
Algemeen

Gegevens onderneming

Shadow Freaks B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: producenten van podiumkunst en overige uitgeverijen 
(niet van software).

Omzetgegevens

Nog niet bekend

Kwartaal 4 2015: € 368.187

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0

€ 1.345,83

Verslagperiode

14 juni 2016 tot en met 11 juli 2016

12 juli 2016 tot en met 11 oktober 2016

12 oktober 2016 tot en met 11 januari 2017

12 januari 2017 tot en met 25 april 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006733:F001

14-06-2016

mr. A.M. van Kalmthout

Curator: mr. R. Le Grand

Insolventienummer: F.10/16/322
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Bestede uren in verslagperiode

8,70 uur

4,60 uur

1 uur

1,50 uur

Bestede uren totaal

8,70 uur

13,30 uur

14,30 uur

15,80

Toelichting

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag 
onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor 
een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de 
in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Shadow Freaks B.V. ("Shadow Freaks") is op 4 juli 2014 opgericht en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw Y.J. Boertje.

1.2 Winst en verlies

2014-2016: € 83.828 verlies.
2014-2015: € 77.396 verlies.
Toelichting: er is slechts een verlies bepaald vanaf de datum van oprichting van de 
vennootschap tot en met 31 december 2015 en vanaf de datum van oprichting tot en met 30 
juni 2016, maar niet per boekjaar.
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1.3 Balanstotaal

2014-2016: € 87.135
2014-2015: € 111.002
2014: € 92.224
Toelichting: er is slechts een balanstotaal voor 2014 vastgesteld. Verder is dit totaal bepaald 
vanaf de datum van oprichting van de vennootschap tot en met 31 december 2015 en vanaf 
de datum van oprichting tot en met 30 juni 2016, maar niet per boekjaar voor 2015 en 2016.

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator is nog niet bekend met lopende verzekeringen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een pand, maar heeft zelf vóór het uitspreken van het faillissement de 
huurovereenkomst al beëindigd. 

1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft een theatervoorstelling ontwikkeld aan de hand van een muziekalbum van 
Arjen Lucassen. Er zijn eind 2016 vier voorstellingen gegeven in het Nieuwe Luxor Theater te 
Rotterdam. De eerste drie voostellingen waren binnen 24 uur uitverkocht. De vierde 
voorstelling is uiteindelijk niet uitverkocht. Andere activiteiten heeft gefailleerde uiteindelijk niet 
ontplooid, doordat gefailleerde feitelijk stuurloos raakte ten gevolge van het feit dat haar 
bestuurder ziek werd. Ziekte van de bestuurder van gefailleerde wordt door het bestuur van 
gefailleerde als oorzaak van het faillissement genoemd. De curator onderzoekt de 
oorzaak/oorzaken van het faillissement en komt daar in het volgende verslag op terug. 

De kosten verband houdende met de voorstellingen overtroffen de baten van de 
voorstellingen. Bij gebreke aan vermogen en/of nieuwe / andere inkomstenbronnen, konden 
de schulden niet betaald worden waardoor (noodzakelijkerwijs) het faillissement volgde.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Nog onbekend. Er is wel personeel in dienst geweest en deze arbeidsovereenkomsten zijn 
door gefailleerde beëindigd. In hoeverre dit rechtsgeldig gebeurd is, is nog in onderzoek.

Voorzover de curator heeft kunnen achterhalen zijn de dienstverbanden rechtsgeldig 
geëindigd. Er heeft zich geen (voormalig) personeel bij de curator gemeld.

Pagina 3 van 12

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

26-04-2017Datum:Nummer: 4



2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Onderzoeken of de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn opgezegd.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing. 

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is wat merchandising van de voorstelling door de curator aangetroffen bestaande uit onder 
andere T-shirts en programmaboekjes. Ook bevat de boedel een aantal geluidsboxen. Zowel 
de merchandising als de geluidsboxen worden ter veiling bij BVA Auctions B.V. aangeboden.
Een ander actief wordt mogelijk gevormd door het script van de voorstelling. In hoeverre dit 
daadwerkelijk een waarde voor de boedel vertegenwoordigt, is afhankelijk van het antwoord 
op de vraag wie rechthebbende is/zijn op de IE rechten.

De merchandising en de geluidsboxen zijn geveild door BVA Auctions. De opbrengst na aftrek 
van de veilingkosten is € 174,38 inclusief btw.
Het auteursrecht op het script komt waarschijnlijk aan verschillende rechthebbenden toe 
(waaronder voor een klein gedeelte aan gefailleerde). De boedel is bij gebreke aan 
medewerking van de overige auteursrechthebbenden niet gerechtigd het script te verkopen. 
Van concrete interesse in het kopen van het script is overigens ook (nog) niet gebleken. 

Bij gebreke aan realistische juridische mogelijkheden tot verkoop van het script en bij gebrek 
aan interesse van derden in het kopen van het script heeft de curator besloten dit punt als 
afgerond te beschouwen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

€ 193.76 bruto en € 174.38 netto

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Het veilen van de merchandising en de geluidsboxen.
Uitzoeken of het script enige waarde voor de boedel vertegenwoordigt. 

Uitzoeken of het script enige waarde voor de boedel vertegenwoordigt. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde hield een rekening bij de ING Bank aan waarop per datum faillissement een 
positief saldo van € 585,65 aangetroffen is. De curator zal de ING verzoeken dit saldo over te 
maken naar de faillissementsrekening.

