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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aufori Media BV

12-09-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aufori Media BV,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6542 SX) Nijmegen aan
Bredestraat 98, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65273206

12-09-2019
1

Activiteiten onderneming
volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon
een onderneming op het gebied van het uitgeven van tijdschriften

12-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 60.724,00

2017

€ 85.320,00

Toelichting financiële gegevens
Ik verricht nog onderzoek naar de financiële gegevens.

12-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

12-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 8.488,19

12-12-2019
2

€ 9.000,69

11-03-2020
3

€ 20.480,64

11-06-2020
4

Verslagperiode
van
20-8-2019

12-09-2019
1

t/m
11-9-2019
van
12-9-2019

12-12-2019
2

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

11-03-2020
3

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

11-06-2020
4

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020
t/m
10-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 24 min

2

34 uur 12 min

3

6 uur 54 min

4

14 uur 6 min

5

7 uur 24 min

totaal

105 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap w erd opgericht op 5 februari 2016. De
bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is
W olibre BV. Van die vennootschap is de heer Müller bestuurder en enig
aandeelhouder.

12-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog ben ik niet bekend met aanhangige procedures.

12-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap heeft verzekeringen afgesloten via een
tussenpersoon. Ik zal de tussenpersoon vragen de verzekeringen te
beëindigen.

12-09-2019
1

Verslag 2: de afgelopen verslagperiode w erden de verzekeringen beëindigd.

12-12-2019
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurt het pand aan de Bredestraat te Nijmegen.
De rechter-commissaris heeft inmiddels toestemming gegeven de
huurovereenkomst te beëindigen. De huur van het pand zal ik de komende
verslagperiode dan ook beëindigen.

12-09-2019
1

Verslag 2: de afgelopen verslagperiode w erd de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden beëindigd.

12-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap exploiteerde een uitgeverij. Zij publiceerde en
exporteerde tw ee tijdschriften. Ibiza Magazine en W erelds W onen. Deze
tijdschriften w erden vier maal per jaar verspreid onder abonnees en verkocht
in w inkels in Nederland en België.
De content w erd ontw ikkeld door (voornamelijk) freelance schrijvers. De
gefailleerde vennootschap had één w erknemer in dienst.
De oorzaak van het faillissement zou volgens de bestuurder gelegen zijn in het
feit dat sinds de aanvang van de bedrijfsactiviteiten de opbrengsten ten
opzichte van de uitgaven achter bleven. De redenen daarvoor zouden volgens
de heer Müller zijn dat w inkelverkoop terugloopt, omdat er in zijn
algemeenheid minder tijdschriften w orden verkocht. Daarnaast zou het
tegenw oordig essentieel zijn voor uitgevers om een goede online/offline
verhouding te hebben; zow el een fysiek tijdschrift als een goed online
platform.
Volgens de heer Müller ontbrak het met name aan het online gedeelte.
Daarnaast zou een voormalig partner van de heer Müller een concurrerend
tijdschrift zijn begonnen. Met dat tijdschrift zou er concurrentie zijn ontstaan
voor één van de tijdschriften.
Het faillissement w erd uiteindelijk aangevraagd door tw ee freelance schrijvers
van Ibiza Magazine. Volgens de bestuurder kon de failliete vennootschap toen
al enige tijd niet meer aan haar verplichtingen blijven voldoen.
Ik onderzoek nog of deze oorzaken inderdaad de oorzaken voor het
faillissement zijn.

12-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

12-09-2019
1

Toelichting
Er w as 1 personeelslid in dienst op datum faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

12-09-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w as er volgens de (middellijk)
bestuurder 1 personeelslid in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-8-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ik ben in afw achting van de vordering van het UW V op basis van de
loon/garantieregeling.

12-09-2019
1

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van €6.024,51 en een
preferente vordering van
€ 2.068,61.

11-06-2020
4

Mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

12-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

12-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van het merkenrecht van één van de
tijdschriften, daarnaast is zij eigenaar van de kantoorinventaris.

12-09-2019
1

De komende verslagperiode zal ik proberen een en ander te gelde te maken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bodemvoorrecht fiscus is van toepassing.

12-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De komende verslagperiode zal ik de vermogensbestanddelen te koop
aanbieden.

12-09-2019
1

Verslag 2: De bestuurder van de gefailleerde vennootschap pretendeert een
pandrecht te hebben op de inventaris. De komende verslagperiode zal ik mijn
onderzoek naar dat pandrecht voortzetten.

12-12-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heb ik vragen gesteld aan de
bestuurder.

11-03-2020
3

De afgelopen verslagperiode heb ik vragen gesteld aan de bestuurder.

11-06-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad tijdschriften die op dit moment in de w inkels ligt. De
leverancier van de tijdschriften regelt de verkoop. Eens per maand w ordt de
balans opgemaakt en w ordt er betaald voor de verkochte voorraden.

