
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SKY Netherlands B.V., 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64149196, statutair gevestigd te 
Amsterdam, vestigingsadres: 1013 AP Amsterdam, Danzigerkade 5.

Activiteiten onderneming

Uit de Kamer van Koophandel volgt dat de vennootschap ten doel heeft "het ontwikkelen, 
produceren en exploiteren van een musical alsmede holdingactiviteiten". 

Omzetgegevens

Niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

Tot en met 30 juni 2016: 55

Saldo einde verslagperiode

Saldo faillissementsrekening: € 29,20

In deze verslagperiode hebben er geen mutaties op de faillissementsrekening plaatsgevonden.

Geen mutaties in de afgelopen verslagperiode.

€ 15.029,20

Verslagperiode

14 maart 2017 tot en met 10 april 2017

11 april 2017 tot 7 juli 2017

7 juli 2017 tot 2 oktober 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011720:F001

14-03-2017

mr. AE de Vos

Curator: mr C.L. van Tilburg

Insolventienummer: F.13/17/110
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2 oktober 2017 tot 30 januari 2018

30 januari 2018 tot en met 28 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

16,5 uur

10,2 uur

5,7 uur

12,8 uur

8,5 uur

Bestede uren totaal

16,5 uur

26,7 uur

32,4 uur

45,2 uur

53,7 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 18 september 2015 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid At16 
Netherlands B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 11 november 2015 is de naam van de 
vennootschap gewijzigd in SKY Netherlands B.V. (hierna: "SKY"). Sinds de oprichting is AMF 
Worldwide B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van SKY. De bestuurders van AMF 
Worldwide B.V. zijn Kees Abrahams B.V. en Robin de Levita Productions B.V. De bestuurder 
van Kees Abrahams B.V. is de heer C.G. Abrahams en de (indirect) bestuurder van Robin de 
Levita Productions B.V. is de heer R.C. de Levita. 
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1.2 Winst en verlies

Niet bekend. 

1.3 Balanstotaal

Volgens publicatiestukken 2015: € 1.229.164

1.4 Lopende procedures

SKY is betrokken geweest bij een gerechtelijke procedure die op 24 januari 2017 is uitgemond 
in een arrest van het Gerechtshof Amsterdam; zie verder oorzaak faillissement (1.7.). Volgens 
de bestuurder is SKY niet bij andere gerechtelijke procedures betrokken.

1.5 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er thans geen nog lopende verzekeringsovereenkomsten. 
Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer 
noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.  

1.6 Huur

Voor de periode 20 maart 2016 tot en met 31 januari 2017 was SKY met betrekking tot 
bedrijfsruimte gelegen aan de Danzigerkade 5 te Amsterdam, ook wel 'Theater Amsterdam' 
genoemd, een huurovereenkomst (onderhuur) aangegaan. In de huurovereenkomst is bepaald 
dat deze automatisch eindigt in geval de musical SKY zou eindigen: direct na afloop van de 
dag van de laatste voorstelling van SKY in Theater Amsterdam. Per 1 juli 2016 is de 
huurovereenkomst derhalve geëindigd. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van SKY in verband met het onbetaald 
blijven van salaris c.a. sinds 1 juli 2016. Hierbij zijn vorderingen van andere werknemers als 
steunvordering gebruikt. 

De bestuurder heeft verklaard dat SKY zich genoodzaakt zag de activiteiten, te weten 
uitvoering van de musical "SKY" in Theater Amsterdam, eind juni 2016 te stoppen wegens 
tegenvallende kaartverkoop. De bestuurder was van mening dat de arbeidsovereenkomsten 
op grond van de daarin opgenomen projectclausule gelijktijdig met de activiteiten zouden 
eindigen. De kantonrechter heeft op 13 juli 2016 geoordeeld dat het gezien de feiten en 
omstandigheden voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat SKY 
rechtsgeldig een beroep kan doen op de projectbepaling omdat deze niet strijdig is met de 
strekking van de regels beëindiging van arbeidsovereenkomsten. De kantonrechter gaat er 
derhalve van uit dat de arbeidsovereenkomsten tussen partijen per 1 juli 2016 rechtsgeldig zijn 
geëindigd. Het Gerechtshof heeft in zijn arrest van 24 januari 2017 geoordeeld dat de 
gebruikte projectclausule in de omstandigheden van het onderhavige geval niet past in het 
gesloten stelsel van het ontslagrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de 
kantonrechter Amsterdam van 13 juli 2016 vernietigd en SKY veroordeeld tot betaling aan 
appellanten van het bruto salaris c.a. over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 september 
2016 c.q. 31 januari 2017. SKY was niet in staat deze vorderingen te voldoen. 

In de afgelopen periode ontving ik zowel van de bestuurder als van de aanvrager van het 
faillissement een toelichting over de gang van zaken en achtergronden van het faillissement. 
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal ik een en ander beoordelen en u van mijn 
bevindingen op de hoogte brengen.

