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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Entertainment Services (DES)

23-05-2018
5

Gegevens onderneming
De commanditaire vennootschap Dutch Entertainment Services CV (DES)
h.o.d.n. Ticketloket
Labadistendyk 4
8637 VJ W ieuw ert

23-05-2018
5

Activiteiten onderneming
De statutaire bedrijfsomschrijving, als gepubliceerd in het handelsregister,
luidt:
'Het organiseren van evenementen op het gebied van entertainment'
Feitelijk hield de onderneming zich bezig met verkoop via Internet (w ebsite
w w w .ticketloket.com) van toegangskaarten voor (muziek-)evenementen,
w elke door
gefailleerde (hierna: 'DES') aan particulieren w erden verkocht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 203.149,32

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 1.999.777,39

23-05-2018
5

Toelichting financiële gegevens
- 2011: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 1.236.489,39;
- 2012: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 805.469,05;
- 2013: opbrengst verkopen volgens resultatenrekening: € 203.149,32 debet,
dat w il zeggen:
negatieve omzet

23-05-2018
5

Volgens de aangeleverde administratie is sprake van de volgende kencijfers
over het jaar 2013:
Opbrengst verkopen Euro 203.149,32
Bedrijfskosten totaal Euro 293.442,Negatief resultaat Euro 90.292,68
Negatief eigenvermogen per datum eindbalans Euro 826.420,93
Crediteurenpositie Euro 1.258.495,50 per datum eindbalans
Debiteurenpositie Euro 431.261,79 (n.b. dit is een aanspraak
schadevergoeding jegens een opdrachtnemer w elke aanspraak echter betw ist
w ordt)
Bankschuld Euro 53.847,57
Te betalen omzetbelasting Euro 669.217,32
Te vorderen OB Euro 642.029,56
langlopende lening Euro 44.240,11
Ontvangen OB Euro 18.270,Betaalde OB Euro 55.852,De cijfers zijn onderbouw d met journaalposten en te controleren via
grootboekrekeningen.

06-12-2019
11

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 2.285,64

23-05-2018
5

€ 2.288,49

11-07-2018
6

€ 2.291,37

09-11-2018
7

€ 2.292,34

25-01-2019
8

€ 2.292,34

21-08-2019
10

€ 2.292,34

06-12-2019
11

Toelichting
boedelsaldo ongew ijzigd t.o.v. vorig verslag
€ 2.292,34

12-03-2020
12

Toelichting
boedelsaldo ongew ijzigd t.o.v. vorig verslag
€ 2.292,34

24-04-2020
13

Verslagperiode
van
14-1-2018

23-05-2018
5

t/m
13-4-2018
van
14-4-2018

11-07-2018
6

t/m
13-7-2018
van
14-7-2018

09-11-2018
7

t/m
13-10-2018
van
14-10-2018

25-01-2019
8

t/m
13-1-2019
van
14-1-2019

10-05-2019
9

t/m
13-4-2019
van
14-4-2019

21-08-2019
10

t/m
13-7-2019
van
14-7-2019

06-12-2019
11

t/m
13-10-2019
van
14-10-2019

12-03-2020
12

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

24-04-2020
13

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020

21-07-2020
14

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020
t/m
13-10-2020

Bestede uren

23-10-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

0 uur 31 min

6

5 uur 25 min

7

0 uur 14 min

8

0 uur 16 min

9

2 uur 9 min

10

1 uur 12 min

11

0 uur 18 min

12

1 uur 6 min

13

1 uur 12 min

14

32 uur 9 min

15

2 uur 54 min

totaal

47 uur 26 min

Toelichting bestede uren
De totaal bestede tijd bedraagt: 124 uur en 38 minuten.

23-05-2018
5

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
april 2018. Zie ook het overzicht boedelmutaties.
De enige mutatie is:
- Creditrente € 2,82
De totaal bestede tijd bedraagt: 130 uur en 20 minuten.

11-07-2018
6

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13 juli
2018. Zie ook het overzicht boedelmutaties.
De enige mutatie is:
- Creditrente € 2,85
De totaal bestede tijd bedraagt: 131 uur en 8 minuten.

09-11-2018
7

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
oktober 2018. Zie ook het overzicht boedelmutaties.
De enige mutatie is:
- Creditrente € 2,88
De totaal bestede tijd bedraagt: 131 uur en 35 minuten.