12-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal ik bij de leveranciers nagaan hoeveel voorraad
er w erkelijk nog is en zo mogelijk zal ik de voorraad te gelde maken.

12-09-2019
1

Verslag 2: de afgelopen verslagperiode heb ik overleg gevoerd met de
Belgische tussenpersoon. In onderling overleg w erd besloten om de nog niet
gefactureerde voorraad te vernietigen omdat de kosten die met de verkoop
van de niet gefactureerde tijdschrift mogelijk hoger zouden zijn dan de
opbrengst.

12-12-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog niet van toepassing.

12-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.751,46
totaal

€ 29.751,46

Toelichting debiteuren
Er zijn debiteuren. De debiteurenportefeuille bestaat enerzijds uit (nog
toekomstige) vorderingen op de leveranciers en verkopers van de tijdschriften
en anderzijds uit adverteerders die nog niet betaalden. Van de bestuurder heb
ik een overzicht met debiteuren ontvangen. Deze zijn inmiddels
aangeschreven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-09-2019
1

Verder ter hand nemen van de debiteurenincasso.

12-09-2019
1

Verslag 2: De bekende debiteuren zijn aangeschreven. Tw ee daarvan hebben
betaald en een derde heeft een betalingstoezegging gedaan. Een debiteur
stond ten onrechte op de debiteurenlijst. Een debiteur deed een beroep op
verrekening en een aantal debiteuren heeft de vordering betw ist of reageert
niet. Dit onderzoek ik nog verder.

12-12-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heb ik betaling van een debiteur
ontvangen. In totaal w erd een bedrag van € 5.530,49 geïncasseerd.

11-03-2020
3

Een aantal debiteuren heeft niet gereageerd, maar dat betreft debiteuren die
gevestigd zijn op het eiland Ibiza. Ik acht, gelet op de hoogte van de
vorderingen, verdere maatregelen daarom niet opportuun. Ik zal de
belangdienst vragen de BTW over deze vorderingen terug te betalen op grond
van artikel 29 lid 2 OB, voor zover dat van toepassing is.
De incasso van tw ee vordering op debiteuren zet ik de komende
verslagperiode voort.
De afgelopen verslagperiode heb ik de debiteurenincasso afgerond.
Mijn aandacht is met name uitgegaan naar de incasso van een vordering op
een van de distributeurs van het tijdschrift Ibiza Magazine en W erelds W onen
in Nederland vanw ege de levering van 11.000 tijdschriften. De vordering op
deze distributeur bedroeg in totaal een bedrag ad € 35.166,67 (incl. btw ). Op
basis van de geldende distributieovereenkomst is de distributeur gerechtigd
om een bedrag voor niet verkochte exemplaren te verrekenen met de
openstaande schuld. De distributeur mocht daarom nog een bedrag ad €
23.686,72 verrekenen. De afgelopen verslagperiode w erd derhalve een bedrag
ad €11.479,95 ontvangen op de faillissementsrekening.
De laatste vordering betrof een vordering op een adverteerder deze
adverteerder had volgens de bestuurder een deel van de vordering van in
totaal € 1.815,00 voldaan, zodat nog een vordering van € 815,00 resteerde.
De debiteur heeft met overlegging van een door de gefailleerde vennootschap
uitgebrachte creditfactuur voor datzelfde bedrag verw eer gevoerd tegen de
vordering. De creditfactuur w erd daags voor het faillissement opgesteld.
Een tw eede factuur voor dat bedrag heb ik niet aangetroffen. De bestuurder
heeft de factuur ook niet kunnen overleggen. Gelet op de hoogte van de
vordering (volgens opgaaf van de bestuurder dus € 815,00) en het verw eer
acht ik verdere maatregelen tegen de debiteur niet opportuun.
Uit de debiteurenadministratie vloeit voort dat de gefailleerde vennootschap
per datum faillissement voor een bedrag ad €30.715,44 te vorderen zou
hebben van 10 debiteuren. In totaal w erd een bedrag ad € 17.010,44
geïncasseerd door 4 debiteuren. Een bedrag van in totaal € 9.865,00 moet als
oninbaar w orden afgeboekt vanw ege internationale aspecten. Het gaat om in
totaal 4 vorderingen.
Voor w at betreft een vordering van € 815,00 zal ik geen verdere maatregelen
nemen.
De laatste vordering is een vordering van € 3.025,00. De debiteur heeft het
bestaan van de vordering betw ist. Er zou w elisw aar afgesproken zijn dat de

11-06-2020
4

debiteur advertentieruimte in een (aantal edities) van de tijdschriften mocht
kopen, maar de gefailleerde vennootschap heeft deze edities niet meer
uitgegeven. Ik interpreteer dit verw eer als een beroep op w anprestatie.
Volgens de bestuurder is het verw eer juist en w erd de vordering per abuis op
de debiteurenlijst geplaatst. Ik zie daarom af van verdere
(incasso)maatregelen.
Daarmee lijken mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep afgrond.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap had geen bankkredieten
afgesloten.

