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Algemene gegevens
Naam onderneming
PlazaMedia B.V.

15-10-2018
3

Gegevens onderneming
PlazaMedia B.V.
Statutaire zetel: Oss
Kantoorhoudende te: Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch,
voorheen gevestigd te Geffen(gemeente Oss) aan de Leiw eg 2-I (5386 KR).

15-10-2018
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Activiteiten onderneming
Het exploiteren van print- en onlinemedia en het creëren en vermarkten van
mediacontent.

15-10-2018
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn niet bekend. De bestuurder heeft aangegeven dat
geen jaarstukken zijn opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-10-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-10-2018
3

Boedelsaldo
15-10-2018
3

Boedelsaldo
€ 207,25

16-04-2019
4

Boedelsaldo
€ 207,61

Verslagperiode
15-10-2018
3

van
27-3-2018
t/m
12-10-2018

16-04-2019
4

van
13-10-2018
t/m
15-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

8,00 uur

4

8,60 uur

totaal

16,60 uur

Toelichting bestede uren
Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 45,7 uur.

15-10-2018
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Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 54,3 uur.

16-04-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is de
heer W .J.H.M. van
Nuland.

15-10-2018
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1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

15-10-2018
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Verslag 1:
De bestuurder heeft aangegeven dat geen sprake is van een
huurovereenkomst.
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Verslag 2:
Er bleek sprake te zijn van een huurovereenkomst voor flexibele
kantoorruimte. Deze
huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
De w erkzaamheden van de gefailleerde vennootschap bestaan - kort gezegd uit de invulling en de verspreiding van huis-aan-huisbladen. De bestuurder
heeft aangegeven dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een
combinatie van factoren. Ten eerste zijn het al geruime tijd lastige tijden in de
w ereld van de uitgeverij, reden w aarom het lastig bleek een en ander van de
grond te krijgen (de vennootschap is opgericht in augustus 2015). De
bestuurder heeft aangegeven dat het in ieder geval drie jaar duurt voordat
een onderneming met w erkzaamheden op het gebied van de verspreiding van
huis-aan-huisbladen (een branche w aarin de bestuurder al lange tijd
w erkzaam is) w instgevend kan zijn. De start w as gelet daarop moeizaam,
aldus de bestuurder, maar gelet op de gemiddelde opstartperiode had hij
goede hoop dat de onderneming w instgevend zou gaan w orden.
In maart 2017 heeft een plofkraak plaatsgevonden in het pand te Vinkel
w aarde vennootschap kantoor hield, als gevolg w aarvan het kantoor letterlijk
verdw een en de vennootschap met extra kosten w erd geconfronteerd nu zij
niet verzekerd w as voor de schade die zij als gevolg van de plofkraak leed.
Vervolgens ging begin juli 2017 de verspreider van de kranten failliet, w aarna
de bestuurder stelt de activiteiten van de vennootschap te hebben gestaakt
gelet op het feit dat de schulden de baten ruimschoots overtroffen en de
bestuurder geen mogelijkheid meer zag het tij te keren.
De bestuurder heeft aangegeven nog te hebben getracht betalingsregelingen
met crediteuren te treffen, maar hier niet in te zijn geslaagd. Eén van de
crediteuren is (namelijk) tot aanvraag van het faillissement van PlazaMedia B.V.
overgegaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat er nog een beperkt aantal debiteuren
zou zijn. Uit de
beschikbare administratie volgt dat er sprake zou zijn van openstaande
debiteuren tot een
bedrag van in totaal € 3.406.76.
Een tw eetal debiteuren met vorderingen van in totaal € 1.905,75 zijn evenw el
in staat van
faillissement verklaard, zodat deze vorderingen als oninbaar dienen te w orden
beschouw d.
Resteert een bedrag van € 1.501,01 aan openstaande debiteuren.
De curator heeft deze debiteuren aangeschreven met het verzoek tot betaling
over te gaan.
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Verslag 3:
De overige debiteuren moeten uit kosten/baten overw egingen als oninbaar
w orden beschouw d.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

5. Bank/Zekerheden
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
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w aren op datum faillissement
reeds enige tijd
gestaakt. Van een voortzetting is dan ook geen sprake.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De curator dient de administratie nog aan een nader onderzoek te
onderw erpen.
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Verslag 2:
Het onderzoek loopt nog.
Verslag 3:
Voorshands is de curator van oordeel dat de administratie niet voldoet aan de
daaraan te stellen eisen. De curator is hierover met de bestuurder in overleg.
De curator heeft zijn bevindingen uit het onderzoek naar de rechtmatigheden
voorgehouden aan de bestuurder, w aarbij de curator van oordeel is dat niet
aan de administratieplicht is voldaan. De curator is in afw achting van een
reactie van de bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2015 is niet gedeponeerd. De bestuurder
heeft aangegeven dat sprake w as van een gebroken boekjaar, zodat de
publicatie pas op een later moment zou plaatsvinden. De statuten w aaruit dit
zou blijken, zijn echter verloren gegaan bij de plofkraak.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 lid I BW is de besloten vennootschap vrijgesteld
van verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is
geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

15-10-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 25 augustus 2015 en gelet
daarop niet
onderw orpen aan de stortingsverplichting.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Dit vormt nog onderw erp van onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator heeft zijn bevindingen uit het onderzoek naar de rechtmatigheden
voorgehouden aan de bestuurder. De curator is in afw achting van een reactie
van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Dit vormt nog onderw erp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
De curator heeft zijn bevindingen uit het onderzoek naar de rechtmatigheden
voorgehouden aan de bestuurder. De curator is in afw achting van een reactie
van de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
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De curator w acht de reactie van de bestuurder op de bevindingen af. Aan de
hand daarvan zal w orden besloten over het vervolg van het onderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.276,00
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€ 21.128,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 54.424,47
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-10-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het verifiëren en plaatsen van vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. verifiëren crediteuren en plaatsen vorderingen;
b. rechtmatigheidsonderzoek;
c. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-10-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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