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Algemene gegevens
Naam onderneming
F&L groep

19-04-2018
2

Gegevens onderneming
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L

Publishing Group BV
Technical Publications BV
Shop BV
Business Publications BV
Leisure BV
B2B Publishing BV
Automotive Publications BV
Life Publications BV
Italian Publications BV

19-04-2018
2

In de faillissementen van de F&L groep w ordt geconsolideerd verslag gedaan
van de afw ikkeling van de verschillende boedels. De boedels van de
verschillende vennootschappen zullen echter in financieel opzicht afzonderlijk
w orden afgew ikkeld. Om die reden w orden aparte financiële verslagen van
elke boedel opgemaakt en in het Centraal Insolventieregister bij het
betreffende faillissement gepubliceerd.

Activiteiten onderneming
Uitgeverij van tijdschriften op het gebied van koken, computers, auto's,
geschiedenis, tuinieren en gezondheid.

Financiële gegevens

19-04-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 8.400.000,00

€ -331.685,00

€ 2.791.542,00

2015

€ 8.700.000,00

€ 7.249,00

€ 2.686.649,00

2016

€ 8.500.000,00

€ -212.737,00

€ 2.527.472,00

Toelichting financiële gegevens
Zie eerste verslag d.d. 11 januari 2018.

19-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
86

19-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 160.047,70

19-04-2018
2

€ 1.295.714,05

07-08-2018
3

€ 1.383.619,05

22-11-2018
4

€ 1.444.798,74

26-02-2019
5

€ 1.387.755,74

06-06-2019
6

€ 1.252.682,26

12-09-2019
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-1-2018

19-04-2018
2

t/m
12-4-2018
van
13-4-2018

07-08-2018
3

t/m
6-8-2018
van
7-8-2018

22-11-2018
4

t/m
14-11-2018
van
15-11-2018

26-02-2019
5

t/m
25-2-2019
van
26-2-2019

06-06-2019
6

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

12-09-2019
7

t/m
9-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

179 uur 15 min

3

93 uur 27 min

4

19 uur 33 min

5

24 uur 15 min

6

138 uur 21 min

7

94 uur 30 min

totaal

549 uur 21 min

Toelichting bestede uren
De bestede tijd in de eerste verslagperiode beloopt 205,45 uur. Inclusief de
bestede tijd in de afgelopen verslagperiode komt de totaal bestede tijd dan uit
op 385,10 uur.

19-04-2018
2

Gezien de verw evenheid van de boedels van de negen afzonderlijke
vennootschappen is het onmogelijk om de bestede tijd per vennootschap te
noteren. Met goedkeuring van de rechter-commissaris is daarom besloten om
de totale bestede tijd te noteren in de boedel van F&L Publishing Group BV en
vervolgens toe te delen aan alle afzonderlijke vennootschappen naar rato van
de omzet per vennootschap in 2016.
Inclusief de bestede tijd in de afgelopen verslagperiode komt de totaal
bestede tijd dan uit op 478,55 uur.

07-08-2018
3

Zoals in het vorige verslag reeds aangegeven, is met goedkeuring van de
rechter-commissaris besloten om de bestede tijd in alle afzonderlijke boedels
te noteren naar rato van de omzet per vennootschap in 2016. Dit leidt tot de
navolgende verdeling van de tot nu toe in totaal bestede tijd per
vennootschap, zoals hieronder gespecificeerd. W aar nodig zijn kleine
verschillen afgerond.
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L

Publishing Group: 15%, 72 uur
Technical Publications: 8,7%, 42 uur
Shop: 0%, 0 uur
Business Publications: 11,8%, 56,10 uur
Leisure Publications: 9,2%, 44,10 uur
B2B Publications: 6,3%, 30,20 uur
Automotive Publications: 24,3%, 116,20 uur
Life Publications: 20%, 95 uur
Italian Publications: 4,7%, 23 uur

Totaal 479 uur.
Inclusief de bestede tijd in de afgelopen verslagperiode komt de totaal
bestede tijd uit op 498,50 uur.

22-11-2018
4

Zoals hierboven al aangegeven, w ordt de bestede tijd aan de afhandeling van
de faillissementen verdeeld over de 9 boedels naar rato van de omzet van de
verschillende vennootschappen over 2016. Deze systematiek zal w orden
vervolgd tot aan het einde van de faillissementen. In dit en volgende verslagen
zal slechts de toename van de totale bestede tijd w orden gemeld. Zodra
noodzakelijk - zoals bijvoorbeeld bij het einde van ieder faillissement
afzonderlijk - zal de bestede tijd per vennootschap w orden w eergegeven.
Inclusief de bestede tijd in de afgelopen verslagperiode komt de totaal
bestede tijd uit op 523,15 uur.

26-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode is nog enige aandacht besteed aan de verkoop
van nog resterende kunstw erken. Ook is enige aandacht besteed aan
berichten over aflopende geldigheidstermijnen van merkrechten. Deze
berichten zijn doorgezonden naar de doorstarter.
De meeste aandacht ging uit naar het completeren van de crediteurenlijsten in
de afzonderlijke boedels en overleg met de belastingdienst over de
ambtshalve opgelegde aanslagen.
In de afgelopen verslagperiode is de meeste aandacht uitgegaan naar het
vaststellen van de vorderingen van concurrente crediteuren in 6 van de 9
boedels. In deze boedels w orden immers binnenkort verificatievergaderingen
gehouden. Voorts is aandacht besteed aan het instellen van bezw aar tegen
een ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting en het vaststellen van de
door pandrecht gesecureerde vorderingen van de financiers. Ook zijn vragen

06-06-2019
6

van met name buitenlandse crediteuren beantw oord en is gecorrespondeerd
over enkele betw iste vorderingen. Tenslotte zijn de verificatievergaderingen
gepland en hiervoor zijn de oproepingen verzonden.
Tijdens de looptijd van deze faillissementen is de verplicht voorgeschreven
layout van het openbaar verslag gew ijzigd, als gevolg w aarvan de bestede
tijd in deze faillissementen niet langer duidelijk is. In de periode tot het zesde
verslag van 6 juni jl. zijn 141,06 uren besteed aan de faillissementen en in de
huidige verslagperiode, eindigend op 9 september jl., 94,30 uur. De totaal
bestede tijd komt hiermee op 756,21 uur.

12-09-2019
7

In de afgelopen verslagperiode hebben de verificatievergaderingen in zes
boedels plaatsgevonden op 13 juni jl.. Voorafgaand aan de vergaderingen is
nog met een aantal crediteuren overleg gevoerd over de hoogte van ieders
vordering. Met de pandhouders vond overleg plaats over de hoogte van de
middels pandrecht verzekerde vorderingen. Nader overleg w as noodzakelijk
omdat de eerder vastgestelde vorderingen niet juist bleken te zijn.
Voorts is bezw aar gemaakt tegen ambtshalve opgelegde aanslagen
omzetbelasting en is aangifte gedaan van de juiste verschuldigde belasting.
Een betw iste vordering is afgehandeld en tenslotte zijn voorbereidingen
getroffen voor het opmaken van uitdelingslijsten. Ook zijn voorbereidingen
getroffen voor de opheffing w egens gebrek aan baten van tw ee boedels en
een vereenvoudigde afw ikkeling van één boedel.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

1.2 Lopende procedures
Ook in de afgelopen verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures
namens of tegen de vennootschappen.

19-04-2018
2

Ook in de afgelopen verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures
namens of tegen de vennootschappen.

07-08-2018
3

1.3 Verzekeringen
In de verslagperiode zijn lopende verzekeringen opgezegd. Een en ander is
geschied in overleg met de doorstarter F&L Media BV, zodat deze
vennootschap in staat w erd gesteld om verzekeringen over te nemen. De
boedels hebben geen verplichtingen meer aan verzekeringsmaatschappijen.

19-04-2018
2

Alle verzekeringen ten name van de gefailleerde vennootschappen zijn
inmiddels opgezegd.

07-08-2018
3

1.4 Huur
In het vorige verslag is al aangegeven dat de huur van het kantoorpand te
Nijmegen is opgezegd met inachtneming van de termijn van artikel 39
Faillissementsw et tegen 1 maart 2018. Ontruiming van het pand heeft tijdig
plaatsgevonden en in goed overleg met de verhuurder is het pand
geïnspecteerd en opgeleverd.

19-04-2018
2

De huurovereenkomst inzake het kantoorpand te Nijmegen is geëindigd op 1
maart 2018, w aarna de ontruiming heeft plaatsgevonden. De verhuurder heeft
een boedelvordering aangemeld w egens verschuldigde huurpenningen over de
periode vanaf faillissementsdatum tot 1 maart 2018 en daarnaast heeft
verhuurder de in haar bezit zijnde bankgarantie getrokken op grond van
leegstandsschade. Curator zal in de komende verslagperiode aan deze
kw estie aandacht besteden omdat, volgens de huidige stand van de
jurisprudentie, de verhuurder geen aanspraak kan maken op een
boedelvordering èn leegstandsschade. Hierdoor w ordt de boedel benadeeld.
In het volgende verslag kunnen hierover w ellicht nadere mededelingen w orden
gedaan.