Tevens heeft de voormalig boekhouder bericht dat er nog een kas is. Volgens de reeds 
ontvangen administratie bedraagt deze € 473,80. De curator heeft verzocht dit bedrag over te 
maken naar de faillissementsrekening. 

Uit de reeds ontvangen administratie maakt de curator op dat er misschien ook nog een 
waarborgsom te incasseren is. In hoeverre dit klopt, zal de curator nog onderzoeken. 
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Zowel het aangetroffen saldo bij de ING Bank ad € 585.65 alsmede het aangetroffen kasgeld 
van € 585,80 is naar de faillissementsrekening overgemaakt. 

De waarborgsom bleek te zijn aangewend door de verhuurder voor betaling van een nog 
openstaande nota voor de afrekening van de energiekosten. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Saldo ING € 585,65.
Kas € 473,80.

€ 585,80 i.p.v. € 473,80

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

ING verzoeken het saldo over te maken naar de faillissementsrekening.
Afwachten doorstorting kassaldo.
Onderzoek naar waarborgsom.

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

Geen. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Tot op heden heeft de bank nog geen vordering ingediend. 

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing. 

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden

Geen. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

In verband met het feit dat de bestuurder ziek is, maar er ook geen geïnteresseerde partij voor 
overname zich bij de curator gemeld heeft, is er geen vooruitzicht op een doorstart. 
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie van de voormalig boekhouder ontvangen. 
Zodra hij de rest heeft gekregen, zal er een oordeel kunnen worden geveld over het feit of er al 
dan niet aan de boekhoudplicht is voldaan. 

De eerste indruk van de curator is dat er voldaan is aan de boekhoudplicht. De curator zal de 
komende verslagperiode gebruiken om zijn definitieve oordeel hierover te vellen. 

De door de curator ontvangen administratie is summier van omvang en de curator is de 
mening toegedaan dat de administratie van gefailleerde het wettelijk vereiste inzicht biedt.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is tijdig gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is bij de gedeponeerde jaarrekening 2014 geen goedkeuringsverklaring door de accountant 
aangetroffen. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Dit zal nog worden onderzocht. 

Er is de curator niet gebleken dat de aandelen volgestort zijn. Uit de akte van oprichting blijkt 
dat dit een bedrag van € 1,- zou moeten zijn. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De curator is de mening toegedaan dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. In de 
weken voorafgaand aan het faillissement zijn schuldeisers (zeer) selectief betaald. Het was de 
bedoeling van het bestuur van gefailleerde om tot een buitengerechtelijke crediteurenakkoord 
te komen. Dat is niet gelukt waarna bepaalde schuldeisers integraal of gedeeltelijk zijn betaald 
en anderen in het geheel niet.  
Bij gebreke aan een boedelbelang (de bestuurder van gefailleerde biedt geen verhaal) heeft 
de curator (vooralsnog) geen rechtsmaatregelen tegen het bestuur getroffen.  

In overleg met de rechter-commissaris is er besloten inderdaad geen rechtsmaatregelen 
tegen het bestuur te treffen. Daar verder alle werkzaamheden zijn verricht, zal de curator 
de rechter-commissaris verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen 
voor opheffing wegens de toestand van de boedel. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

Er is de curator geen paulianeus handelen gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

Onderzoeken van de openstaande rechtmatigheidskwesties.

Verder onderzoeken van de openstaande rechtmatigheidskwesties.

Geen. Zie ook 7.1.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering inzake niet betaalde omzetbelasting van € 6.134 
ingediend. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering ingediend. 
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8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben andere preferente crediteuren nog geen vordering ingediend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

6

8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.084,94

€ 28.970,69

€ 46.201,09

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vraag of al dan niet een uitkering aan 
de schuldeisers kan worden gedaan.

De verwachting is dat er geen uitkering aan de schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

Er zal geen uitkering aan schuldeisers plaatsvinden. 

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren aanschrijven met het verzoek hun vordering in te dienen/het inventariseren van 
de schuldenlast. 

Inventariseren van de schuldenlast.

Geen. 
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing. 

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Geen. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst 
van het rechtmatigheidsonderzoek alsmede van de termijn die nodig is om, indien mogelijk, de 
activa te verkopen.

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst 
van het rechtmatigheidsonderzoek alsmede van de termijn die nodig is om te bekijken of het 
script nog kan worden verkocht.

Daar gebleken is dat het script niet te verkopen valt en er geen acties zullen worden genomen 
naar aanleiding van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in verband met het 
ontbreken van verhaal (zie ook 7.1), zal de curator de komende verslagperiode de opheffing 
van het faillissement in gang zetten. 

Omdat het faillissement is afgewikkeld, zal de curator de rechter-commissaris 
verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de 
toestand van de boedel. 

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het derde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.
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Indien het faillissement nog niet is voorgedragen voor opheffing zal het vierde verslag over 
ongeveer drie maanden worden ingediend. 

Niet van toepassing. 

10.4 Werkzaamheden

1. Verkopen aangetroffen activa;
2. Onderzoek naar rechten script;
3. Onderzoek naar waarborgsom;
4. Het rechtmatigheidsonderzoek;
5. Het inventariseren van de schuldenlast.

1. Onderzoek naar rechten script; 
2. Het rechtmatigheidsonderzoek; 
3. Het verder inventariseren van de schuldenlast.

Het faillissement voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. 
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