OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1
EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

NAAM FAILLISSEMENT

:

De Omroep B.V. ondermeer h.o.d.n. Focuz.tv

INSCHRIJVINGSNUMMER KVK

:

50794965

FAILLISSEMENTSNUMMER

:

C/05/14/580 F

RECHTER-COMMISSARIS

:

mr. J.S.W. Lucassen

CURATOR

:

mr. V.F.M. Jongerius

AANVRAGER(S)

:

Eigen aangifte

DATUM FAILLISSEMENT

:

10 juni 2014

DATUM VERSLAG

:

8 juli 2014

DATUM VORIG VERSLAG

:

-

BOEDELREKENINGNUMMER

:

NL86 ABNA 0506.1912.81

SALDO BOEDELREKENING

:

€ 4.201,40

BIJLAGEN

:

1.
2.
3.
4.
5.

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:

Uittreksel handelsregister bevoegde functionarissen;
Tijdregistratie;
Lijst preferente crediteuren;
Lijst concurrente crediteuren;
Financieel verslag.

38,90 uur
38,90 uur

1

INLEIDING
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Rechtsvorm
Activiteiten onderneming
Bestuurder(s)

Aandeelhouder(s)

Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Handelsnamen

Winst en verliesrekening
en omzetgegevens

Balanstotaal

Gelieerde
vennootschappen
1.2

1.3

Procedures
Omschrijving geschil

Op 11 oktober 2010 is de Besloten Vennootschap de Omroep
B.V. opgericht.
De onderneming richtte zich op het uitoefenen van
omroepactiviteiten en het verkopen van zendtijd.
Regio Mediagroep B.V. nader te noemen “Mediagroep” houdt
alle aandelen van curanda en is bestuurder.
Sinds 30 april 2013 heeft Mediagroep geen bestuurder meer. De
laatste bestuurder is mevrouw B.M. Van Campen geweest. Als
bijlage 1 wordt een uittreksel uit het handelsregister aan dit
verslag
gehecht,
waaruit
de
voormalige
bevoegde
functionarissen blijken van Mediagroep.
Door de aandeelhouder is mevrouw M.H.G. Aalst als office
manager aangesteld en zij heeft de taken van de directie in
samenspraak met de (indirect) aandeelhouder(s) uitgeoefend.
Mediagroep houdt alle aandelen in curanda. De aandeelhouders
van Mediagroep zijn:
-Volentibus B.V.;
-Van der Most Beheer III B.V.;
-Rubin Invest B.V.;
-Cobra Holding B.V.
n.v.t.
Doetinchem.
Parallelweg 5, 6942EJ, Didam
De Omroep B.V.
Graafschap TV.
Zinopsis Mediaproducties
Focuz.tv
Netto omzet:
2011:
€ 232.541,00
2012
€ 264.405,00
2013:
€ 462.494,00
2014 tot datum faillissement: € 152.502,00
2011: verlies € 326.155,00
2012: verlies € 232.977,00
2013: verlies € 102.523,00
2014 tot datum faillissement: verlies € 71.260,00
2011: € 80.652,00
2012: € 65.295,00
2013: € 44.451,00
Regio Mediagroep B.V.

Status procedure + evt. datum machtiging overname
Procedure
van
verhuurder
tot
ontbinding
van
de
huurovereenkomst i.v.m. huurachterstand. De curator heeft de
huurovereenkomst inmiddels opgezegd na toestemming van de
rechter-commissaris. Zie ook paragraaf 1.3.

Duurovereenkomsten
Soort overeenkomst
Huurovereenkomst

Status:
Curanda huurt van Stichting Laris Wonen en Diensten een
bedrijfsruimte inclusief gas, water en licht aan de Parallelweg 5 -
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Nutsvoorzieningen
Telefoon abonnementen

Bedrijfsverzekering
Pensioenovereenkomsten
Diverse overeenkomsten

1 te Didam . Na toestemming van de rechter-commissaris is de
huurovereenkomst door de curator opgezegd. Tot datum
faillissement bedroeg de huurachterstand inclusief (nuts)kosten
€ 48.450,22. De huurpenningen na datum faillissement zijn een
boedelschuld.
Curanda huurt van de Gemeente Doetinchem een bedrijfsruimte
aan de C. Missetstraat 30 – 32 te Doetinchem. Deze
huurovereenkomst is - na verkregen toestemming - door de
curator op opgezegd. Er was nagenoeg geen huurachterstand en
de huurpenningen (louter kosten nutsvoorzieningen ) zijn na
faillissement een boedelschuld.
Staan niet op naam van curanda, de huurpenningen zijn inclusief
de nutsvoorzieningen.
Zijn beëindigd, waarbij de curator bij een mogelijke doorstart
medewerking zal verlenen aan overdracht van de
telefoonnummers.
De lopende verzekeringen zijn of worden beëindigd.
n.v.t.
De gebruikelijke overeenkomsten zijn beëindigd.

1.4

Oorzaak faillissement
Curanda heeft nooit winst gemaakt. De verliezen zijn in de beginjaren opgevangen door de
aandeelhouder. De laatste jaren ontbrak het aan beleid en een duidelijke visie, om de
verliezen weg te werken en een zodanig beleid te voeren dat de onderneming winstgevend
zou worden. Daarbij opgeteld het feit dat curanda “bestuurloos” werd medio 2013 en de
kosten hoger bleven dan de inkomsten hebben uiteindelijk de (indirect) aandeelhouder(s)
besloten het eigen faillissement van de Omroep B.V. aan te vragen.

1.5

Werkzaamheden
De curator zal nog nader onderzoek doen naar oorzaken
faillissement.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3.