Om een beter beeld te krijgen van de gang van zaken voorafgaand aan en gedurende de 
procedure, heb ik het procesdossier en de advisering van SKY bij het bestuur opgevraagd. Na 
onderzoek van deze stukken heb ik enkele vragen voorgelegd aan de advocaat van SKY. Ik 
ben thans in afwachting van beantwoording van deze vragen. 

Het onderzoek naar het handelen van het bestuur voorafgaand aan het faillissement, in het 
bijzonder naar het handelen omtrent het ontslag van het personeel door het bestuur, is nog 
niet afgerond. Zie verder 7.1. van dit verslag.

Het onderzoek is afgerond. Zie verder onder 7.1 van dit verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

De activiteiten, te weten de uitvoering van de musical SKY, zijn per 30 juni 2016 gestaakt. Tot 
die tijd was er sprake van 55 werknemers. 
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2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing; er zijn door mij geen ontslagaanzeggingen gedaan.

2.4 Werkzaamheden

Volgens door de bestuurder aan mij verstrekte informatie en correspondentie met de 
raadslieden van werknemers, zijn er 12 werknemers die mogelijk een vordering op SKY 
hebben. Het UWV zal nagaan of, zo ja welk gedeelte, van de vorderingen rechtstreeks aan de 
werknemers kan worden uitgekeerd, op grond van de loongarantieregeling. Eerdere 
aanvragen door werknemers bij het UWV konden niet in behandeling worden genomen, 
aangezien de werkgever niet in staat van faillissement verkeerde.

Telefonisch overleg en correspondentie met het UWV, bestuurder, diverse werknemers en hun 
raadslieden, het verzamelen van gegevens ten behoeve van de collectieve intake door het 
UWV, vragenformulier UWV. 

De gezamenlijke intake door het UWV van de werknemers heeft op 31 maart 2017 
plaatsgevonden. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

SKY heeft geen onroerende zaken in eigendom.

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

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bestuurder heeft verklaard dat SKY niet over enige bedrijfsmiddelen beschikt.

Uit onderzoek is niet gebleken dat SKY over enige bedrijfsmiddelen beschikt. 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Tot op heden geen. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Tot op heden geen. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht op bodemzaken.

Er zijn door mij geen bodemzaken aangetroffen. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Bespreking bestuurder. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Geen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

De bestuurder heeft verklaard dat SKY niet over enige activa beschikt. Aan de hand van de 
overgelegde administratie zal ik nader onderzoek doen naar de activa van de onderneming.

Uit de door de bestuurder overgelegde administratie is niet gebleken dat SKY over enige 
activa beschikt. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Tot op heden geen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg.
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Onderzoek administratie en correspondentie. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van openstaande debiteurenposten. Gelet 
op de aard van de activiteiten komt mij dit niet onaannemelijk voor.

Uit de administratie is niet gebleken dat sprake is van openstaande debiteurenposten. 

4.2 Opbrengst

Tot op heden geen.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

SKY houdt een ondernemersrekening aan bij ABN Amro Bank N.V. Het tegoed op deze 
rekening bedroeg € 42,69. Inmiddels is hiervan een bedrag van € 29,20 naar de 
faillissementsrekening overgeboekt. 

Door verschillende partijen zijn investeringen gedaan en zijn er leningen verstrekt. Tot op 
heden zijn in verband hiermee (nog) geen vorderingen bij mij aangemeld.  

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen thans nog lopende leasecontracten door SKY 
afgesloten. In de afgelopen periode is niet gebleken van lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro Bank heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden. Tot op 
heden is niet gebleken van aan financiers of derden verstrekte zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog: niet van toepassing.
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5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog: niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De bestuurder heeft laten weten dat bij de staken van de musical een regeling is getroffen met 
de schuldeisers. Tot op heden is geen beroep gedaan op leveringen onder 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek stukken, correspondentie, telefonisch overleg.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van SKY, te weten het in Theater Amsterdam uitvoeren van de musical SKY, 
zijn eind juni 2016 gestaakt. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratieve bescheiden van SKY zijn fysiek en (deels) digitaal aangeleverd. Ik zal de 
administratie en de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onder¬zoeken.

Na onderzoek van de overgelegde administratie heb ik nog enkele vragen voorgelegd aan het 
bestuur. Inmiddels heb ik van het bestuur een toelichting en enkele aanvullende stukken 
ontvangen. Thans ben ik bezig deze aanvullende stukken te bestuderen en de beantwoording 
van mijn vragen te beoordelen. 

Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. Mijn (voorlopige) bevindingen over de gang 
van zaken voorafgaand aan het faillissement zijn inmiddels aan het bestuur voorgelegd. Met 
het bestuur en hun advocaat zal op korte termijn een bespreking plaatsvinden om de 
bevindingen te bespreken en te onderzoeken of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden 
behoort. 

De gesprekken met het bestuur zijn nog niet afgerond.