07-08-2018
3

In de afgelopen verslagperiode is naar de hierboven vermelde kw estie enig
nader onderzoek verricht. Het onderzoek is nog niet afgerond en er zijn nog
geen beslissingen genomen.

22-11-2018
4

Het onderzoek naar de hierboven vermelde huurkw estie is opgeschort, gezien
de omvang van het gerealiseerd actief in de boedel van de huurder F&L
Publishing Group BV. Dit actief is - na aftrek van de faillissementskosten onvoldoende om de hoger in rangorde geplaatste boedelvordering van het
UW V te voldoen. Curator baseert zich hierbij op de rechtsregel dat ook binnen
de groep van boedelvorderingen de w ettelijke rangorde heerst volgens de
regels van de Faillissementsw et, zoals uitgemaakt in het arrest De
Ranitz/Ontvanger, Hoge Raad 28 september 1990, NJ 1991, nr. 30. Mocht de
omvang van de boedel van F&L Publishing Group BV op enig moment
substantieel w ijzigen, dan zal het onderzoek w orden voortgezet.

26-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode is nogmaals gebleken dat de omvang van de
boedel in het faillissement van F&L Publishing Group BV onvoldoende is om de
mogelijke boedelvordering van de verhuurder te voldoen. Om die reden is geen
nader onderzoek gedaan naar de vraag of de verhuurder daadw erkelijk een
boedelvordering heeft. Verhuurder heeft hierop curator persoonlijk
aansprakelijk gesteld voor bew eerdelijke verw ijtbare tekortkomingen. Curator
heeft deze aansprakelijkstelling in handen gegeven van zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

06-06-2019
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van curator de persoonlijke
aansprakelijkstelling van curator door de verhuurder van de hand gew ezen.
Hierop heeft verhuurder niet meer gereageerd.

12-09-2019
7

1.5 Oorzaak faillissement
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
86

19-04-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
86

19-04-2018
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is erop toegezien dat aan de voormalige
w erknemers voldoende informatie is verstrekt teneinde de belastingaangifte
over 2017 te kunnen doen. Voorts zijn nog een aantal vragen van voormalige
w erknemers beantw oord. De w erkzaamheden zijn afgerond.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-11-2017

86

mondelinge aanzegging is gedaan op 23-11-2017 aan het op dat
moment aanw ezige personeel

totaal

86

2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode zijn enkele vragen van voormalige w erknemers
beantw oord. Als gevolg van de doorstart kon aan ongeveer 36 w erknemers
van de vennootschappen een nieuw e baan w orden aangeboden. Het is de
indruk van curator dat vrijw el alle overige w erknemers van de
vennootschappen inmiddels elders aan het w erk zijn.

07-08-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris, voorraden, goodw ill, vorderingen

€ 437.134,20

€ 0,00

totaal

€ 437.134,20

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van de activa uitgesplitst en
verdeeld over de verschillende boedels. De koopsom voor goodw ill en
klantenportefeuille is met goedkeuring van de rechter-commissaris verdeeld
naar rato van de omzet over 2016 per vennootschap. Ook de koopsom voor de
vorderingen op debiteuren is op dezelfde w ijze verdeeld over de verschillende
boedels.

19-04-2018
2

Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018. De
overeengekomen koopprijs voor de inventaris is op 27 december 2017 op de
boedelrekening van F&L Publishing Group BV gestort. Aangezien de inventaris
eigendom w as van deze vennootschap, is de verkoopopbrengst op deze
boedelrekening blijven staan. De opbrengst is verantw oord in het tussentijds
financieel verslag.
In de verslagperiode zijn de bedrijfsauto's geveild door BVA Auctions BV. De
opbrengst is voldaan op de rekening van F&L Publishing Group BV en op deze
rekening gebleven, aangezien deze vennootschap de eigenaar van de auto's
w as. De opbrengst is verantw oord in het tussentijds financieel verslag.
In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan verkoop van de
verschillende kunstw erken die in het kantoorpand hingen. Veiling van de
kunstw erken is uitbesteed aan Notarishuis Arnhem. Op de huidige
verslagdatum zijn vrijw el alle kunstw erken geveild en is de opbrengst gestort
op de boedelrekening van F&L Publishing Group BV. In de komende
verslagperiode w orden nog enkele resterende kunstw erken geveild.

07-08-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft inmiddels een aantal openstaande aanslagen gemeld,
zodat rekening moet w orden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

19-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contacten met Notarishuis Arnhem.

07-08-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad papier en drukw erk

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De koopsom van de voorraden is inbegrepen in de hierboven genoemde totale
koopsom van € 437.134,20 en is eveneens voldaan op de boedelrekening van
F&L Publishing Group BV op 27 december 2017. Aangezien de voorraden
eigendom w aren van deze vennootschap, is de opbrengst op de
boedelrekening van deze vennootschap gebleven.

19-04-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-08-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 5.895,77

€ 0,00

borg MKB Brandstof

€ 830,98

€ 0,00

restitutie verzekeringspremie

€ 135,48

€ 0,00

€ 2.358,29

€ 0,00

€ 259.220,52

€ 0,00

goodw ill, klantenportefeuille
w ebshopverkopen

voorschot advocaat
totaal

Toelichting andere activa
De koopsom voor de goodw ill en klantenportefeuille is inbegrepen in de
hierboven genoemde totale koopsom van € 437.134,20.
De opbrengst is op 27 december 2017 op de boedelrekening van F&L
Publishing Group BV gestort en in de afgelopen verslagperiode verdeeld over
de verschillende boedels naar rato van de omzet van de afzonderlijke
vennootschappen, zoals hierboven al aangegeven.
In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste veiling plaatsgevonden van
een aantal kunstw erken. De opbrengst daarvan is verantw oord in het
financieel verslag van F&L Publishing Group BV en blijft op deze
boedelrekening, aangezien de kunstw erken eigendom w aren van deze
vennootschap. In de komende verslagperiode vindt er nog een vervolgveiling
plaats. De opbrengst zal te zijner tijd eveneens w orden verantw oord in de
boedel van F&L Publishing Group BV.
In de verslagperiode is afgerekend met Buckaroo Payment Services. Het
betreft w ebshopverkopen in de periode voorafgaand aan het faillissement.
In de verslagperiode is een aan MKB Brandstof verstrekte borg geretourneerd.
Het saldo is op de boedelrekening gestort.
In de verslagperiode is een premierestitutie ontvangen. Het betreffende
bedrag is op de boedelrekening gestort.
In de verslagperiode is tenslotte aan de boedel uitgekeerd het restant van
een voorschot aan de advocaat van de vennootschappen. Het voorschot w as
destijds betaald voor w erkzaamheden in het kader van het aanvragen van de
faillissementen.

19-04-2018
2

Als bijlage 1 w ordt aan dit verslag gehecht het tussentijds financieel verslag in
de boedel van F&L Publishing Group BV. De financiële verslagen in de overige
boedels w orden gepubliceerd in de respectievelijke faillissementen. Hierbij
w ordt opgemerkt dat in de komende verslagperiode nog w ijziging kan
optreden in de opbrengst van de pre-faillissementsdebiteuren. Een eerste
afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden met de koper van de vorderingen,
F&L Media BV, maar niet is uit te sluiten dat nog een aantal correcties moeten
w orden toegepast. Curator streeft ernaar dat deze w orden uitgevoerd in de
komende verslagperiode, zodat de financiële verslagen die over drie maanden
w orden gepubliceerd een nauw keuriger beeld geven van de stand van de
boedels.
In de verslagperiode is enige aandacht besteed aan een mogelijke uitkering
door de Stichting Reprorecht. Er bestaat nog geen duidelijkheid. Nader
onderzoek volgt.

07-08-2018
3

Als bijlagen bij dit verslag w orden gevoegd de financiële verslagen in de
afzonderlijke boedels. Omdat in de afgelopen verslagperiode kon w orden
afgerekend met de doorstarter F&L Media BV, de incasso van vorderingen
grotendeels kon w orden afgerond en door ABN AMRO de saldi van de
rekeningen op naam van de vennootschappen zijn overgeboekt naar de
diverse boedelrekeningen, geven de financieel verslagen een vrij nauw keurig
inzicht in de stand van de diverse boedels. Slechts in een enkele boedel w ordt
nog overboeking van een saldo door ABN AMRO naar de boedelrekening
verw acht.
In de afgelopen verslagperiode is nog enige kunst geveild door Notarishuis te
Arnhem. De opbrengst is toegevoegd aan het actief in de boedel van F&L
Publishing Group BV.

