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Algemene gegevens

Displeased Records B.V. 07-05-2018 
 1

De besloten vennootschap is opgericht op 29 september 2003. De 
bedrijfsactiviteiten werden voordien gedreven in de vorm van een 
vennootschap onder firma, met als (voormalige) vennoten de heren L.J. Eikema 
en de R.W. Veltkamp. Bij de oprichting van de vennootschap hebben de heren 
Eikema en Veltkamp ieder 50 % van het geplaatst aandelen kapitaal genomen 
en onder gebracht in hun holding vennootschapen; L.J. Eikema Beheer B.V. en 
R.W. Veltkamp Beheer B.V. Ten tijde van het faillissement zijn deze 
vennootschappen nog steeds aandeelhoudster van het geplaatst 
aandelenkapitaal; ieder voor de helft. De bedrijfsactiviteiten werden laatstelijk 
verricht vanuit het kantorencomplex aan de Kleine Tocht 7B te Zaandam.

07-05-2018 
 1

De onderneming hield zich bezig met het maken en uitgeven van 
geluidsopnamen.

07-05-2018 
 1
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Op dit moment beschikt de boedel alleen over de laatst gepubliceerde 
jaarstukken 2010. Het bestuur van de vennootschap is verzocht om de 
jaarstukken vanaf 2011 en onderliggende verwerkte boekhouding.

07-05-2018 
 1

Inmiddels is gebleken dat er vanaf 2011 door het bestuur geen jaarstukken 
zijn opgesteld. Wel heeft het bestuur in overleg met de (voormalige) 
accountant, de kolommenbalans over de periode 2011 tot en met 2016 
kunnen overleggen. Deze zijn toegelicht door het bestuur. Uit deze stukken 
zou kunnen worden afgeleid dat de vennootschap in de periode van 2011-
2015 verlies heeft gemaakt. Volgens de kolommenbalans 2015 zou er w inst 
zijn gemaakt. Vanaf de periode 2016 is er geen kolommenbalans 
beschikbaar, maar is er wel materiaal voorhanden (facturen, bankafschriften), 
maar is dit niet verwerkt in een kolommenbalans. Aangezien er geen recente 
jaarstukken voorhanden zijn, kunnen er in dit verslag ook geen financiële 
gegevens worden opgenomen.

27-07-2018
 2

1

Ten tijde van het faillissement was er één personeelslid. De intake door het 
UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

07-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 10.859,52

Op de boedelrekening is een betaling binnen gekomen van € 259,52. Voorts 
is door het (middellijk) bestuur een vergoeding voldaan van € 10.600,-, welke 
betaling hierna zal worden toegelicht.

27-07-2018
 2

van
10-4-2018

t/m
7-5-2018

07-05-2018 
 1

van
7-5-2018

t/m
26-7-2018

27-07-2018
 2



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 12,25 uur

2 16,50 uur

totaal 28,75 uur

De afgelopen periode stond vooral in het teken van inventarisatie en overleg, 
waarbij de belanghebbenden zijn geïnformeerd.

07-05-2018 
 1

In de afgelopen verslag periode is de beschikbare jaarstukken en 
administratie onderzocht en heeft er veel overleg plaatsgevonden met het 
bestuur en de voormalige accountant. Voorts is de bedrijfsruimte opgeleverd 
aan de verhuurder en heeft er overleg plaatsgevonden met de 
belanghebbenden.

27-07-2018
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Het bestuur van de vennootschap is in handen van L. Eikema Beheer B.V. en 
R.W. Veltkamp Beheer B.V. Deze beheer vennootschappen zijn tevens ieder 
voor 50 % aandeelhoudster van het geplaatst aandelenkapitaal. De heer L.J. 
Eikema is enig aandeelhouder en enig bestuurder van L.J. Eikema Beheer B.V. 
De heer R.W. Veltkamp is enig bestuurder en enig aandeelhouder van R.W. 
Veltkamp Beheer B.V.

