OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer

:

1

Datum

:

18 oktober 2016

Gegevens onderneming

:

1. de besloten vennootschap PALMUNDO FESTIVAL
B.V.,
gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende
aan de tt. Vasumweg 156 (1033 SH); en
2. de besloten vennootschap NEONSPLASH
NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam en aldaar
kantoorhoudende aan de tt. Vasumweg 156 (1033 SH).

Faillissementsnummer

:

1: C/13/16/447 F
2: C/13/16/448 F

Datum uitspraak

:

18 oktober 2016

Curator

:

Mr. M.E.J. Claessens

Rechter-commissaris

:

Mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming

:

Het verzorgen van (muziek) optredens en het
organiseren van (muziek) evenementen in het algemeen
en de festivals Pal Mundo en Neonsplash in het
bijzonder, alsmede de in- en verkoop van hieraan
gerelateerde producten en diensten.

Omzetgegevens

:

Palmundo Festival B.V.
2015: EUR 1.566.331,49
Neonsplash Nederland B.V.
2015: EUR 314.880,09

Personeel gemiddeld aantal :

1: 0
2: 0

Verslagperiode

18 oktober 2016 tot en met 5 december 2016

:

Saldo faillissementsrekening :

1: EUR 2.675,67
2: EUR 13,74

Bestede uren verslagperiode :

7,60 uur

Bestede uren totaal

7,60 uur

:

1

1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie
Vennootschappen
Palmundo Festival B.V. en Neonsplash Nederland B.V. zijn opgericht bij akte van 5
november 2014. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van beide entiteiten is sinds
de oprichting de besloten vennootschap Insight Entertainment B.V. Deze
vennootschap fungeerde als tussenholding en verrichtte geen zelfstandige
activiteiten.
De aandeelhouders van Insight Entertainment B.V. zijn achtereenvolgens: (i) Shartank
B.V. (12,5%), (ii) Tussen B.V. (72,5%) en (iii) J.M. Acosta Santamaria B.V. (15%). De
aandeelhouders van Tussen B.V. zijn TAF Holding B.V. (81%) en Van der Klis Beheer
B.V. (19%).
Alle (indirect) aandeelhouders zijn zeer ervaren in de entertainment industrie met
name in het organiseren van grootschalige muziek festivals en muziek evenementen
zoals Dance Valley, Dutch Valley en Ground Zero.
Activiteiten
Sinds november 2014 organiseerden Palmundo Festival B.V. en Neonsplash
Nederland B.V. muziek festivals, in het bijzonder het festival Pal Mundo en het festival
Neonsplash.
Het Pal Mundo festival is – naar eigen zeggen – het grootste Latin en Caribbean
festival van Europa. Het Pal Mundo festival heeft sinds de oprichting van Palmundo
Festival B.V. één keer plaatsgevonden op 10 en 11 april 2015 in Ahoy te Rotterdam.
Dit heeft geresulteerd in een bruto omzet van EUR 1.566.331,49.
Het Neonsplash festival is een zogeheten verf-feest en heeft sinds de oprichting twee
keer plaatsgevonden. Eén keer op 7 november 2015 in Amsterdam en één keer op 27
november 2015 in Groningen. Dit heeft geresulteerd in een bruto omzet van EUR
314.880,09.
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De groepsstructuur ziet er in een organogram als volgt uit:

1.2

Winst en verlies
Palmundo Festival B.V.
2015/2016

(192.000)

Neonsplash Nederland B.V.

2015/2016

1.3

(130.000)

Balanstotaal
Nog niet bekend.