22-11-2018
4

Voorts is in alle boedels enige rente bijgeboekt.
De kw estie van een mogelijke uitkering door de Stichting Reprorecht is nog niet
opgelost. In de komende verslagperiode zal hieraan nadere aandacht w orden
besteed.
In de afgelopen verslagperiode is nog enige kunst geveild. De opbrengst is ten
goede gekomen aan de boedel van F&L Publishing Group BV. Voorts is in alle
boedels een klein beetje rente op de boedelrekeningen bijgeschreven.

26-02-2019
5

Inzake de mogelijke uitkering van de Stichting Reprorecht heeft curator
vastgesteld dat een mogelijke uitkering gebaseerd is op aan de stichting aan
te leveren gegevens over enkele jaren voorafgaand aan het faillissement. Het
is nog niet gelukt om deze gegevens boven tafel te krijgen. Enig nader
onderzoek volgt.
In de afgelopen verslagperiode zijn in alle boedels geringe rentebedragen
bijgeboekt. Voorts zijn aan alle boedels de faillissementskosten tot en met 25
februari jl. in rekening gebracht. Aan enkele boedels zijn publicatiekosten in
rekening gebracht voor een in overleg met de rechter-commissaris noodzakelijk
geachte advertentie in een landelijk dagblad. Tenslotte zijn in de boedels van
F&L Technical Publications BV en F&L Automotive Publications BV enkele
binnengekomen betalingen door debiteuren doorgeboekt naar de doorstarter
op grond van aan deze overgedragen (gecedeerde) vorderingen.

06-06-2019
6

Alle mutaties w orden verantw oord in de 9 tussentijdse financiële verslagen,
die als bijlagen aan dit verslag w orden gehecht.
In de afgelopen verslagperiode zijn slechts geringe rentebedragen in alle
boedels bijgeboekt. De mutaties w orden verantw oord in de negen
tussentijdse financiële verslagen, die als bijlagen aan dit verslag w orden
gehecht.

12-09-2019
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

vorderingen op debiteuren van de 9
afzonderlijke vennootschappen

€ 170.223,66

€ 102.134,20

€ 0,00

totaal

€ 170.223,66

€ 102.134,20

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

De koopsom voor de vorderingen is inbegrepen in de totale koopsom van €
437.134,20.
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van de debiteurenporterfeuille
voldaan op de rekening van F&L Publishing Group BV en vervolgens verdeeld
naar rato van de omzet van de negen afzonderlijke vennootschappen, zoals
hierboven al aangegeven.
De vorderingen op de grootste debiteuren Betapress en Imapress zijn buiten
deze transactie gehouden. Deze debiteuren hebben in de afgelopen
verslagperiode al een aantal betalingen gedaan, maar er blijven nog bedragen
verschuldigd. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden
gedaan naar de stand van de restvorderingen. Enige onduidelijkheid w ordt
veroorzaakt door de systematiek van afrekening met deze debiteuren. Deze
houdt in dat alle gedrukte bladen, w elke zijn bestemd voor de losse verkoop,
w erden gefactureerd aan Betapress en Imapress, maar vervolgens na verloop
van tijd w erden alle niet verkochte bladen gecrediteerd. De crediteringen
hangen samen met de verantw oording door Betapress en Imapress van
verkochte en niet verkochte bladen. Deze verantw oording kan pas enige tijd
na de facturering w orden gegeven. Daar komt nog bij dat de verantw oording
van zogenaamde specials (eenmalige uitgaven) pas na geruime tijd volgt
indien niet langer de verw achting bestaat dat exemplaren van deze specials
nog kunnen w orden verkocht. Een en ander betekent dat de afrekening met
Betapress en Imapress thans nog niet in een eindstadium is. Curator hoopt de
eindafrekening in de komende verslagperiode te kunnen afronden.
In de afgelopen verslagperiode heeft afrekening met de debiteuren Betapress
en Imapress grotendeels kunnen plaatsvinden. In de komende verslagperiode
w ordt nog een laatste controle uitgeoefend. Verw acht w ordt dat geen grote
bedragen meer zijn te innen. Als gevolg van de incasso van deze vorderingen
is de omvang van de verschillende boedels aanzienlijk toegenomen in de
afgelopen verslagperiode.

07-08-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de eindafrekening met Betapress en
Imapress plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is aan de boedel van F&L Life
Publications BV nog toegevoegd € 87.518,65. Het bedrag w ordt verantw oord
in het financieel verslag van deze vennootschap.

22-11-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is nog een betaling ontvangen van
Betapress/Imapress van € 51.342,71, w elk bedrag ten goede is gekomen aan
de boedel van F&L Automotive Publishing BV. De verw achting is dat op dit
moment alle door Betapress/Imapress verschuldigde bedragen in de
onderscheidende boedels zijn ontvangen, maar curator zal een laatste check
doen.

26-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft een laatste controle plaatsgehad op de
incasso van openstaande vorderingen op met name Betapress/Imapress.
Curator heeft geconcludeerd dat alle openstaande vorderingen zijn voldaan.
De incasso is afgerond.

06-06-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Controles op binnenkomende bedragen; enige contacten met
Betapress/Imapress; regelmatige contacten met de controller van de
vennootschappen die de binnenkomende bedragen heeft geverifieerd.

07-08-2018
3

Controle betalingen door Betapress/Imapress.

26-02-2019
5

Slotcontrole op de incasso van vorderingen en doorboeking van enkele
bedragen naar de doorstarter.

06-06-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschappen hebben geen schuld aan enige bank. De bankrekeningen
van de verschillende vennootschappen vertonen slechts creditsaldi. De meeste
saldi zijn inmiddels overgemaakt naar de boedelrekeningen.

Toelichting vordering van bank(en)
De rekeningen bij ABN AMRO Bank van F&L Automotive, Leisure en Shop
vertonen thans nog creditsaldi. In de komende verslagperiode zullen deze
saldi w orden overgeboekt naar de onderscheidende boedelrekeningen, dan
w el naar de koper van de onderneming F&L Media BV, indien zij daarop recht
heeft.

Toelichting vordering van bank(en)
Alle negen rekeningen van de vennootschappen bij ABN AMRO Bank vertonen
thans een nihilstand. Mocht blijken dat er geen binnenkomende bedragen
meer zijn te verw achten, dan zullen de rekeningen in de komende
verslagperiode w orden opgeheven.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele betalingen binnengekomen op
rekeningen van enkele vennootschappen. Deze zijn via de betreffende
boedelrekeningen doorgeboekt naar de doorstarter, zoals hierboven al
aangegeven. De rekeningen van de vennootschappen bij ABN AMRO Bank zijn
inmiddels, of w orden binnenkort opgeheven.

07-08-2018
3

22-11-2018
4

26-02-2019
5

06-06-2019
6

5.2 Leasecontracten
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden

19-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In het eerste verslag is melding gemaakt van zekerheden in de vorm van
pandrechten, w elke de aandeelhouders F&L Beheer I BV en F&L Beheer II BV in
het verleden hebben bedongen. In de afgelopen verslagperiode is nog geen
aandacht gegeven aan deze zekerheden omdat prioriteit w erd gegeven aan
het te gelde maken van de diverse activa. In de komende verslagperiode zal
aandacht besteed w orden aan de zekerheden en zullen deze op
rechtsgeldigheid w orden beoordeeld.

19-04-2018
2

In de verslagperiode is onderzoek gedaan naar de door de aandeelhouders
F&L Beheer I BV en F&L Beheer II BV bedongen pandrechten. De voorlopige
conclusies van curator zijn besproken met de bestuurders van deze
vennootschappen, tevens indirect bestuurders van de gefailleerde
vennootschappen. Afgesproken is dat curator een meer definitief oordeel zal
vellen nadat de incasso van vorderingen en de afrekening met de doorstarter
F&L Media BV zijn afgerond. Nu deze kw esties inmiddels grotendeels zijn
afgerond, zal in de komende verslagperiode aandacht w orden besteed aan
verificatie van de vorderingen van crediteuren en tevens de positie van de
beide pandhouders.

07-08-2018
3

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de positie van de
financiers van de onderneming, de vennootschappen F&L Beheer I BV en F&L
Beheer II BV en hun pandrechten op inventaris, vorderingen etc..

06-06-2019
6

Na onderzoek en overleg met de bestuurders van deze vennootschappen
heeft curator vastgesteld dat de middels een rechtsgeldig pandrecht
verzekerde vorderingen als volgt zijn te specificeren:
- F&L Beheer I BV € 183.756,77
- F&L Beheer II BV € 183.756,77
De pandhouders kunnen zich vinden in deze conclusie. Aangezien alle F&L
vennootschappen zich hoofdelijk hebben verbonden voor de vorderingen van
de financiers en ook alle vennootschappen een pandrecht op met name
vorderingen hebben verstrekt, beraadt curator zich thans op een zo
evenw ichtig mogelijke verdeling van deze lasten onder de vennootschappen.
Hierover zal in een volgend verslag nader w orden gerapporteerd.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de eerder vastgestelde
vorderingen van de pandhouders F&L Beheer I BV en F&L Beheer II BV
onjuist w aren. Met de pandhouders is opnieuw overleg gevoerd en enig
onderzoek in de administratie heeft aangetoond dat de vorderingen naar
beneden moesten w orden bijgesteld. De vorderingen van beide pandhouders
zijn thans vastgesteld op € 157.501,97 voor iedere pandhouder. De
pandhouders kunnen zich vinden in deze conclusie.