07-05-2018 
 1

Voor zover bekend is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures. 07-05-2018 
 1

De (zakelijke) verzekeringen waren reeds beëindigd per datum faillissement of 
zullen door niet betaling worden geroyeerd.

07-05-2018 
 1

De vennootschap was gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kleine 
Tocht 7B te Zaandam. In overleg met de verhuurder heeft het bestuur een 
afspraak gemaakt over de beëindiging van de huurovereenkomst. De boedel is 
thans in overleg met de gemachtigde van de verhuurder.

07-05-2018 
 1

Volgens de eigen aangifte is het faillissement direct veroorzaakt door de 
afname van de noodzaak voor platen en CD-labels. Volgens opgave van het 
bestuur zijn artiesten door het internet zelf in staat om hun muziek op te 
nemen en te promoten. Hierdoor werden er onvoldoende inkomsten 
gegenereerd en konden de schuldeisers niet langer worden voldaan.

07-05-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
1

Ten tijde van het faillissement was er nog één werkneemster.

07-05-2018 
 1

Personeelsleden
1

Volgens opgave was er slechts 1 werkneemster.

07-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

10-4-2018 1

totaal 1

Het ontslag is direct aangezegd. Aangezien de bedrijfsactiviteiten feitelijk al 
waren gestaakt is het personeel niet meer ingezet door de boedel. De intake 
door het UWV heeft reeds plaatsgevonden en de boedel is in afwachting van 
de vordering ter zake.

07-05-2018 
 1

Inmiddels heeft het UWV bij de boedel ter zake de overgenomen 
loonbetalingsverplichtingen een vordering ingediend van € 2.986,77 als 
boedelvordering en € 6.221,14 als preferente vordering.

27-07-2018
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsactiviteiten vonden plaats vanuit een pand dat werd gehuurd en de 
vennootschap heeft zelf geen onroerend goed.

07-05-2018 
 1

Het gehuurde is inmiddels opgeleverd aan de makelaar van de verhuurder 
waarbij (incourant) kantoormeubilair is achtergebleven.

27-07-2018
 2

Geen. 07-05-2018 
 1

De boedel heeft een marginale kantoorinventaris aangetroffen. De kwaliteit 
van de aangetroffen inventaris is van dien aard dat opkopers niet hebben 
gereageerd. De boedel heeft het computermateriaal veilig gesteld. De boedel 
zal in overleg treden met de verhuurder over de toestand van oplevering van 
het gehuurde. 

Volgens het bestuur zijn er geen voertuigen of andere (waardevolle) 
bedrijfsmiddelen.

07-05-2018 
 1

De boedel heeft geen bedrijfsmiddelen van waarde aangetroffen. 27-07-2018
 2

Vooralsnog lijkt hiervan geen sprake te zijn (geweest). 07-05-2018 
 1

De boedel onderzoekt thans de mogelijkheden om de aanwezige inventaris te 
kunnen laten afvoeren.

07-05-2018 
 1

De aanwezige kantoormeubelen zijn achtergebleven in het gehuurde. 27-07-2018
 2

Volgens het bestuur is slechts een beperkte hoeveelheid CD's beschikbaar. De 
boedel heeft deze opgeslagen.

07-05-2018 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De boedel heeft een en ander geïnventariseerd. Op dit moment is niet duidelijk 
of en welke waarde kan worden gehecht aan de aangetroffen CD's.

07-05-2018 
 1

De boedel heeft (nog) geen koper kunnen vinden van de aangetroffen 
geluidsdragers.

27-07-2018
 2

Volgens de eigen aangifte zouden er ook nog licenties zijn. Het bestuur is 
verzocht om ter zake inzicht te verstrekken.

07-05-2018 
 1

Tot op heden is niet bekend wat de status is van de licenties. 27-07-2018
 2

De boedel is in afwachting van berichten van het bestuur. Vervolgens zal de 
boedel onderzoeken of aan de licenties nog een waarde kan worden 
toegekend.

