OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer

:

2

Datum

:

14 maart 2017

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

:

1: Het organiseren van het Pal Mundo festival en de inen verkoop van hieraan gerelateerde producten.
2: Het organiseren van het Neonsplash festival en de inen verkoop van hieraan gerelateerde producten.

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

5 december 2016 tot en met 14 maart 2017

:

Saldo faillissementsrekening :

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

Bestede uren verslagperiode :

1: 26,20 uur
2: 12,40 uur

Bestede uren totaal

1: 31,10 uur
2: 15,10 uur

:
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Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in
een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn
afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
1.

INVENTARISATIE

1.3

Balanstotaal
Er is geen balans opgemaakt. Zie ook punt 7.2 van het vorige verslag.

3.

ACTIVA

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien er geen inventaris is aangetroffen, is de waarde van het bodemvoorrecht
van de fiscus nihil.
Andere activa

3.12 Beschrijving
Naast de reeds in het vorige verslag genoemde activa heeft Palmundo Festival B.V.
hoogstwaarschijnlijk ook een database opgebouwd met bezoekersgegevens. De
mogelijkheid van verkoop van een dergelijke database wordt onderzocht. Voor
Neonsplash Nederland B.V. is geen aparte database met bezoekersgegevens
opgebouwd omdat er een koppeling is geweest met de database van het
moederbedrijf in Duitsland.
3.13 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Werkzaamheden:
Correspondentie met bestuurders en aandeelhouders met betrekking tot de databases
en de licentieovereenkomst. Onderzoek mogelijke verkoop database.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
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7.6

Paulianeus handelen
Op 4 februari 2017 is in de Heineken Music Hall wederom een Neonsplash festival
georganiseerd. De eventuele voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en de mogelijke
overdracht van activa van Neonsplash Nederland B.V. wordt door de curator
onderzocht.
Op 22 april 2017 zal de volgende editie van het Pal Mundo festival gaan plaatsvinden
in Ahoy Rotterdam. Onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van de handelsnaam
van curanda bij het organiseren van het Pal Mundo festival. Daarnaast wordt
onderzoek gedaan naar de eventuele overdracht van de activiteiten en of in het kader
van deze overdracht is betaald voor een database met bezoekersgegevens en de
goodwill van curanda.
Aanvankelijk werd aangenomen dat curanda tot 30 mei 2016 eigenaar was van de
domeinnaam 'palmundo.nl'. Navraag bij de SIDN heeft uitgewezen dat dit niet het
geval is. Onderzoek wordt gedaan naar de registratie en mogelijke overdracht van de
domeinnaam 'palmundo.com'.

7.7

Werkzaamheden
Correspondentie met de aandeelhouders van curanda. Correspondentie met de
onderneming die het Pal Mundo festival in 2017 organiseert. Onderzoek diverse
financiële stukken, handelsregister, domeinnamen en webpagina’s. Voorts is
onderzoek gedaan naar de database van Neonsplash Nederland B.V. Daarnaast is
de voortzetting van de activiteiten van Palmundo Festival B.V. en Neonsplash
Nederland B.V. onderzocht. Ook is de overdracht van de handelsnaam, goodwill en
de database met bezoekersgegevens van Palmundo Festival B.V. onderzocht.
Onderzoek naar paulianeuze handelingen.

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

:

0.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Palmundo Festival B.V.: 3.
Neonsplash Nederland B.V.: 2.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Palmundo Festival B.V.:
EUR 78.111,95
Neonsplash Nederland B.V.:
EUR 18.754,85

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Nog niet in te schatten.
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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 voortzetting activiteiten;
- Onderzoek mogelijke verkoop goodwill en database met bezoekersgegevens;
- Onderzoek administratie; en
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur.
10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal op of omstreeks 14 juni 2017 worden ingediend.

Amsterdam, 14 maart 2017

V.S. Janszen
Voor: M.E.J. Claessens, curator
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