12-09-2019
7

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder beschrijving zekerheden.

19-04-2018
2

Zie hierboven onder beschrijving zekerheden.

07-08-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagperiode zijn alle beroepen op eigendomsvoorbehoud
afgew ikkeld.

19-04-2018
2

In de afgelopen verslagperiode is geen nader beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud.

07-08-2018
3

5.6 Retentierechten
Curator verw ijst in de eerste plaats naar het vorige verslag van 11 januari
2018. Op basis van artikel 60 lid 2 Faillissementsw et is met de partij die een
beroep heeft gedaan op het retentierecht en de koper van de activa, de
nieuw e vennootschap F&L Media BV, een regeling getroffen inhoudende
voldoening door de boedel van een bedrag van € 50.000,-- aan de retentor,
w aarna het retentierecht is komen te vervallen. Deze regeling, die de
goedkeuring heeft verkregen van de rechter-commissaris, is in de afgelopen
verslagperiode afgew ikkeld. Het bedrag van € 50.000,-- is betaald uit de
opbrengst van de verkoop van de activa. De vordering van de retentor w ordt
met dit bedrag teruggebracht.

19-04-2018
2

De kw estie van het retentierecht is in de vorige verslagperiode afgerond.

07-08-2018
3

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

In de verslagperiode is geen beroep gedaan op reclamerechten.

07-08-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen van pandakten; overleg met pandhouders; periodiek overleg met
ABN AMRO over overboeking saldi etc..

07-08-2018
3

Afw ikkeling bankrelatie met ABN AMRO Bank. Onderzoek naar vorderingen en
zekerheden van de financiers.

06-06-2019
6

Nader overleg met de pandhouders. Onderzoek in de administratie en
bijstellen van de middels pandrecht verzekerde vorderingen van de
pandhouders.

12-09-2019
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de beperkte kosten van voortzetting van
de onderneming in de maand december 2017 in kaart gebracht en afgerekend
met de betreffende leveranciers. Het betreft de posten schoonmaak,
Gaasbeek, Bondis en HostingXS, zoals gespecificeerd in hoofdstuk B van het
financieel verslag in het faillissement van F&L Publishing Group BV.
Zoals in het vorige verslag al gemeld, is een uitzondering gemaakt voor een
tw eetal uitgaven, w aarvan de drukkosten relatief gering w aren en w elke met
grote mate van w aarschijnlijkheid een positieve opbrengst zouden hebben in
de losse verkoop. In de verslagperiode zijn de drukkosten van deze uitgave
voldaan maar heeft afrekening nog niet kunnen plaatsvinden. Curator
verw acht dat de afrekening de komende verslagperiode kan plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode zijn de drukkosten van de tw ee speciale
uitgaven, Bitcoin Special en Gloss, afgerekend met de drukker. Deze
drukkosten zijn kort na het faillissement ten laste van de boedels van F&L
Technical Publications BV en F&L B2B Publishing BV gekomen in de overtuiging
dat de losse verkoop van deze specials rond de jaarw isseling per saldo positief
zou uitpakken. Die verw achting bestaat thans nog steeds, maar voor curator is
dit nog niet duidelijk, omdat de afrekening van de losse verkoop van deze
bladen is inbegrepen in de afrekeningen door Betapress en Imapress. Enig
nader onderzoek zal w orden gedaan in de komende verslagperiode, zodat de
verw achting van de positieve uitkomst met cijfers kan w orden onderbouw d.

07-08-2018
3

In de afgelopen verslagperiode is afgerekend met Betapress en Imapress.
Thans kan w orden geverifieerd of de beperkte voortzetting van de
onderneming in de maand december 2017 voor de boedels positief heeft
uitgepakt. De verw achting is dat dit inderdaad het geval is. In het komende
verslag zal de eindconclusie w orden gemeld.

22-11-2018
4

De beperkte voortzetting van de onderneming in de periode vanaf de
faillissementsdatum 23 november tot en met 23 december 2017 had in de
eerste plaats tot doel om een doorstart van de onderneming te faciliteren. Kort
na het uitspreken van het faillissement w as al duidelijk dat er meerdere
overname-kandidaten w aren. De verkoop van de onderneming zou voor de
schuldeisers van de failliete vennootschap het meest profijtelijk zijn.
De tw eede doelstelling w as om middels de losse verkoop van tijdschriften in de
drukke decembermaand zoveel mogelijk omzet te genereren voor de boedels.

26-02-2019
5

In het kader van de eerste doelstelling is aan een aantal w erknemers
gevraagd om de voorbereidende w erkzaamheden voor het uitbrengen van de
nieuw e periodieke tijdschriften in de maand januari 2018 zoveel mogelijk voort
te zetten, echter zonder externe kosten te maken. Hierbij w erd ervan
uitgegaan dat een doorstart van de onderneming vóór de jaarw isseling
2017/2018 gerealiseerd zou zijn. Dit is ook inderdaad gelukt. De
voorbereidende w erkzaamheden bestonden voornamelijk uit het afmaken van
teksten/artikelen, layout-w erkzaamheden en het maken van afspraken met
externe partijen (drukker/fotografen/verspreiders) voor het geval de
onderneming na de jaarw isseling zou doorstarten.
Deze w erkzaamheden zijn daadw erkelijk en succesvol uitgevoerd. De
doorstarter, de nieuw opgerichte vennootschap F&L Media BV, kon dankzij
deze w erkzaamheden na de jaarw isseling snel opstarten.

De kosten van deze w erkzaamheden zijn beperkt gew eest. De
personeelslasten w erden in het kader van de loongarantieregeling betaald
door het UW V, maar zouden ook zonder deze w erkzaamheden ten laste van
het UW V zijn gekomen. Als gevolg van de succesvolle doorstart kunnen de
personeelslasten vanaf de faillissementsdatum, w elke door het UW V aan de
boedel in rekening zijn gebracht, door vrijw el alle boedels w orden vergoed aan
het UW V.
De tw eede doelstelling w erd bereikt door alle w erkzaamheden af te ronden
rond de publicatie van tw ee uitgaven, w aarvan w erd verw acht dat zij veel
omzet zouden genereren in de losse verkoop. Het betreft het tijdschrift Gloss
en de eenmalige uitgave Bitcoin Special. Ten behoeve van deze uitgaven zijn
niet alleen interne kosten gemaakt, maar ook externe, te w eten drukkosten.
Een overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld te zien:
boedel F&L B2B Publishing BV (Gloss)
inkomsten (via Betapress/Imapress) € 74.015,36
af: drukkosten -/- € 13.634,09
opbrengst: € 60.381,27
boedel F&L Business Publications BV
inkomsten (via Betapress/Imapress) € 110.423,73
af: drukkosten -/- € 8.966,10
opbrengst: €101.457,63
Opgemerkt moet w orden dat in beide gevallen sprake is van een opbrengst
van de totale losse verkoop via Betapress/Imapress, dus ook van tijdschriften
die al vóór de faillissementsdatum in omloop w aren gebracht. Echter mag veilig
w orden aangenomen dat de beide tijdschriften Gloss en Bitcoin Special een
forse bijdrage hebben geleverd aan deze opbrengsten.
Een meer precieze analyse van de opbrengst van specifiek deze tw ee
tijdschriften zou verdere bestudering van alle verspreidings- en
verkoopoverzichten van Betapress/Imapress vergen en dat voert naar de
mening van curator te ver in het kader van de afw ikkeling van het faillissement,
zeker in relatie tot de dan noodzakelijkerw ijs te maken kosten. Om die reden
zijn de w erkzaamheden in het kader van de kosten/baten analyse van het
voorzetten van de onderneming thans afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging
Conform afspraak met de koper F&L Media BV zijn bovengenoemde
exploitatiekosten in rekening gebracht aan de koper en door de koper voldaan
middels verrekening. Per saldo zijn er dus geen tijdelijke exploitatiekosten ten
laste van de boedels gekomen.

19-04-2018
2

De beperkte exploitatiekosten over de periode vanaf de faillissementsdatum
tot de overnamedatum 23 december 2017 zijn ten laste van de koper
gebracht.

07-08-2018
3

Zie hierboven onder 6.1.

26-02-2019
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afrekening drukkosten, enig onderzoek naar verkoopcijfers Bitcoin Special en
Gloss, maar nog niet afgerond.

07-08-2018
3

Afrekening met Betapress en Imapress en aanzet tot onderzoek naar het
resultaat over de maand december 2017.

22-11-2018
4

Afronding van de kosten/baten analyse van de voortzetting van de
onderneming in de maand december 2017.