07-05-2018 
 1

De boedel zal het overleg voortzetten. Inmiddels hebben zich twee partijen 
gemeld bij de boedel, die stellen dat zij contractspartij zijn (geweest). De 
boedel is dit aan het onderzoeken.

27-07-2018
 2

4. Debiteuren

Volgens opgave van het bestuurd is hiervan geen sprake. 07-05-2018 
 1

De boedel zal thans nog een onderzoek verrichten als de boekhouding ter 
beschikking wordt gesteld.

07-05-2018 
 1

Er zijn geen sprake van een debiteurenpost. Voor zover hiervan sprake is 
geweest moeten deze als dubieus worden aangemerkt. De boedel zal ter 
zake geen actie (meer) ondernemen.

27-07-2018
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5. Bank/Zekerheden

De ING heeft een vordering ingediend van € 196,51.  

Namens de ABN AMRO is een vordering ingediend van € 30.005,-. Volgens 
opgave van het bestuur zou deze vordering betrekking hebben op de 
restantschuld na verkoop van (bedrijfs)onroerend goed waarin de 
vennootschap voorheen was gevestigd. Een en ander is voorwerp van 
onderzoek.

07-05-2018 
 1

€ 44.291,15

In het eerste verslag is een onjuiste weergave gegeven van grondslag van 
de vordering van de ABN AMRO van € 30.005,-. In het eerste verslag staat 
dat deze vordering betrekking zou hebben op een restant schuld uit hoofde 
van de verkoop van een voormalig bedrijfspand. Dit is niet correct. De 
vordering van de ABN AMRO heeft betrekking op een zakelijk bedrijfskrediet. 
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 10.834,13 en deze 
vordering heeft betrekking op de schuld die resteerde na verkoop van het 
voormalige bedrijfspand. Tot slot, de vordering van de ING van € 196,51 
heeft betrekking op een zakelijke rekening. Namens de ING heeft Graydon 
nog een aanvullende vordering ingediend van € 3.255,51.

27-07-2018
 2

Hiervan lijkt geen sprake te zijn. 07-05-2018 
 1

Niet aan de orde. 27-07-2018
 2

Tot op heden is geen opgave gedaan van zekerheden. 07-05-2018 
 1

Hiervan is geen sprake. 27-07-2018
 2

Niet bekend. 07-05-2018 
 1

Niet. 27-07-2018
 2



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De vennootschap gebruikt een watercooler. De boedel is in overleg met de 
eigenaar om deze te laten ophalen.

07-05-2018 
 1

Inmiddels is de watercooler door de eigenaar opgehaald. 27-07-2018
 2

Volgens opgave worden deze niet uitgeoefend. 07-05-2018 
 1

Niet aan de orde. 27-07-2018
 2

Hiervan lijkt geen sprake te zijn. 07-05-2018 
 1

Niet aan de orde. 27-07-2018
 2

Niet van toepassing.
07-05-2018 

 1

De boedel zal het overleg voortzetten met de banken. 07-05-2018 
 1

Inmiddels zijn de vorderingen van de banken in kaart gebracht. 27-07-2018
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement gestaakt. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1

De onderneming is niet voortgezet. 07-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Op dit moment is geen sprake van een doorstart. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing.
07-05-2018 

 1

Niet van toepassing.
07-05-2018 

 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Het bestuur is door de boedel verzocht om de administratie en (recente) 
jaarstukken. Op dit moment heeft de boedel alleen mappen kunnen inzien met 
bankafschriften en/of facturen, maar hieruit kunnen de rechten en 
verplichtingen van de vennootschap niet worden afgeleid.

07-05-2018 
 1

Inmiddels heeft de boedel wel de beschikbare mappen kunnen onderzoeken 
en hieruit zijn geen nadere onderzoeksvragen naar voren gekomen.

27-07-2018
 2

Volgens opgave van de kamer van koophandel zijn de laatste jaarstukken 
2010 op 31 oktober 2011 gedeponeerd. Het bestuur is verzocht om een 
reactie.

