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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

STG RiverCruise Company B.V. 16-06-2022 
 1

De besloten vennootschap STG RiverCruise Company B.V. is gevestigd te
Leeuwarden (8934 CJ) aan de Agora 4. Gefailleerde is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 01095705.

16-06-2022 
 1

Het deelnemen in scheepvaartmaatschappijen en in registergoederen;
exploitatie van zeeschepen, deelnemen in andere ondernemingen. Exploitatie
van passagiersschepen.

16-06-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2022 € 18,40 € -107.732,56 € 1.661.228,03

2020 € 0,00 € -142.399,00 € 1.367.916,00

2021 € 6.350,80 € -302.015,93 € 1.730.380,29

Verslagnummer 2
Datum verslag 21-09-2022
Insolventienummer F.17/22/21
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000234138:F001
Datum uitspraak 17-05-2022

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr R.H. Knegtering

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=c9e96b4e-e3d5-ec11-a867-00505680d95d
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=68402f83-0fcf-e411-9ff5-005056ac6930


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De onderneming heeft in 2020 een tweetal schepen gekocht met als doel
cruises te maken. Dit is niet van de grond gekomen, waardoor er vrijwel geen
omzet is gemaakt.

16-06-2022 
 1

0

Toelichting 

Gefailleerde had geen personeelsleden.

16-06-2022 
 1

€ 143,84

Toelichting 

Het creditsaldo van de Rabobank is overgemaakt op de boedelrekening.

16-06-2022 
 1

€ 2.619,49

Toelichting 

Door de Franse fiscus is een terugbetaling van BTW ad € 2.780,95 gedaan op
de boedelrekening. De premie voor de curatorenverzekering ad € 300,- is
voldaan.

21-09-2022
 2

van 
17-5-2022

t/m 
14-6-2022

16-06-2022 
 1

van 
15-6-2022

t/m 
15-9-2022

21-09-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 44 uur 0 min

2 16 uur 45 min

totaal 60 uur 45 min



Toelichting bestede uren

bestuderen stukken;
contact gefailleerde;
correspondentie rc;
bespreking bestuurder failliet;
bespreking financier.

16-06-2022 
 1

bestuderen stukken;
contact scheepsmakelaar;
contact gefailleerde;
financieel onderzoek.

21-09-2022
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van de gefailleerde onderneming is de heer S. Gombra. 16-06-2022 
 1

Er zijn de curator geen procedures bekend. 16-06-2022 
 1

Er is een verzekering voor de MS Provence. Ten tijde van het faillissement was
gefailleerde bij met de betaling van de premie.

16-06-2022 
 1

In 2020 heeft de onderneming twee schepen overgenomen uit de
faillissementsboedel van Njord Rivercruises te Harlingen: de MS Provence en La
Belle Fleur. De overname is gefinancierd door Collin Crowdfund, die voorheen
ook betrokken was als financier van Njord Rivercruises.

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft laten weten dat tegen
de verwachting in, in 2021 er geen mogelijkheid was om de schepen
kostendekkend in de vaart te brengen.

In januari 2022 is de La Belle Fleur verkocht. Een gezonde exploitatie van de
MS Provence bleek volgens de bestuurder niet haalbaar door het uitblijven van
voldoende boekingen, toegenomen brandstofkosten, krapte op de
arbeidsmarkt en onzekere politieke omstandigheden.

16-06-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Toelichting 

De onderneming had geen personeel in dienst.

16-06-2022 
 1

Toelichting 

De onderneming had geen personeel in dienst.

16-06-2022 
 1

n.v.t. 16-06-2022 
 1



3.1 Onroerende zaken

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

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

In de boedel bevindt zich het schip de MS Provence. Het schip ligt in een haven
in Frankrijk. De curator zal in overleg met de financier vervolgstappen bepalen
ten aanzien van de verkoop van het schip.

16-06-2022 
 1

Met een scheepsexpert is overleg geweest of en zo ja, op welke w ijze hij kan
ondersteunen bij de verkoop van de MS Provence, mogelijk middels een
veiling.
Inmiddels is opdracht verstrekt aan een in Nederland gevestigde
scheepsmakelaar die samen met een Belgische partner de verkoop gaat
begeleiden.

21-09-2022
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Collin Crowdfund N.V. is als financier betrokken bij de onderneming. Op dit
moment heeft de curator het bestaan van een hypotheek en/of een pandrecht
nog in onderzoek.

Op de MS Provence rustte een hypotheekrecht ten behoeve van Collin
Crowdfund. Dit hypotheekrecht is in 2020 gelijktijdig en met dezelfde akte
gevestigd op de La Belle Fleur. Toen La Belle Fleur verkocht en geleverd is in
januari 2022, is het hypotheekrecht doorgehaald om La Belle Fleur vrij van
rechten te kunnen leveren. Daarmee is ook het hypotheekrecht op de MS
Provence doorgehaald. Over de bedoeling van partijen bij de doorhaling en de
juridische gevolgen wordt met financier en notaris overleg gevoerd. De notaris
heeft al wel een verklaring in de openbare registers laten inschrijven waaruit
zou volgen dat de doorhaling van de hypotheek op de MS Provence
waardeloos is, en dat hypotheekrecht is blijven bestaan.

16-06-2022 
 1

bestuderen aktes
bespreking financier
correspondentie financier.

16-06-2022 
 1



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

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 16-06-2022 
 1

De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 20 december 2021. 16-06-2022 
 1

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van een
accountant niet vereist.

16-06-2022 
 1

In onderzoek 16-06-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek

16-06-2022 
 1

In onderzoek 16-06-2022 
 1

De gebruikelijke onderzoeken zullen worden verricht. 16-06-2022 
 1



8.1 Boedelvorderingen

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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 3.158,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft de omzetbelasting van het eerste kwartaal 2022 ter
verificatie ingediend.

16-06-2022 
 1

3 16-06-2022 
 1

€ 1.329.848,64 16-06-2022 
 1

Nog niet bekend. 16-06-2022 
 1

aanschrijven crediteuren;
plaatsen op de lijst.

16-06-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

n.v.t. 16-06-2022 
 1

n.v.t. 16-06-2022 
 1

n.v.t. 16-06-2022 
 1

n.v.t. 16-06-2022 
 1

10. Overig

De curator zal in overleg met de financier zo snel mogelijk overgaan tot taxatie
en verkoop van het schip de MS Provence.

16-06-2022 
 1

Nog niet bekend 16-06-2022 
 1

21-12-2022 21-09-2022
 2



Bijlagen

Bijlagen
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