26-02-2019
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

In de afgelopen verslagperiode is de verkoop van de bedrijfsactiva verder
afgew ikkeld. De koopsom voor inventaris, voorraad, goodw ill en
klantenportefeuille is voldaan en verdeeld over de negen aparte boedels.
Afw ikkeling van de verkoop van de vorderingen op debiteuren heeft nog niet
plaatsgehad. Er heeft een eerste afrekening plaatsgevonden met F&L Media
maar er zullen nog enkele correcties moeten w orden aangebracht en voorts is
de verw achting dat ook in de komende verslagperiode nog bedragen zullen
binnenkomen, w elke moeten w orden doorgeboekt naar de koper F&L Media.
In de afgelopen verslagperiode is veel aandacht besteed aan de afrekening
met de doorstarter F&L Media BV. Overzichten zijn gemaakt van de navolgende
mutaties:
A. aan F&L Media overgedragen vorderingen w elke zijn voldaan op de
rekeningen van de gefailleerde vennootschappen;
B. betalingen van vorderingen w elke niet zijn vermeld op de lijsten van
overgedragen vorderingen;
C. betalingen door debiteuren van F&L Media op rekeningen van de
gefailleerde vennootschappen;
D. een restcategorie van diverse betalingen op rekeningen van de gefailleerde
vennootschappen.
De betalingen vallende onder categorie A. zijn overgemaakt aan de
rechthebbende F&L Media.
Over de betalingen, vallende onder categorie B., zijn nadere afspraken
gemaakt met F&L Media, gelijkluidend aan de eerder gemaakte afspraken, te
w eten alsnog overdracht van deze vorderingen aan F&L Media tegen betaling
van 60% van de nominale vorderingen.
De betalingen vallende onder categorie C. zijn alsnog overgemaakt naar F&L
Media.
Over de betalingen vallende onder categorie D. zijn nadere afspraken
gemaakt.
Kort voor de huidige verslagdatum zijn curator en F&L Media tot
overeenstemming gekomen over een definitieve afrekening. Afrekening met de
koper F&L Media heeft inmiddels plaatsgevonden en de diverse betalingen aan
F&L Media w orden verantw oord in de financiële verslagen.

07-08-2018
3

Zoals hierboven al aangegeven, zijn er nog enkele bankrekeningen op naam
van de gefailleerde vennootschappen met een positief saldo. In de komende
verslagperiode zullen deze rekeningen naar nihil w orden teruggebracht.
Onderzocht zal w orden of en in hoeverre de koper van de onderneming F&L
Media BV nog recht heeft op enig bedrag. Dit zou het geval kunnen zijn
w anneer er betalingen zijn binnengekomen door debiteuren w ier vorderingen
in het kader van de doorstart van de onderneming zijn overgedragen aan F&L
Media.

22-11-2018
4

Alle bankrekeningen van de vennootschappen bij ABN AMRO Bank vertonen
thans een nihilsaldo. Met de koper F&L Media BV is afgerekend.

26-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele bedragen binnengekomen op
rekeningen van de vennootschappen. Gebleken is dat de doorstarter F&L
Media BV recht had op deze bedragen. De bedragen zijn doorgeboekt naar F&L
Media BV. Nu de rekeningen van de vennootschappen bij ABN AMRO Bank zijn
of w orden opgeheven, is de verw achting dat dit zich niet zal herhalen. Met de
doorstarter F&L Media BV is thans definitief afgerekend.

06-06-2019
6

6.5 Verantwoording
De koopsom is inmiddels verdeeld over de negen boedels.

19-04-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en controle van het betalingsverkeer; uitvoerig overleg de koper
F&L Media over verdeling van de opbrengsten; het opmaken van diverse
overzichten; aanbrengen van correcties en nader overleg en uiteindelijk
afrekening met de koper F&L Media.

07-08-2018
3

Eindafrekening met F&L Media BV.

06-06-2019
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

In de afgelopen verslagperiode is er geen aanleiding gew eest om nader
onderzoek te doen naar de stand van de administratie.
Ook in de afgelopen verslagperiode is er geen aanleiding gew eest om nader
onderzoek te doen naar de stand van de administratie van de verschillende
vennootschappen.

07-08-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

19-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het onderzoek naar de stortingsplicht op de aandelen zal in de komende
verslagperiode w orden uitgevoerd.

19-04-2018
2

Zie onderstaand:

07-08-2018
3

F&L Publishing Group BV: opgericht in 1998, eventuele vordering verjaard;
F&L Technical Publications BV: opgericht in 1998, eventuele vordering verjaard;
F&L Shop BV: opgericht in 2010, eventuele vordering verjaard;
F&L Business Publications BV: opgericht in 1998, eventuele vordering verjaard;
F&L Leisure BV: opgericht in 2010, eventuele vordering verjaard;
F&L B2B Publishing BV: opgericht in 2011, eventuele vordering verjaard;
F&L Automotive Publications BV: opgericht in 2004, eventuele vordering
verjaard;
F&L Life Publications BV: opgericht in 2006, eventuele vordering verjaard;
F&L Italian Publications BV: opgericht in 2009, eventuele vordering verjaard.
Aangezien de verjaringstermijn inzake de verplichting tot volstorting van de
aandelen vijf jaren bedraagt, is in alle gevallen een eventuele vordering
verjaard. Overigens is er geen aanleiding om te veronderstellen dat niet is
voldaan aan de w ettelijke volstortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

De bevindingen in de afgelopen verslagperiode zijn ongew ijzigd.
Nee
Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode is er geen aanleiding gew eest om
onderzoek te doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

07-08-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

De bevindingen in de afgelopen verslagperiode zijn ongew ijzigd.
Nee

07-08-2018
3

Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode is er geen aanleiding gew eest om
onderzoek te doen naar mogelijk paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Enig nader onderzoek naar aspecten van rechtmatigheid; controle
oprichtingsdata van de vennootschappen en verjaring van eventuele
vorderingen.

07-08-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.

19-04-2018
2

De boedelvordering van het UW V is thans nog niet bekend. Deze w ordt
verw acht in de komende verslagperiode.
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering aangemeld van
€ 49.035,18 plus p.m. w egens verschuldigde huurpenningen over de maanden
januari en februari 2018. Verificatie zal plaatsvinden in de komende
verslagperiode, evenals de stand van zaken rond het claimen van de
bankgarantie inzake leegstandsschade.
De faillissementskosten zijn tevens te beschouw en als boedelvordering.
Curator zal bij gelegenheid van publicatie van dit verslag aan de rechtbank
verzoeken om de faillissementskosten tot en met 12 april 2018 bij w ijze van
voorschot vast te stellen.

Toelichting
In de verslagperiode zijn de faillissementskosten tot en met 12 april 2018 bij
w ijze van voorschot toegekend door de rechtbank en ten laste van de diverse
boedels gebracht conform de door de rechter-commissaris goedgekeurde
verdeling.
De navolgende boedelvordering van het UW V zijn inmiddels bekend:

07-08-2018
3

F&L Life Publications BV: € 77.095,75
F&L B2B Publishing BV: € 6.578,23
Ten aanzien van de aangemelde boedelvordering w egens verschuldigde
huurpenningen en het claimen van de bankgarantie w egens leegstandsschade
zal, zoals hierboven in dit verslag al aangegeven, in de komende
verslagperiode nader onderzoek w orden gedaan.
Overige boedelvordering zijn tot nu toe niet aangemeld.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn ook de overige boedelvorderingen van het
UW V bekend gew orden. De boedelvordering in het faillissement van B2B
Publishing BV, zoals hierboven vermeld, is verhoogd. Het overzicht luidt thans
als volgt:
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L

22-11-2018
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Publishing Group BV: € 179.490,91
B2B Publising BV: € 6.759,11
Life Publications BV: € 77.095,75 (ongew ijzigd)
Leisure Publications BV: € 12.090,50
Technical Publications BV: € 42.985,86
Automotive Publications BV: € 71.363,08
Business Publications BV: € 36.154,15

In de andere vennootschappen zijn geen boedelvorderingen van het UW V te
verw achten.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de boedelvordering van het UW V in de
boedel van F&L Technical Publications BV gew ijzigd. De boedelvordering
bedraagt thans € 45.288,89.

26-02-2019
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Er zijn geen nieuw e boedelvorderingen bijgekomen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de boedelvordering van het UW V op de
boedel van F&L Automotive Publications BV gew ijzigd. Deze bedraagt thans €
74.109,96.