1.4

Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.5

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens
niet-betaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel inmiddels
geen belang meer heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

1.6

Huur
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De werkzaamheden voor beide vennootschappen werden door de aandeelhouders
verricht ten kantore van Insight Entertainment B.V. aan de tt. Vasumweg 156 te
Amsterdam. Er bestond geen verplichting tot betaling van huurpenningen voor
gefailleerden en er bestond geen huurovereenkomst tussen gefailleerden en Insight
Entertainment B.V.
1.7

Oorzaken faillissement
Zoals vermeld zijn Palmundo Festival B.V. en Neonsplash Nederland B.V. in
november 2014 opgericht. Zowel het Pal Mundo als het Neonplash festival hebben in
2015 een aantal keer plaatsgevonden. Deze festivals waren echter niet zo’n groot
succes als de aandeelhouders hadden gehoopt. Volgens de aandeelhouders heeft dit
te maken gehad met het feit dat de evenementenbranche vanwege de opkomst van
steeds meer festivals steeds meer onder druk is komen te staan. Dit tezamen met de
economische crisis heeft volgens de aandeelhouders voor een dalende omzet per
festival gezorgd. Dit terwijl de kosten juist toenamen. Ten aanzien van de festivals die
in 2015 hebben plaatsgevonden werden derhalve significante verliezen geleden.
Buiten de festivals om hadden de vennootschappen geen andere inkomsten. De
aandeelhouders hebben voorts getracht om deze verliezen vrijwillig te financieren. De
aandeelhouders hebben, naar eigen zeggen, in totaal circa EUR 450.000 in de failliete
vennootschappen geïnvesteerd. Ook hebben de aandeelhouders aangegeven dat zij
in mei/juni 2016 hebben geprobeerd om een crediteurenakkoord te bereiken. Dit is
echter niet gelukt aangezien er onvoldoende liquiditeiten beschikbaar werden gesteld
om de sanering mogelijk te maken. Gelet op het feit dat de schuldenlast alsmaar
verder toenam en liquide middelen om dit op te vangen ontbraken, werd een
faillissement voor beide vennootschappen onafwendbaar en hebben de
aandeelhouders vervolgens besloten om op 12 oktober 2016 het faillissement van
Palmundo Festival B.V. en Neonsplash Nederland B.V. aan te vragen.
Er zal nog onderzoek worden gedaan naar mogelijk andere oorzaken van het
faillissement.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement:
Palmundo Festival B.V.
Neonsplash Nederland B.V.

2.2

0
0

Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement:
Palmundo Festival B.V.
Neonsplash Nederland B.V.

2.3

:
:

:
:

0
0

Datum ontslagaanzegging:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Inventarisatie.
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3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

:

Niet van toepassing

3.6 Verkoopopbrengst :

Niet van toepassing

3.7: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

Werkzaamheden:
Inventarisatie.
Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving

:

Werkzaamheden:
Inventarisatie.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Ingevolge artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van
eventueel aanwezige inventaris.
Voorraden/onderhanden werk

3.9

Onderhanden werk

:

Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Inventarisatie.
Andere activa
3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst

Credit banksaldo Palmundo Festival B.V.
Credit banksaldo Neonsplash Nederland B.V.
Handelsnaam Pal Mundo en Neonsplash
Eventuele overige goodwill

