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------------------------------------------------------------------------------------------------Nummer
Datum
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:

2
20 januari 2015

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:

De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IJsselmond Media Producties
BV, gevestigd (8097 SK) te Oosterwolde,
Winterdijk 4A.
C/05/14/868F
9 september 2014
mr. F.R.H. Kuiper
mr. S.S. van Nijen

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven.

Algemeen
Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Verslag periode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

:
:
:
:
:

Productie van televisieprogramma’s, uitoefenen
facilitair bedrijf voor electronische detailhandel en
televisieproductiebedrijf
Netto-omzet 2013 € 78.963,00
0
9 september 2014 t/m 20 januari 2015
19 uur en 10 minuten
38 uur en 10 minuten

Saldo einde verslagperiode

:

€ 14.486,70

1.
1.1.

Inventarisatie
Directie en organisatie
De startdatum van de onderneming was op 25 juli 2011, datum akte van oprichting 06 maart
2013. Handelsnaam is IJsselmond Media Producties B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
is de heer Johannes Jacobus Cornelis Joosse, sinds 06 maart 2013.

1.2.

Winst en verlies
De jaarrekening over het boekjaar 2013 is gedeponeerd. Het resultaat op 1 januari 2013
bedroeg € 4.000,00 negatief.

1.3.

Balanstotaal
€ 40.094,00 op 31 december 2013

1.4.
1.5.

Lopende procedures
Verzekeringen
Alle nog lopende verzekeringen zijn beëindigd.
Ten aanzien van 1 personenauto loopt nog een verzekering. Deze auto zal binnen zeer
afzienbare tijd worden verkocht. Voor het overige zijnde lopende verzekeringen beëindigd.

1.6.
1.7.

Huur
Oorzaak Faillissement
Door een bestuurscrisis vanaf april/mei 2014 bij RTV IJsselmond te Kampen en de vele
negatieve krantenartikelen die dit opleverde hebben ondernemers afgezien van reclames bij
deze en andere omroepen. Ook hebben bestaande klanten opgezegd omdat men niet met
deze omroep geassocieerd wilde worden. IJsselmond Media Producties verzorgde de TV
afdeling van deze omroep. E.e.a. resulteerde in gebrek aan financiële middelen om de
lopende zaken te kunnen bekostigen.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3
2.4

Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden
Beëindigen verzekeringen

3.

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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3.6

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
De in de boedel aangetroffen actie zijn inmiddels, met toestemming van de rechtercommissaris verkocht.
In de boedel zijn aangetroffen een jonge kleine personenauto (Peugeot 208, bouwjaar 2013),
een tweetal IPhones (5S) en een aantal apparaten.
Curator onderzoekt de verkoopwaarde en –mogelijkheden ten aanzien van de auto en
IPhones. Ten aanzien van de aangetroffen apparatuur (met een relatief geringe openbare
verkoopwaarde) is toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd en verkregen deze om
niet over te dragen aan de Stichting Omroep IJsselmond op voorwaarde dat deze Stichting al
haar vorderingen (ter hoogte van tenminste
€ 6.000,00) op IJsselmond prijsgeeft en verklaart niets meer van IJsselmond te vorderen
heeft. Met deze transactie zal het perspectief voor concurrente crediteuren toenemen omdat
een belangrijke schuldeiser wegvalt.
Een extra reden hiervoor is gelegen in het feit dat reeds bij de oprichting van curanda tussen
curanda en de Stichting overeen is gekomen dat alle door curanda aan te schaffen materialen
uiteindelijk om niet zouden worden overgedragen aan de Stichting. Curanda is naar verklaring
van haar bestuurder enkel opgericht om BTW te kunnen verrekenen, maar was de facto een
verlengstuk van de Stichting.

3.7

Verkoopopbrengst
Peugeot € 10.550,00
IPhones € 553,10

3.8
3.9
3.10

Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden
Verkoop personenauto en IPhones.