Toelichting
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn enkele boedelvorderingen van het
UW V tijdens de looptijd van deze faillissementen gew ijzigd. Om die reden
volgt hieronder een specificatie van de definitieve boedelvorderingen van het
UW V.
F&L Technical Publications BV: € 45.288,89
F&L Shop BV: F&L Business Publications BV: € 36.154,15
F&L Leisure BV: € 12.090,50
F&L Publishing Group BV: € 179.490,91
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F&L B2B Publishing BV: € 6.759,11
F&L Automotive Publications BV: € 74.109,96
F&L Life Publications BV: € 77.095,75
F&L Italian Publications BV: -

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus, voor zover thans bekend, is als volgt te
specificeren:
F&L Publishing Group BV:
omzetbelasting € 470.145,-motorrijtuigenbelasting € 943,-loonheffing € 106.736,--
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F&L Technical Publications BV:
loonheffing € 19.496,-F&L Shop BV: -F&L Business Publications:
loonheffing € 30.267,-F&L Leisure BV:
loonheffing € 6.601,-F&L B2B Publishing BV:
loonheffing € 2.841,-F&L Automotive Publications BV:
loonheffing € 37.532,-F&L Life Publications BV:
loonheffing € 32.408,-F&L Italian Publications BV:
loonheffing € 5.746,-De aanslagen omzetbelasting zijn ambtshalve opgelegd. Curator zal bezw aar
maken tegen de aanslagen omzetbelasting over de maanden december 2017
en januari 2018. In deze maanden is immers geen omzet meer gemaakt. In het
openstaande bedrag is voorts inbegrepen een ambtshalve opgelegde aanslag
omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 W et Omzetbelasting ten bedrage van €
300.000,--. Deze aanslag zal te zijner tijd moeten w orden aangepast zodra
bekend is of en zo ja tegen w elk percentage een uitkering kan w orden gedaan
aan de concurrente crediteuren.

Toelichting
De stand van de vorderingen van de fiscus is thans als volgt te specificeren:
ten laste van de fiscale eenheid van alle vennootschappen € 353.625,--. Deze
vordering bestaat uit de onderdelen ambtshalve aanslag artikel 29 W et Ob. €
300.000,-- en € 53.625,= ambtshalve aanslagen omzetbelasting over de
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periode november tot en met februari 2017. Daarnaast zijn nog ambtshalve
aanslagen omzetbelasting opgelegd over de maanden maart en april.
Voorts staan ten laste van F&L Publishing Group nog open aanslagen
motorrijtuigenbelasting ten bedrage van € 943,--.
De aanslagen loonheffing, zoals hierboven genoemd in het vorige verslag,
zullen komen te vervallen omdat deze vorderingen zullen w orden
overgenomen door het UW V.

Toelichting
In de komende verslagperiode zullen de vorderingen van de fiscus w orden
gecontroleerd op juistheid. Voorts zal w orden onderzocht of ambtshalve
opgelegde aanslagen dienen te w orden gecorrigeerd. Aan de fiscus is
gevraagd om een overzicht te verstrekken van openstaande aanslagen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de preferente vorderingen van de fiscus
gew ijzigd. De ambtshalve aanslagen loonheffing over de maanden december
2017 en januari 2018 zijn vernietigd. In alle boedels w aarin w erknemers in
loondienst w erkzaam w aren, blijft thans over een ambtshalve opgelegde
aanslag loonheffing over de maand november 2017.
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W at betreft de omzetbelasting is de situatie ook enigszins gew ijzigd. De
ambtshalve opgelegde aanslagen omzetbelasting over de maanden maart en
april 2018 zijn vernietigd. Thans resteren de ambtshalve opgelegde aanslag
over de maand november 2017 ten bedrage van € 53.625,-- en de eveneens
ambtshalve opgelegde aanslag ex artikel 29 lid 7 W et Ob. ten bedrage van
€300.000,--. Deze aanslagen zijn hoofdelijk opgelegd aan alle
vennootschappen, gezien de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van alle
vennootschappen.
Voorts is aan F&L Publishing Group BV opgelegd een aantal aanslagen
motorrijtuigenbelasting ten bedrage van in totaal € 943,--.
Tenslotte staat ten laste van F&L Publishing Group BV nog open een aanslag
vennootschapsbelasting ten bedrage van € 2.862,--.
In de verslagperiode is overleg gevoerd met de belastingdienst over de
ambtshalve opgelegde aanslagen. Afgesproken is dat curator zal onderzoeken
of bezw aar tegen de ambtshalve aanslag omzetbelasting november 2017
zinvol is middels het alsnog doen van aangifte. Voorts zijn met de
belastingdienst afspraken gemaakt over de ambtshalve opgelegde aanslag ex
artikel 29 lid 7 W et Ob. Afspraken hierover zijn nodig, omdat in een aantal
boedels uitkeringen gedaan kunnen w orden aan de concurrente schuldeisers,
w aarmee deze aanslag automatisch lager w ordt. Onzeker is echter hoeveel
kan w orden uitgekeerd aan de concurrente schuldeisers, zodat ook de hoogte
van de definitieve aanslag nog onbekend is. Curator en de betreffende
ambtenaar van de belastingdienst hebben afgesproken om over deze kw estie
contact te blijven onderhouden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is bezw aar ingediend bij de belastingdienst
tegen de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting over de maand
november 2017. Deze ambtshalve aanslag bedraagt thans € 53.625,-- en is
vanw ege de fiscale eenheid van alle vennootschappen voor de omzetbelasting
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hoofdelijk aan alle vennootschappen opgelegd. Aan de hand van de
administratie van de vennootschappen w as echter vast te stellen dat een
correcte aanslag € 24.434,-- zou moeten bedragen. Aan de belastingdienst is
verzocht om de ambtshalve opgelgde aanslag te corrigeren. Tot op heden
heeft de belastingdienst hierover nog geen beslissing genomen.
Daarnaast heeft de belastingdienst, eveneens hoofdelijk aan alle
vennootschappen, een ambtshalve aanslag opgelegd ex artikel 29 W et
Omzetbelasting ten bedrage van €300.000,=. Tegen deze aanslag zal bezw aar
w orden gemaakt nadat de verificatievergaderingen zijn gehouden en een
inschatting is te maken van het uitkeringspercentage aan de concurrente
crediteuren. In dat bezw aar zal aan de belastingdienst w orden verzocht om
een correcte aanslag op te leggen. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe
hoog deze zal zijn.
In de afgelopen verslagperiode zijn de preferente vorderingen van de fiscus
ongew ijzigd gebleven.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de
vorderingen van de fiscus. In het overzicht hierboven is te lezen dat in vrijw el
alle boedels loonheffing openstaat. Echter heeft het UW V aan curator laten
w eten dat zij in het kader van de Loongarantieregeling de verschuldigde
lonen heeft overgenomen inclusief de verschuldigde loonheffing. De
loonheffing is dus voldaan door het UW V en kan om die reden uit de
specificatie van verschuldigde belastingen w orden verw ijderd. Curator heeft
de belastingdienst hiervan een bericht gezonden. W at resteert zijn derhalve
omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en een kleine aanslag
vennootschapsbelasting. Nadere analyse van het fiscale dossier heeft
geleerd dat in de boedel van F&L Publishing Group BV - naast de
omzetbelasting - een aanslag motorrijtuigenbelasting en
vennootschapsbelasting overblijft van € 3.805,--. Deze belastingen vallen
niet in de fiscale eenheid.
W at betreft de ambtshalve aanslag omzetbelasting van € 53.625,--,
w aarover hierboven w ordt gerapporteerd, moet curator vaststellen dat op de
aangifte die reeds gedaan is in maart 2019 en w elke zou moeten leiden tot
een correcte aanslag van € 24.434,-- tot nu toe door de belastingdienst geen
beslissing is genomen. In het kader van de afw ikkeling van de faillissementen
zal curator echter uitgaan van de juistheid van deze aangifte en derhalve
rekening houden met een belastingschuld van € 24.434,-- ten laste van de
fiscale eenheid van alle vennootschappen.
Dan is er nog de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting ten bedrage
van € 300.000,--. In de verslagperiode heeft curator een berekening gemaakt
van de naar zijn mening verschuldigde omzetbelasting ex artikel 29 W et Ob.,
w elke neerkomt op een verschuldigd bedrag van € 57.733,--. Tegen de
ambtshalve aanslag is bezw aar gemaakt en aan de fiscus is verzocht om een
gecorrigeerde aanslag op te leggen ten bedrage van € 57.733,--. Curator zal
bij de afhandeling van de faillissementen rekening houden met
verschuldigdheid van dit laatstgenoemd bedrag. Ook deze belasting komt ten
laste van de fiscale eenheid van alle vennootschappen.
Uitgaande van het bovenstaande, is de vordering van de belastingdienst
derhalve als volgt te specificeren.
F&L Technical Publications BV: -
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F&L Shop BV: F&L Business Publications BV: F&L Leisure BV: F&L Publishing Group BV: € 3.805,-F&L B2B Publishing BV: F&L Automotive Publications BV: F&L Life Publications BV: F&L Italian Publications BV: Voorts ten laste van de fiscale eenheid van alle vennootschappen:
omzetbelasting november 2017 € 24.434,-- en omzetbelasting ex artikel 29
W et Ob. € 57.733,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze vordering is thans nog niet bekend.