25-01-2019
8

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
januari 2019. Zie ook het overzicht boedelmutaties.
De enige mutatie is:
- Creditrente € 0,97
De totaal bestede tijd bedraagt: 133 uur en 50 minuten.

10-05-2019

9
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
april 2019.
Er hebben zich tijdens de verslagperiode geen mutaties voorgedaan. Er w ordt
geen creditrente meer uitgekeerd op de boedelrekening.
De totaal bestede tijd bedraagt:135 uur en 2 minuten

21-08-2019
10

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13 juli
2019.
Er hebben zich tijdens de verslagperiode geen mutaties voorgedaan. Er w ordt
geen creditrente meer uitgekeerd op de boedelrekening.
De totaal bestede tijd bedraagt:136 uur en 26 minuten

12-03-2020
12

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
januari 2020.
Er hebben zich tijdens de verslagperiode geen mutaties voorgedaan. Er w ordt
geen creditrente meer uitgekeerd op de boedelrekening.
De totaal bestede tijd bedraagt:137 uur en 38 minuten

24-04-2020
13

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 13
april 2020.
Er hebben zich tijdens de verslagperiode geen mutaties voorgedaan. Het
boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo op de faillissementsrekening ad
€2.292,34.
totaal bestede tijd: 169 uur en 47 minuten

21-07-2020
14

Financiële mutaties: Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds
financieel verslag per 13 juli 2020. Er hebben zich tijdens de verslagperiode
geen mutaties voorgedaan. Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo op de
faillissementsrekening ad € 2.292,34.
totaal bestede tijd: 172 uur en 41 minuten

23-10-2020
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w as bij gefailleerde geen personeel in dienst

06-12-2019
11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Er w as ook in het jaar voorafgaand aan faillissement geen personeel in dienst

06-12-2019
11

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-1-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

06-12-2019
11

Toelichting onroerende zaken
Er bevonden zich in de boedel geen onroerende zaken

06-12-2019
11

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

06-12-2019
11

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er bevonden zich geen bedrijfsmiddelen in de boedel

06-12-2019
11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

06-12-2019
11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk

06-12-2019
11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toeapssing

06-12-2019
11

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie voorgaande verslagen

06-12-2019
11

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie voorgaande verslagen

06-12-2019
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing. Zie verslag nr 1 met betrekking tot de betw iste
aanspraak jegens Google.
Het is niet zinvol deze aanspraak te vervolgen.

06-12-2019
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen financieringsfacilietit van een bankinstelling genomen.

06-12-2019
11

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten

06-12-2019
11

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing

06-12-2019
11

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

06-12-2019
11

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuiren die aanspraak op eigendoms voorbehoud hebben
gemaakt

06-12-2019
11

5.6 Retentierechten
Er zijn geen retentors

5.7 Reclamerechten

06-12-2019
11

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op reclamerecht hebben gemaakt.

06-12-2019
11

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

06-12-2019
11

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
er is geen sprake van doorstart van de onderneming

06-12-2019
11

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming

06-12-2019
11

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

06-12-2019
11

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

06-12-2019
11

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is sprake van ee n aan d ecurator aangeleverde boekhouding, houdende
gepubliceerde jaarrekening 2013, idem 2012, Grootboekadministratie 2013,
journaalposten 2013, bankmutaties.

06-12-2019
11

Ten tijde van de verslagperiode heeft de heer Rodenhuis, bestuurder, een
toelichting gegeven op boekhouding, w elke toelichting door de curator w ordt
gestudeerd.

23-10-2020
15

7.2 Depot jaarrekeningen
Publicatie jaarrekening 2013 d.d. 29 jan 2014

06-12-2019
11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing (kleine onderneming)

06-12-2019
11

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing (CV constructie met Limited naar Brits recht)

06-12-2019
11

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie voorgaande verslaglegging

06-12-2019
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie voorgaande verslaglegging

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-12-2019
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de heer Rodenburg een uitvoerige brief gezonden met
verzoek op een aantal concrete vragen antw oord te geven. Aan de hand van
dit antw oord zal de verdere positie bepaald w orden.