€ 2.675,67
€ 13,74
P.M.
P.M.
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Het woordmerk Pal Mundo staat in het Benelux merkenregister geregistreerd.
Navraag bij het merkenregister leert dat de eigenaar van dit woordmerk sinds 10
november jl. de heer J.M. Acosta Santamaria is. Daarvoor was de eigenaar de holding
vennootschap van de heer J.M. Acosta Santamaria (en tevens aandeelhouder van
Insight Entertainment B.V.), genaamd J.M. Acosta Santamaria Holding B.V.
Palmundo Festival B.V. was tot 30 mei 2016 eigenaar van de domeinnaam
‘palmundo.nl’. Navraag bij het SIDN heeft uitgewezen dat deze domeinnaam op
voornoemde datum is overgedragen aan J.M. Acosta Santamaria Holding B.V. De
curator heeft voornoemde vennootschap verzocht om nadere informatie te
verschaffen over de desbetreffende overdracht.
De domeinnaam ‘neonsplash.nl’ is in het bezit van een Duitse vennootschap (KeySystems-GmbH).
Het woordmerk Neonsplash staat eveneens in het Benelux merkenregister
geregistreerd en is eigendom van een Belgische vennootschap (STLive SPRL).
Insight Entertainment B.V. – enig aandeelhouder van Neonsplash Nederland B.V. – is
in september 2014 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met KEEN Holding
GmbH & Co KG en WhatEversClever GbR. In deze overeenkomst is vastgelegd dat
partijen op exclusieve basis met elkaar samenwerken met betrekking tot evenementen
onder de naam ‘neonsplash’ in Nederland. Insight Entertainment B.V. is op grond van
deze samenwerkingsovereenkomst voor een onbepaalde duur exclusief gerechtigd
tot de commerciële exploitatie van het (woord)merk ‘neonsplash’ via haar
dochteronderneming Neonsplash Nederland B.V. In ruil hiervoor waren de ‘right
holders’ (KEEN Holding GmbH & Co KG en WhatEversClever GbR) gerechtigd tot
50% van de netto omzet van de ‘neonsplash evenementen’. Neonsplash Nederland
B.V. was geen partij bij voornoemde samenwerkingsovereenkomst en volgens de
aandeelhouders had zij ten aanzien hiervan ook geen rechten en verplichtingen. De
curator zal dit nader onderzoeken en hieromtrent een standpunt innemen.
Werkzaamheden:
Inventarisatie, bespreking aandeelhouders, nazien licentieovereenkomst met
betrekking tot neonsplash, check merkenregister, correspondentie merkenregister,
check SIDN, correspondentie Acosta Santamaria Holding B.V.
4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren per datum faillissement

:

Niet van toepassing.

4.2

Opbrengst

:

Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Inventarisatie, bespreking aandeelhouders.
5.

BANK/ZEKERHEDEN
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5.1

Vordering van bank
Door curandi werden bankrekeningen aangehouden bij de ING Bank. Op de
bankrekeningen van Palmundo Festival B.V. en Neonsplash Nederland B.V. stonden
creditsaldi van EUR 2.675,67 en respectievelijk EUR 13,74.
Volgens opgave van de aandeelhouders van gefailleerden hebben beide
vennootschappen geen schulden bij banken.

5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Door gefailleerde zijn er geen zekerheden verstrekt.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt
gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Er is één
crediteur (van Neonsplash Nederland B.V.) geweest die aanspraak heeft gemaakt op
een eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten
Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.8

Retentierecht
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Aanschrijven crediteuren, correspondentie crediteuren.

6.

DOORSTART/VOORTZETTEN
Voortzetten:

6.1

Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing

7

6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Inventarisatie.
Doorstart:

6.3

Beschrijving
Nog niet bekend.

6.4

Verantwoording
Nog niet bekend.

6.5

Opbrengst
Nog niet bekend.
Werkzaamheden:
Inventarisatie, bespreking aandeelhouders.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
De besloten vennootschappen zijn in 2014 opgericht. De vennootschappen hebben
een verlengd boekjaar tot 31 december 2015, waardoor er ten tijde van het
faillissement nog geen jaarrekeningen bij het handelsregister zijn gedeponeerd en
daartoe ook geen verplichting bestond.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4

Stortingsverplichting op aandelen
De besloten vennootschappen zijn flex B.V.’s, zodat er geen verplichting bestaat tot
het volstorten van de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
7.6

Paulianeus handelen
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In onderzoek.
8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
a.
b.
c.

Salaris en verschotten curator
UWV
Verhuurder

:
:
:

P.M.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

8.2

Preferente vordering fiscus

:

P.M.

8.3

Preferente vordering UWV

:

Niet van toepassing.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

Thans hebben nog geen preferente
crediteuren een vordering ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Palmundo Festival B.V.: 2 concurrente
crediteuren
hebben
thans
een
vordering ingediend.
Neonsplash Nederland B.V.: 2
concurrente crediteuren hebben thans
een vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Palmundo Festival B.V.:
EUR 75.634,25
Neonsplash Nederland B.V.:
EUR 18.754,85

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Nog niet bekend.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Inventarisatie.
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10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
-

Onderzoek andere oorzaken van het faillissement;
Verkoop goodwill;
Onderzoek administratie;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
Onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal op of omstreeks 6 maart 2017 worden ingediend.

Amsterdam, 6 december 2016

mr. M.E.J. Claessens, curator
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