Gedurende de verslagperiode hebben betrokkenen van Sky Netherlands B.V. een 
regeling in der minne bereikt op basis waarvan een bedrag van € 15.000 aan de boedel 
is voldaan. Deze betaling houdt uitdrukkelijk niet een erkenning van enige 
aansprakelijkheid van bestuurders jegens de boedel in.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2015 is op 1 februari 2017 gedeponeerd. 

Correctie: de jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 31 januari 2017 gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

SKY kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW 
en is vrijgesteld van accountantscontrole. Om die reden ontbreekt een controleverklaring. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het bij oprichting van de vennootschap geplaatste kapitaal bedraagt € 10,=, bestaande uit 100 
gewone aandelen met elk een nominale waarde van € 0,10. Volgens de akte van oprichting is 
het bij oprichting van de vennootschap geplaatste aandeel in geld volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond (zie ook oorzaak faillissement 
(1.7.)). 

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is bijna afgerond. De bevindingen zijn aan het 
bestuur voorgelegd. Zie onder 1.7.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is bijna afgerond. Zie ook onder 7.1.

7.7 Werkzaamheden

Besprekingen bestuurder, crediteuren, telefonisch overleg, onderzoek stukken en 
correspondentie.

Onderzoek administratie, telefonisch overleg en correspondentie bestuur. 

Afronden onderzoek administratie, overleg rechter-commissaris en bestuur, correspondentie 
bestuur. 

Bespreking, correspondentie en telefoon met (de advocaat van) het bestuur.

Diverse correspondentie en telefoongesprekken met (de advocaat van) de bestuurders 
en rechter-commissaris met betrekking tot de totstandkoming van de regeling in der 
minne.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
Publicatiekosten: p.m. 

Claims Agent: € 12,10
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Claims Agent: € 21,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vorderingen aangemeld. 
Uit de publicatiestukken 2015 leid ik af dat SKY deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk is voor de belastingschuld 
van de fiscale eenheid als geheel.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vorderingen aangemeld. Op 31 maart 2017 heeft de collectieve 
intake van de werknemers plaatsgevonden. Voor zover het UWV op grond van de 
loongarantieregeling tot uitkering zal kunnen overgaan, zullen te zijner tijd door het UWV 
vorderingen in het faillissement worden aangemeld.

Door het UWV zijn de navolgende vorderingen in het faillissement ingediend:
loonvordering: € 113.317,51
premievordering: € 7.651,30

8.4 Andere pref. crediteuren

Kosten aanvraag faillissement: p.m.
Werknemers, loonvorderingen c.a.: € 298.366,70

Kosten aanvraag faillissement: € 438,25
Werknemers, loonvorderingen: € 177.397,89

De door het UWV gedane uitkeringen onder de loongarantieregeling hebben geleid tot een 
wijziging van de eerder ingediende loonvorderingen van werknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden geen.

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0

€ 47,21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren gedaan kunnen 
worden.
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Naar verwachting zal alleen aan de hoogst preferente crediteuren een uitkering kunnen 
worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie en registreren schuldenlast.

Alle bekende crediteuren zijn c.q. worden schriftelijk van het faillissement in kennis gesteld en 
verzocht hun vordering aan te melden via de website www.crediteurenlijst.nl. Bij het volgende 
verslag zal een lijst met ingediende vorderingen worden gevoegd.

Correspondentie en administreren van vordering

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuwe schuldvorderingen ingediend.

Correspondentie met de advocaat van de cast/crewleden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn door mij (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.
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Ik streef er naar om op korte termijn tot afwikkeling van het faillissement te komen.

In het faillissement zijn voor curator geen werkzaamheden meer weggelegd. Het 
faillissement kan thans worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zal ik mij bezig houden met het onderzoek van de administratie en het 
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast en 
activa. 

In de komende periode zal ik het onderzoek naar de administratie en het 
rechtmatigheidsonderzoek afronden. Verder zal worden voortgegaan met een inventarisatie 
van de schuldenlast. 

Overleg met bestuur over bevindingen rechtmatigheidsonderzoek. Afhankelijk van de reactie 
van het bestuur zal ik met de rechter-commissaris in overleg treden over de eventuele 
vervolgstappen.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

Verzoek vaststelling eindsalaris curator. Naar verwachting zal het faillissement in 
aanmerking komen voor vereenvoudigde afwikkeling. Na vaststelling van het 
eindsalaris zal de (aangepaste) uitdelingslijst als bedoeld in artikel 137c van de 
Faillissementswet ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgelegd. 

10.3 Indiening volgend verslag

Half juli 2017

Half oktober 2017

Ik verwacht u midden januari 2018 mijn voortgangsverslag te kunnen doen toekomen.

Ik verwacht u eind april 2018 of zoveel eerder als mogelijk is het volgend verslag te doen 
toekomen.

Dit voortgangsverslag kan tevens worden aangemerkt als een eindverslag.

10.4 Werkzaamheden

Besprekingen, correspondentie en verslaglegging.

Onderzoek administratie, overleg bestuur en verslaglegging. 
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Verslaglegging.

Verslaglegging.

Opstellen eindverslag en concept financieel eindverslag.
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