23-05-2018
5

De curator heeft tijdens de verslagperiode van de heer Rodenburg een grote
hoeveelheid extra gegevens over de administratie ontvangen. Deze gegevens
w orden thans bestudeerd w aarna een definitief oordeel gegeven zal w orden
over de rechtmatigheid.

09-11-2018
7

De curator heeft tijdens de verslagperiode onderzoek gedaan naar de door de
bedrijfsleiding aangeleverde administratie. Van zijn bevindingen zal de curator
een verslag maken, vooralsnog vertrouw elijk aan de rechter-commissaris.
Zodra voor publicatie vatbare gegevens kenbaar w orden, zal verantw oording
gedaan w orden in het openbaar verslag.

10-05-2019
9

De curator heeft tijdens de voorgaande verslagperiode onderzoek gedaan
naar de door de bedrijfsleiding aangeleverde administratie. Van zijn
bevindingen zal de curator een verslag maken, vooralsnog vertrouw elijk aan
de rechter-commissaris. Zodra voor publicatie vatbare gegevens kenbaar zijn,
zal verantw oording w orden gedaan in het openbaar verslag.

21-08-2019
10

Op het punt van de rechtmatigheid komt de curator tot het oordeel dat de door
de bedrijfsleiding aangeleverde administratie ontoereikend is. Er is
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de geldstromen, relevant voor de
diverse onderscheiden vennootschappen (veelal commanditaire
vennootschappen), w aarin de bestuurder van gefailleerde betrokken is
gew eest. In feite heeft de bestuurder het overgrote deel van de omzet laten
lopen via een op eigen naam staande bankrekening. Dit maakt het toerekenen
van omzet aan de onderscheiden commanditaire vennootschappen w el
buitengew oon lastig. Dat betekent dat niet voldaan is aan de w ettelijk
gesanctioneerde boekhoudverplichting, w elke rust op de bestuurder van
gefailleerde. De curator zal gefailleerde hierop aanspreken. De voortgang op
dit punt zal w orden benoemd in het komend verslag. De curator zal, voor
zoveel mogelijk, een beroep (moeten) doen op de
garantstellingsregelingsregeling curatoren.

12-03-2020
12

Er zijn w erkzaamheden verricht ten behoeve van een beroep op de
garantstellingsregeling curatoren. De verhouding tussen de inmiddels door de
curator in dit faillissement bestede tijd enerzijds en het boedelsaldo anderzijds
is zodanig dat voortzetting van de w erkzaamheden buiten een garantstelling
niet verantw oord is. Zodra over de garantstelling een besluit genomen is zal
hierop (in het komend verslag) w orden teruggekomen.

24-04-2020
13

Tijdens de verslagperiode zijn rechtsmaatregelen voorbereid en is een beroep
gedaan op de garantstellingsregeling curatoren. Hierop is nog geen
beschikking ontvangen. Aan de bestuurder is een aansprakelijkstelling
toegezonden. Deze dateert van 8 juni 2020. Door de bestuurder is toegezegd
hierop te zullen reageren. Deze toezegging dateert van 9 juli 2020. Toegezegd
is dat de bestuurder via vier w eken na 9 juli 2020 op het schrijven zal
terugkomen. De nadere reactie heeft de curator nog niet ontvangen.

21-07-2020
14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
geen boedelvorderingen

06-12-2019
11

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 424.974,00

Toelichting
ongew ijzigd

23-05-2018
5
06-12-2019
11

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
geen preferente vordering van hetg UW V

06-12-2019
11

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
geen andere preferente crediteuren

06-12-2019
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
474

23-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.012,04

23-05-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
ongew ijzigd

06-12-2019
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
n.v.t.

06-12-2019
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing

06-12-2019
11

9.2 Aard procedures
niet van toepassing

06-12-2019
11

9.3 Stand procedures
niet van toepassing

06-12-2019
11

9.4 Werkzaamheden procedures
niet van toepassing

06-12-2019
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatigheidsonderzoek.

23-05-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

23-05-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
14-1-2021

23-10-2020
15

10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator

23-05-2018
5

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

11-07-2018
6

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

09-11-2018
7

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

25-01-2019
8

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

10-05-2019
9

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

21-08-2019
10

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

12-03-2020
12

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator

24-04-2020
13

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

Bijlagen
Bijlagen