Personeel
Aantal ten tijde van het faillissement
Aantal in het jaar voor faillissement
Datum ontslagaanzegging
Machtiging rechter-commissaris
Status afwikkeling UWV

Werkzaamheden

3.1

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

3.2

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

3.3
3.4
3.5

Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

8
9
13 juni 2014
13 juni 2014
De intake door het UWV voor toepassing van de
loongarantieregeling heeft plaats gevonden. Het UWV
dient haar vordering nog in te dienen.
Controle vordering UWV.

n.v.t.
De bedrijfsmiddelen bestaan enerzijds uit inventaris ten
behoeve van het maken van TV en andere mediaproducties,
anderzijds uit gebruikelijk bedrijfs- en kantoorinventaris. In
opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen na datum
faillissement getaxeerd.

Niet bekend.
Niet bekend
In opdracht van de curator heeft een taxatie plaatsgevonden.
Nog niet bekend.
n.v.t.
n.v.t.

3

3.9

Voorraad /
onderhanden werk
Beschrijving

3.10
3.11

Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

3.12

Voorraad is door de curator niet aangetroffen.
Ten aanzien van de door curanda aangeleverde beperkte lijst
met onderhanden werk kan worden opgemerkt dat een deel
daarvan betrekking heeft op activiteiten waar nog
werkzaamheden voor zouden dienen te worden verricht (vooruit
gefactureerde bedragen).
Een ander deel van het onderhanden werk betreft zogeheten
‘barterdeals’, waarbij door curanda de afspraak is gemaakt met
de opdrachtgever, dat
in ruil voor reclame voor de
opdrachtgever, de opdrachtgever producten of diensten aan
curanda beschikbaar stelt.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Nog niet bekend
n.v.t.

Overige activa
Beschrijving
Rechten van derden

Omroeparchief.
Niet bekend, maar niet uit te sluiten is dat intellectuele
eigendomsrechten rusten op producties.

Beslagen
Taxatie
3.13

4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1
5.2

In opdracht van de curator heeft een taxatie plaatsgevonden van
het omroeparchief.
Nog niet bekend
Zie hoofdstuk 6.

Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
Debiteuren
Omvang debiteuren

De debiteurenportefeuille van curanda bedroeg volgens opgave
in totaal per datum faillissement € 14.616,35.
Niet bekend.
n.v.t.
Tot 30 juni 2014: € 4.201,40
n.v.t.
Incasseren debiteuren

Rechten van derden
Beslagen
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Bank / Zekerheden
Vordering(en)
van
bank(en)
Leasecontracten

de ABN AMRO bank: € 48.030,85.

5.3

Beschrijving zekerheden

5.4
5.5
5.6

Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

5.7
5.8

Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

6.
6.1

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden

Twee autodealers hebben leaseovereenkomsten gesloten met
curanda. De auto’s zijn inmiddels geretourneerd.
De bank heeft geen zekerheden bedongen op de activa van
curanda.
n.v.t.
n.v.t.
De curator heeft twee bruikleenovereenkomsten aangetroffen, de
op deze overeenkomsten betrekking hebbende zaken zijn of
worden geretourneerd.
n.v.t.
n.v.t.
Afgewikkeld

Voor zover bij de curator bekend kunnen de programma’s
(herhalingen) korte tijd kosteloos worden voortgezet, dit in
4

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

7.
7.1
7.2

Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verzekering
Financiële verslaglegging
Doorstart
Beschrijving

Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

afwachting van een mogelijke doorstart. Indien blijkt dat er kosten
voor uitzending dienen te worden gemaakt zullen de
uitzendingen worden gestaakt.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Vanaf datum faillissement heeft de curator met verschillende
partijen gesproken over een mogelijke doorstart, waarbij door de
curator de voorkeur is uitgesproken te komen tot een doorstart
van het geheel. De curator is nog met partijen in onderhandeling.
Het succes van deze onderhandelingen is mede afhankelijk van
onderhandelingen die deze partijen dienen te voeren met UPC
voor doorgifte van de uitzendingen en toestemming van het
Commissariaat voor de Media voor uitzendingen.
Zie paragraaf 6.3.
Nog niet bekend.
n.v.t.
Onderhandelingen afronden.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen

7.3

Goedkeurende verklaring accountant

7.4
7.5
7.6

Volstorting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering van het UWV
Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Werkzaamheden

9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak

Aan voldaan
Volgens opgave van de KvK zijn de jaarrekeningen
tot en met 2012 gedeponeerd. De jaarrekening van
2012 is op 9 januari 2014 gedeponeerd.
Op de rechtspersoon is van toepassing het
jaarrekeningregime voor kleine ondernemingen
(2:396 B.W.) en derhalve niet controleplichtig.
Aan voldaan.
In onderzoek
In onderzoek
Bestuderen boekhouding en stukken waaronder
contracten e.d.

Salaris en verschotten curator, loon personeel vanaf
faillissementsdatum (UWV vordering), huurpenningen
en taxatiekosten.
Deze kosten zijn nog niet voldaan.
€ 28.354,00 (Zie bijlage 3)
Nog niet bekend
N.v.t.
13
€ 106.562,24, waaronder ABN AMRO bank en
verhuurder (zie bijlage 4).
Nog niet bekend
Overleg en correspondentie met preferente-, boedelen concurrente crediteuren.

Nog niet te overzien.
De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden
verricht:
-onderhandelingen mogelijk doorstart;
-onderzoek boekhouding;
-afwikkelen crediteuren;
5

9.3

-incasseren debiteuren.
Indiening volgend verslag Oktober 2014

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden
en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter
kennis van de curator zijn gekomen.

Doetinchem, 8 juli 2014

V.F.M. Jongerius
curator
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