Toelichting
De navolgende preferente vordering van het UW V zijn inmiddels bekend:
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F&L Life Publications BV, hoog preferent, € 7.917,06
F&L Life Publications, laag preferent, € 55.367,01
F&L B2B Publishing BV, hoog preferent, € 728,59
F&L B2B Publishing BV, laag preferent, € 5.599,59

Toelichting
Het overzicht, zoals thans bekend, luidt als volgt:
F&L Publishing Group BV: hoog preferent: € 21.437,75, laag preferent: €
130.200,89
F&L B2B Publising BV: hoog preferent € 728,59, laag preferent: € 5.599,59
F&L Life Publications BV: hoog preferent € 7.917,06, laag preferent: €
55.367,01
F&L Leisure Publications BV: hoog preferent € 2.119,12, laag preferent €
11.351,77
F&L Technical Publications BV: hoog preferent € 4.220,59, laag preferent €
31.171,76
F&L Automotive Publications BV: hoog preferent: € 8.055,79, laag preferent €
59.582,66
F&L Business Publications BV: hoog preferent € 3.637,27, laag preferent €
22.548,82

22-11-2018
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Toelichting
De preferente vorderingen van het UW V zijn in de verslagperiode ongew ijzigd
gebleven.

Toelichting
Voor de volledigheid w ordt gemeld dat in de boedels van F&L Shop BV en F&L
Italian Publications BV door het UW V geen vorderingen zijn ingediend. Bij deze
vennootschappen w aren geen w erknemers in dienst.

Toelichting
Ook in de hoog- en laag preferente vorderingen van het UW V zijn in de loop
van de tijd w ijzigingen aangebracht. Voor de overzichtelijkheid volgt thans
een specificatie per vennootschap:
Hoog preferent:
F&L Technical Publications BV: € 4.220,59
F&L Shop BV: F&L Business Publications BV: € 3.637,27
F&L Leisure BV: € 2.119,12
F&L Publishing Group BV: € 21.437,75
F&L B2B Publishing BV: € 728,59
F&L Automotive Publications BV: € 8.055,79
F&L Life Publications BV: € 7.917,06
F&L Italian Publications BV: Laag preferent;
F&L Technical Publications BV: € 31.171,76
F&L Shop BV: F&L Business Publications BV: € 22.548,82
F&L Leisure BV: € 11.351,77
F&L Publishing Group BV: € 130.200,89
F&L B2B Publishing BV: € 5.599,59
F&L Automotive Publications BV: € 59.582,66
F&L Life Publications BV: € 55.367,01
F&L Italian Publications BV: -

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Deze vorderingen zijn thans nog niet bekend.

Toelichting
Overige preferente vorderingen zijn tot nu toe niet aangemeld.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
F&L Publishing Group BV: 45
F&L Technical Publications BV: 5
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: 7
F&L Leisure BV: 18
F&L B2B Publishing BV: 14
F&L Automotive Publications BV: 17
F&L Life Publications BV: 7
F&L Italian Publications BV: 4

Toelichting
F&L Publishing Group BV: 47
F&L Technical Publications BV: 5
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: 8
F&L Leisure BV: 20
F&L B2B Publishing BV: 15
F&L Automotive Publications BV: 19
F&L Life Publications BV: 9
F&L Italian Publications BV: 4

Toelichting
F&L Publishing Group BV: 47
F&L Technical Publications BV: 5
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: 8
F&L Leisure BV: 21
F&L B2B Publishing BV: 16
F&L Automotive Publications BV: 19
F&L Life Publications BV: 9
F&L Italian Publications BV: 4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de aantallen concurrente crediteuren
grotendeels gelijk gebleven. Toegevoegd zijn echter de rekening-courant
vorderingen van diverse groepsmaatschappijen op dochtermaatschappijen.
Curator heeft zich daarbij gebaseerd op de rekening-courant standen, zoals
gespecificeerd in de grootboekkaarten van de verschillende
groepsmaatschappijen per ultimo oktober 2017.

Toelichting
F&L Publishing Group BV: 49
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F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L

Technical Publications BV: 7
Shop BV: -- F&L Business Publications: 7
Leisure BV: 21
B2B Publishing BV: 16
Automotive Publications BV: 20
Life Publications BV: 10
Italian Publications BV: 4

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is gelijk gebleven ten opzichte van de
vorige verslagen.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
F&L Publishing Group BV: € 913.898,-F&L Technical Publications BV: € 37.735,84
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: € 39.180,06
F&L Leisure BV: € 103.006,08
F&L B2B Publishing BV: € 45.915,32
F&L Automotive Publications BV: € 236.240,02
F&L Life Publications BV: € 160.579,51
F&L Italian Publications BV: € 8.039,87

Toelichting
F&L Publishing Group BV: € 74.772,41
F&L Technical Publications BV: € 37.735,84
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: € 74.772,41
F&L Leisure BV: € 133.093,67
F&L B2B Publishing BV: € 47.407,20
F&L Automotive Publications BV: € 322.236,38
F&L Life Publications BV: € 207.472,53
F&L Italian Publications BV: € 8.039,87

Toelichting
F&L Publishing Group BV: € 972.431,64
F&L Technical Publications BV: € 37.735,84
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: € 74.772,41
F&L Leisure BV: € 133.015,93
F&L B2B Publishing BV: € 47.520,14
F&L Automotive Publications BV: € 322.236,38
F&L Life Publications BV: € 207.472,53
F&L Italian Publications BV: € 8.039,87

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de bedragen van de concurrente
vorderingen grotendeels gelijk gebleven. Toegevoegd zijn echter de rekeningcourant vorderingen van diverse groepsmaatschappijen op
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dochtermaatschappijen. Curator heeft zich daarbij gebaseerd op de rekeningcourant standen, zoals gespecificeerd in de grootboekkaarten van de
verschillende groepsmaatschappijen per ultimo oktober 2017.

Toelichting
F&L Publishing Group BV: € 381.551,36
F&L Technical Publications BV: € 71.018,74
F&L Shop BV: -F&L Business Publications: € 74.984,=
F&L Leisure BV: € 135.056,98
F&L B2B Publishing BV: € 47.520,14
F&L Automotive Publications BV: € 323.801,99
F&L Life Publications BV: € 209.481,62
F&L Italian Publications BV: € 6.542,49

Toelichting
Ook het bedrag van de concurrente vorderingen is gelijk gebleven ten
opzichte van het vorige verslag.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curator verw ijst naar het eerste verslag van 11 januari 2018.
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Ook thans nog is de verw achting gerechtvaardigd dat te zijner tijd in tenminste
een aantal boedels een uitkering aan de concurrente crediteuren kan w orden
gedaan. Veel zal echter afhangen van de vordering van het UW V, w elke thans
nog niet bekend is en de definitieve vordering van de belastingdienst. De
verw achting is dat in de komende verslagperiode hierover meer duidelijkheid
zal gaan ontstaan.
Op de huidige verslagdatum is slechts ten aanzien van tw ee vennootschappen
de boedelvordering van het UW V bekend. Zie hierboven. Dit betekent dat ten
aanzien van de overige boedels nog onduidelijk is of te zijner tijd een uitkering
aan de concurrente crediteuren kan w orden gedaan. De verw achting is op de
huidige verslagdatum echter nog steeds gerechtvaardigd dat in een aantal
boedels een uitkering aan de concurrente crediteuren kan w orden gedaan. In
dit kader is het noodzakelijk dat nader onderzoek w ordt gedaan naar de
vorderingen van de belastingdienst en dat bezw aar w ordt ingediend tegen ten
onrechte opgelegde ambtshalve aanslagen. In de komende verslagperiode zal
hieraan aandacht w orden besteed.
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Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de inventarisatie van
vorderingen van abonnees op het blad Muscle en Fitness in de boedel van F&L
Leisure Publications uitbesteed aan SP Abonneeservice te Alphen aan de Rijn.
De inventarisatie is inmiddels afgerond en de kosten zijn ten laste van deze
boedel gebracht.
In de afgelopen verslagperiode zijn de boedel- en preferente vorderingen van
het UW V bekend gew orden. Dit betekent dat meer duidelijkheid ontstaat over
de afw ikkeling van de onderscheidende boedels. In de komende
verslagperiode zullen de fiscale schulden w orden gecontroleerd en zal een
aanvang w orden gemaakt met verificatie van de vorderingen in de boedels van
Business Publications, Techical Publications, Italian Publications, B2B
Publications en en Shop. In het volgende verslag zal hierover w orden
gerapporteerd.
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In de boedel van F&L Technical Publications BV is een actief gerealiseerd van €
46.370,27, hetgeen blijkt uit het tussentijds financieel verslag in deze boedel,
dat als bijlage aan dit verslag is gehecht. Voorts moet w orden geconstateerd
dat de boedelvordering van het UW V ten laste van deze boedel € 45.288,89
bedraagt. Na aftrek van de nog ten laste van deze boedel te brengen
faillissementskosten, zal de boedelvordering van het UW V derhalve niet
volledig kunnen w orden voldaan. Om deze reden zal curator de boedel van F&L
Technical Publications BV bij de rechtbank voordragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten.
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Ten aanzien van de andere w erkmaatschappijen is de verw achting
gerechtvaardigd dat het ofw el zal komen tot een vereenvoudigde afw ikkeling
ex artikel 137a en volgende Faillissementsw et, dan w el tot een uitkering aan
de concurrente schuldeisers. In de komende verslagperiode zal hieraan volop
aandacht w orden besteed en zullen, w aar nodig, verificatievergaderingen
w orden voorbereid.
De w erkzaamheden in de boedel van F&L Publishing Group BV zullen voorlopig
w orden opgeschort in afw achting van een eventuele toename van het actief in
deze boedel als gevolg van de afw ikkeling van de boedels van de
w erkmaatschappijen.
Zoals hierboven al aangegeven, zullen binnenkort op 13 juni a.s.
verificatievergaderingen w orden gehouden in 6 van de 9 boedels. Zodra de
lijsten van geverifieerde vorderingen in deze boedels bekend zijn, zal bezw aar
w orden gemaakt tegen de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting ten
bedrage van € 300.000,--. Zodra de bezw aren tegen de ambtshalve
opgelegde aanslagen zijn gehonoreerd en gecorrigeerde aanslagen zijn
opgelegd, kunnen uitdelingslijsten w orden opgemaakt.