07-05-2018 
 1

Uit het onderzoek en overleg is gebleken dat er geen jaarstukken 2011 tot 
datum faillissement zijn vastgesteld en/of gedeponeerd.

27-07-2018
 2

Vooralsnog kan er vanuit worden gegaan dat deze niet van toepassing is 
geweest.

07-05-2018 
 1

Volgens de akte heeft deze plaatsgevonden bij de oprichting van de 
vennootschap door middel van de activa van de voormalige vennootschap 
onder firma. Gelet op de datum van oprichting (2003) heeft nader onderzoek 
geen prioriteit.

07-05-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de komende periode zal de boedel het onderzoek starten.

07-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aangezien er vanaf 2011 geen jaarstukken zijn vastgesteld en gepubliceerd 
is niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Hierop is het (middellijk) 
bestuur door de boedel aangesproken en heeft er overleg plaatsgevonden. 
Aangezien het (middellijk) bestuur in staat is om vanaf 2011 tot 2016 een 
kolommenbalans te overleggen en deze toe te lichten, over de periode 2016 
tot datum faillissement mappen met facturen en bankafschriften te 
overleggen en er geen sprake lijkt te zijn geweest van opzet, heeft de 
boedel afgezien van een procedure tegen het middellijk  bestuur. Hierbij is in 
het kader van een (minnelijke) regeling, mede gelet op het incasso risico, 
door het (middellijk) bestuur een vergoeding voldaan aan de boedel van € 
10.600,-, waarbij de boedel zich heeft verbonden om af te zien van een 
procedure.

27-07-2018
 2

7.6 Paulianeus handelen

In de komende periode zal de boedel het onderzoek starten.

07-05-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In de afgelopen periode is hiervan niet gebleken, maar de boedel is in 
afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar eventuele licenties.

27-07-2018
 2

In de afgelopen periode is duidelijkheid verzocht en verkregen over het 
(ontbreken) van de  jaarstukken.

27-07-2018
 2

Onderzoek en overleg. 07-05-2018 
 1

In de afgelopen periode is de kwestie van (het ontbreken van) de 
jaarstukken onderzocht en afgewikkeld.

27-07-2018
 2

8. Crediteuren

€ 0,00 07-05-2018 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

 1

€ 2.986,77

Tot op heden heeft alleen het UWV een boedelvordering ingediend.

27-07-2018
 2

€ 210.392,00 07-05-2018 
 1

€ 227.869,00 27-07-2018
 2

€ 0,00

Nog niet bekend. De boedel is in afwachting van de vordering van het UWV.

07-05-2018 
 1

€ 6.221,14

Inmiddels heeft het UWV de preferente vordering ter verificatie ingediend en 
deze is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

27-07-2018
 2

€ 0,00 07-05-2018 
 1

8 07-05-2018 
 1

12 27-07-2018
 2

€ 37.958,83 07-05-2018 
 1

€ 49.316,19 27-07-2018
 2



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Hier is nog geen uitspraak over te doen. 07-05-2018 
 1

Gelet op de stand van de boedel valt niet te verwachten dat aan de 
concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan.

27-07-2018
 2

Aanschrijven en verzoek om nadere informatie. 07-05-2018 
 1

9. Procedures

Voor zover bekend is de vennootschap niet betrokken in een procedure. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Plan van aanpak:

- onderzoek activa en debiteuren;
- aanschrijven crediteuren en verzoek om nadere informatie;
- opleveren bedrijfsruimte;
- inventaris schulden;
- start onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek jaarstukken, deponering en beschikbare boekhouding.

07-05-2018 
 1

Plan van aanpak:

- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek licenties.

27-07-2018
 2

Nog niet bekend. 07-05-2018 
 1

Nog niet bekend en afhankelijk van nader onderzoek. 27-07-2018
 2

27-10-2018 27-07-2018 
 2

Zie plan van aanpak. 07-05-2018 
 1

zie plan van aanpak 10.1. 27-07-2018
 2

Bijlagen
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