3.11
3.12
3.13
3.14

Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Verkoop opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

3.15
3.16
3.17

Andere activa
Beschrijving
Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
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4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
De debiteuren die na het eerste betalingsverzoek niet voldaan hebben, hebben een
tweede betalingsherinnering ontvangen. Eventueel verweer van debiteuren is door de
bestuurder van curanda richting curator weerlegd. De debiteuren worden nu allemaal
voor de laatste maal aangeschreven onder bijvoeging van een conceptdagvaarding.
Mocht betaling uitblijven zal toestemming worden verzocht voor het entameren van
incassoprocedures.
De vennootschap beschikt over een aantal debiteuren. Alle bij curator bekend zijnde
debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek de nog openstaande facturen te voldoen op
de boedelrekening.

4.2

Opbrengst
Tot op heden is er € 1.323,46 ontvangen.
Nog niet bekend. Een deel van de debiteuren heeft al te kennen gegeven de openstaande
facturen te betwisten.

4.3
4.4

Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Uitzoeken en aanschrijven/sommeren debiteuren.

5.
5.1
5.2.

Bank / zekerheden
Vordering van bank(en)
Leasecontracten
De bestuurder van curanda heeft aangegeven dat de Lage Landen hem eveneens
persoonlijk aansprakelijk houdt uit hoofde van het leasecontract.
Er zijn een tweetal leasecontracten. Het betreft een contract bij Volkswagen Leasing
BV inzake een Volkswagenbus. Deze overeenkomst is opgezegd en de auto is
opgehaald. Verder was er een contract met Lage Landen betreffende een Peugeot
508. Deze auto is echter ingeruild op een Peugeot 208, waardoor de zekerheden van
de Lage Landen zijn vervallen. De Lage landen heeft inmiddels een vordering
ingediend.

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten
Werkzaamheden
Schriftelijk en telefonisch contact met de leasemaatschappijen

6.

Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

6.1
6.2
6.3
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6.3
6.4
6.6
6.7
6.8

Doorstart
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. De administratie die de curator heeft ontvangen is
compleet en up to date.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring Accountant
Niet van toepassing

7.4

7.5

Stortingsverplichting Aandelen
Het betreft een zogenaamde flex-BV, zodat het vroeger verplichte aanvangskapitaal
van € 18.000,00 niet gestort hoefde te worden.
Onbehoorlijk bestuur
Tot op heden heeft curator geen aanwijzingen dat er sprake is (geweest) van onbehoorlijk
bestuur.

7.6

7.7

8.
8.1

Paulianeus handelen
Tot op heden heeft curator geen aanwijzingen dat er sprake is (geweest) van
onbehoorlijk bestuur
Werkzaamheden
De curator beschouwt het onderdeel rechtmatigheid als afgerond, nu hem geen
zaken zijn gebleken die wijzen op onregelmatigheden op dit punt.

Crediteuren
Boedelvordering
Salaris curator p.m.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Het totaalbedrag van de ingediende preferente vordering van de fiscus bedraagt op
dit moment € 544,00.
Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

8.3
8.4
8.5

8.6

Preferente vordering van het UWV
Andere preferente crediteuren.
Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben er 8 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt op dit moment
€ 42.414,18 en is door curator erkend.
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt op dit moment €
31.897,86 en is door curator erkend. De bij curator bekende crediteuren zijn inmiddels allen
aangeschreven.
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8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verwachte wijze van afwikkeling valt op dit moment nog niets te zeggen.

8.8

Werkzaamheden
Beoordelen en bevestigen ingediende vorderingen en bijwerken lijst met schuldeisers.

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Procedures
Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
De termijn waarbinnen dit faillissement kan worden afgewikkeld hangt sterk af van de
voortgang in de incasso van debiteuren.

10.2

Plan van aanpak
Incasseren vorderingen op debiteuren. Zo nodig in rechte.

10.3

Indiening volgend verslag
Over 3 maanden, uiterlijk medio april 2015.

10.4

Werkzaamheden
Controleren debiteuren, opstellen sommaties en (concept)dagvaardingen, na
verkregen toestemming aanbrengen procedures.

……………………………………..
F.R.H. Kuiper,
curator

Bijlagen:
1. Lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren
2. Lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren
3. Uitdraai online banking
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