06-06-2019
6

Gezien de huidige stand van zaken in de boedels van F&L Publishing Group BV
en F&L Technical Publications BV, zullen deze faillissementen te zijner tijd
w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.
Tenslotte is er dan nog de boedel van F&L Shop BV. In deze boedel zijn geen
vorderingen ingediend door concurrente crediteuren, maar is w el actief
gerealiseerd, zoals blijkt uit het tussentijds financieel verslag. Dit actief zal
w orden gereserveerd voor de vordering van de belastingdienst. In deze
boedel zal dus w aarschijnlijk een vereenvoudigde afw ikkeling plaatsvinden.
Nu de vorderingen van crediteuren in zes van de negen boedels duidelijk zijn
gew orden en tevens rekening kan w orden gehouden met de hierboven
gespecificeerde vorderingen van de belastingdienst, is de conclusie
gerechtvaardigd dat in deze zes boedels een uitkering aan de concurrente
crediteuren kan w orden gedaan. Het betreft de navolgende boedels:
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L
F&L

Business Publications
Leisure BV
B2B Publishing BV
Automotive Publications BV
Life Publications BV
Italian Publications BV

Voorts zullen tw ee boedels bij de rechtbank w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten. Dat zijn de boedels van F&L Technical
Publications BV en F&L Publishing Group BV.
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Tenslotte zal in de boedel van F&L Shop BV de vereenvoudigde afw ikkeling
ingevolge artikel 137a e.v. Faillissementsw et gaan plaatsvinden.
Aan de rechtbank zal thans w orden gevraagd om de faillissementskosten
vanaf 26 februari 2019 tot aan het einde van de faillissementen vast te
stellen, w aarna de uitdelingslijsten in de bovengenoemde zes boedels
kunnen w orden opgemaakt. De uitdelingslijsten zullen vervolgens ter inzage
w orden gelegd en aan alle crediteuren in deze boedels zal een bericht
w orden gezonden. Nadat de uitdelingslijsten verbindend zijn gew orden, zal
de uitkering aan de ongeveer 650 crediteuren w orden uitgevoerd.
In de boedels van F&L Technical Publications BV en F&L Publishing Group BV
zal na vaststelling van de faillissementskosten het resterende actief w orden
uitgekeerd aan het UW V uit hoofde van haar boedelvorderingen.
Het actief in de boedel van F&L Shop BV zal w orden gereserveerd voor de
fiscus.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie; contacten met het UW V; inventarisatie vorderingen
belastingdienst.

07-08-2018
3

Afronden van inventarisatie vorderingen in alle negen boedels; verw erken van
w ijzigen van vorderingen van het UW V; overleg met de belastingdienst.

26-02-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie van vorderingen van crediteuren, w elke thans nog
regelmatig w orden ingediend.
Verder zal in de komende verslagperiode aandacht w orden besteed aan
afronding van de incasso van vorderingen op debiteuren, inclusief de nog
resterende vorderingen op de debiteuren Betapress en Imapress.
In de komende verslagperiode zal verdere afrekening plaatsvinden met F&L
Media BV.
Tegen de ten onrechte opgelegde ambtshalve aanslagen omzetbelastingdienst
zal bezw aar w orden gemaakt.
Met de pandhouders F&L Beheer I BV en F&L Beheer II BV zal nader overleg
w orden gevoerd over de gevestigde zekerheden.
Nader onderzoek zal w orden gedaan naar het inroepen van de bankgarantie
terzake leegstandsschade en de gevolgen daarvan op de boedelvordering
w egens verschuldigde huurtermijnen.
Onderzoek zal w orden gedaan naar de volstorting van de aandelen.
Tenslotte zal voortdurend toezicht w orden gehouden op een correcte verdeling
van opbrengsten en bestede tijd over de verschillende boedels.

19-04-2018
2

Nader onderzoek naar opbrengsten Bitcoin Special en Gloss. Nader onderzoek
naar rechtsgeldigheid pandrechten. Verdere inventarisatie van boedel- en
preferente vorderingen van het UW V; nader onderzoek naar ambtshalve
opgelegde fiscale aanslagen en bezw aar maken daartegen en verdere
inventarisatie van fiscale vorderingen. Het doen van aangifte omzetbelasting
op grond van artikel 29 W et Ob..
Onderzoek naar mogelijke uitkering aan concurrente crediteuren in de
verschillende boedels en het voorbereiden van verificatie van vorderingen en
verificatievergaderingen.
Onderzoek naar onderlinge rekening-courant verhoudingen. Onderzoek naar
eindafrekening met Betapress/Imapress.
Nader onderzoek naar een mogelijke uitkering door de Stichting Reprorecht.

07-08-2018
3

Onderzoek naar verschuldigdheid boedelvordering verhuurder. Onderzoek
naar mogelijke vordering op Stichting Reprorecht. Afw ikkeling diverse
banksaldi. Afronding overzicht exploitatie december 2017. Verificatie preferente
vorderingen van de fiscus en een aanvang maken met verificatie van
concurrente vorderingen in de boedels w aarin een uitkering kan w orden
gedaan aan de concurrente crediteuren.

22-11-2018
4

In de komende verslagperiode zal de boedel van F&L Technical Publications BV
bij de rechtbank w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten. Ten aanzien van de overige w erkzaamheden zullen, w aar nodig,
verificatievergaderingen w orden voorbereid. De afw ikkeling van de boedel van
F&L Publishing Group BV zal w orden opgeschort.

26-02-2019
5

Zie hiervoor het slot van hoofdstuk 8.

06-06-2019
6

Zie hiervoor het slot van hoofdstuk 8.

12-09-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-04-2018
2

Ook thans kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van
afw ikkeling van de diverse boedels. In de komende verslagperiode zal w orden
onderzocht of en in hoeverre een aantal boedels versneld kan w orden
afgew ikkeld, w aarna afw ikkeling van de meer gecompliceerde boedels later zal
volgen.

07-08-2018
3

Curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode een aanvang te
maken met de afw ikkeling van de verschillende boedels. Het streven is erop
gericht dat uiteindelijk slechts een of tw ee boedels overblijven, w aarvan de
afw ikkeling w at langere tijd in beslag zal nemen.

22-11-2018
4

Curator streeft ernaar om in ieder geval de boedels van de
w erkmaatschappijen af te w ikkelen in de loop van 2019. Na de afw ikkeling van
deze boedels kan w orden begonnen aan de afw ikkeling van de boedel van
moedermaatschappij F&L Publishing Group BV.

26-02-2019
5

Het tempo van afw ikkeling van 6 van de 9 boedels zal mede afhangen van de
termijn die de belastingdienst neemt voor het beslissing op de bezw aren
tegen de ambtshalve opgelegde aanslagen. Zodra de vorderingen van de
belastingdienst definitief vaststaan, kan de verdere afw ikkeling ter hand
w orden genomen. Gezien deze onzekerheid, kan op dit moment geen
uitspraak w orden gedaan over de termijn van afw ikkeling. Curator streeft naar
een zo spoedig mogelijke afw ikkeling van alle boedels.

06-06-2019
6

Ervan uitgaande dat er geen w ijziging meer plaatsvindt in de vorderingen
van alle crediteuren en zich verder geen onvoorziene zaken aandienen, is de
verw achting gerechtvaardigd dat alle faillissementen kunnen w orden
afgew ikkeld voor het einde van 2019.

12-09-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Nadere inventarisatie en voorbereiding opstellen van plan van afw ikkeling.

Bijlagen
Bijlagen

07-08-2018
3

