankverklaring geeft de ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, aan dat de bank ten
name van Sold Out B.V. i.o. in haar administratie een rekening aanhoudt onder nummer
47.35.26.530 en dat deze rekening op 20-1-2004 een creditsaldo ad € 18.000,- aangaf. Voormeld
saldo is ontstaan ten titel van de storting op de bij de oprichting van Sold Out te plaatsen
aandelen. Tenslotte geeft de ABN AMRO Bank N.V. in de bankverklaring aan dat de rekening
uitsluitend ter beschikking van Sold Out zal staan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht.

7.6

Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht.

7.7

Werkzaamheden

De curator zal in komende verslagperiode de rechtmatigheden van de bestuurder nader
onderzoeken.

8.

Crediteuren

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte
crediteurenlijst.

9.

Procedures

Er zijn bij de curator geen aanhangige procedures bekend.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.
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10.2

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator onder andere de volgende werkzaamheden
uitvoeren:

10.3

−

De rechtmatigheden onderzoeken;

−

De debiteurenincasso opstarten;

−

De rechtmatigheden van de bestuurder onderzoeken;

−

De (resterende) kantoorinventaris verkopen; en

−

De crediteurenlast nader onderzoeken.

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over omstreeks drie maanden worden uitgebracht. De curator wijst er op
dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

10.4

Werkzaamheden

Zie hierboven.

Amsterdam, 15 maart 2011

Mr. E.J.R. Verwey
Curator

Bijlage 1 :Tussentijds Financieel Verslag Sold Out d.d. 15 maart 2011
Bijlage 2: Crediteurenlijst d.d. 15 maart 2011
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Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Sold Out B.V. / Faillissement (11/73F)

BOEDEL

Schuldeiser
Libra International B.V.

Erkend ex BTW €
€
5.000,00
€
5.000,00

BTW €
€
950,00
€
950,00

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
5.950,00 €
€
5.950,00 €
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering
huur bedrijfspand

Opmerkingen

PREFERENT

Schuldeiser

Erkend ex BTW €
€
€
-

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering

Opmerkingen

CONCURRENT

Schuldeiser
ABN AMRO Bank N.V.
Stijlbende
Vereniging Buma
No Stresz - Grafisch ontwerp
Stichting Etherreclame
Parels voor de Zwijnen
Gemeente Amsterdam
BV Algemeen Nederlands Persbureau ANP
Libra International B.V.
See Tickets Nederland B.V.
Stichting African Medical Research
Centraal Beheer Achmea

Erkend ex BTW €
€
49.146,36
€
1.864,73
€
91.550,75
€
3.480,00
€
3.710,00
€
4.670,88
€
1.294,83
€
2.353,00
€
7.488,65
€
1.800,00
€
16.411,01
€
89,38
€
183.859,59

BTW €
€
€
354,30
€
€
661,50
€
704,90
€
887,47
€
€
447,08
€ 1.422,85
€
342,00
€
€
€ 4.820,10

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
49.146,36 €
€
2.219,03 €
€
91.550,75 €
€
4.141,50 €
€
4.414,90 €
€
5.558,35 €
€
1.294,83 €
€
2.800,08 €
€
8.911,50 €
€
2.142,00 €
€
16.411,01 €
€
89,38 €
€
188.679,69 €
-

BTW €
€ € € € € € € € € € € € € -

Aard van de vordering
kredietvordering
geleverde diensten
geleverde diensten
geleverde diensten en goederen
geleverde diensten
creditfactuur
gecombineerde aanslag
geleverde diensten
huur bedrijfspand
geleverde diensten
geleverde diensten
verzekeringspremie

Opmerkingen

Betwist ex BTW €
€
€
-

Betwist totaal €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

BTW opgevraagd