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen schulden aan een bank. W el w as er een banksaldo € 3.470,20 bij
ING Bank NV. Dat saldo heb ik op de faillissementsrekening ontvangen.

12-09-2019
1

11-06-2020
4

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog ben ik niet bekend met leasecontracten.

12-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De (indirect) bestuurder van de gefailleerde vennootschap pretendeert een
pandrecht op de inventaris. Ik onderzoek nog of het pandrecht rechtsgeldig is
gevestigd. Gelet op de fiscale schuld, zal de executieopbrengst op grond van
57 lid 3 Fw ten behoeve van de fiscus w orden opgeëist.

12-09-2019
1

De bestuurder heeft overigens ook nog geen vordering ingediend.
Ik heb de bestuurder verzocht mij te informeren over de executieopbrengst. Ik
mocht nog niet van hem vernemen.

11-06-2020
4

Ik heb de bestuurder verzocht mij te informeren over de executieopbrengst.
Ik mocht nog niet van hem vernemen. Het pandrecht is onderdeel van de
discussie w aarover ik in paragraaf 7.5 schrijf.

11-09-2020
5

5.4 Separatistenpositie
Nog niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

12-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet van toepassing.

12-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet van toepassing.

12-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet van toepassing.

12-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

12-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog zijn mijn w erkzaamheden afgerond.

12-09-2019
1

De komende verslagperiode heeft de executie van het gepretendeerde
pandrecht mijn aandacht.

11-06-2020
4

De komende verslagperiode heeft de executie van het gepretendeerde
pandrecht mijn aandacht.

11-09-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement lag er een uitgave van Ibiza
Magazine in de w inkels in België en Nederland. Deze tijdschriften w orden of
w el of niet verkocht. Ik w acht dat geduldig af. Van het voortzetten van de
onderneming of een doorstart is vooralsnog geen sprake.

12-09-2019
1

Verslag 2: mijn inspanningen hebben niet geleid tot het maken van een
doorstart. Dat had met name te maken met het feit dat de
moedervennootschap aanspraak maakt op de merkenrechten op Ibizamagazine. Voor enkel de titel W erelds W onen bleek geen gegadigde
beschikbaar.

12-12-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Vooralsnog verricht ik geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

12-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1.

12-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Er is vooralsnog geen sprake van een doorstart.

12-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vooralsnog verricht ik geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

12-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik verricht onderzoek naar de boekhoudplicht. De (middellijk) bestuurder heeft
mij toegang gegeven tot online boekhouding. Hij zou ook een fysieke
administratie hebben gevoerd. De (middellijk) bestuurder heeft mij verteld dat
hij enige tijd geleden de administratie heeft bijgew erkt. Er zouden w el
achterstanden zijn ontstaan.

12-09-2019
1

Verslag 2: ik onderzoek nog of de boekhouding voldoet aan de daaraan te

12-12-2019

stellen eisen.

2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 w erd op 16 mei 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over 2016 w erd op 31 augustus 2017 vastgesteld.

12-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik verricht nog onderzoek naar eventuele goedkeuringsverklaringen van de
accountant.

12-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen w erden volgestort.

12-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik verricht nog nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De komende verslagperiode zet ik mijn onderzoek voort. Ik heb de bestuurder
gevraagd om een aanvullende toelichting naar aanleiding van mijn eerste
bevindingen.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de (indirect) bestuurder uitvoerig
gereageerd op mijn bevindingen. Voor w at betreft een aantal bevindingen
heeft hij een nadere toelichting gegeven, maar over een aantal punten lijken
w ij het niet eens te w orden. Ik heb de bestuurder inmiddels verzocht een
aantal stellingen, met name w aar het gaat om verhaalsmogelijkheden bij
hem of de andere concernvennootschappen, nader te onderbouw en. Tevens
heb ik hem uitgenodigd mij een voorstel te doen om een en ander te
beslechten.

12-09-2019
1

11-06-2020
4

11-09-2020
5

Ik zal de discussie de komende verslagperiode voortzetten en zo mogelijk
afronden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik verricht nog nader onderzoek naar paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
De komende verslagperiode zet ik mijn onderzoek voort en zo mogelijk rond ik
dat af.

12-09-2019
1

11-06-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals hiervoor omschreven.

12-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 2: De komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek voortzetten.

12-12-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heb ik vragen gesteld aan de
bestuurder. Ik verw acht daar de komende verslagperiode w el antw oord op te
krijgen.

11-03-2020
3

De afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder aanvullend vragen gesteld
met betrekking tot een aantal onregelmatigheden.

11-06-2020
4

De komende verslagperiode zet ik mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
voort. Mijn rechtmatigheidsonderzoek zal ik afronden. De bestuurder heb ik om
een nadere toelichting gevraagd met betrekking tot een aantal zaken. Nadat ik
die toelichting heb ontvangen, zal ik mijn bevindingen met de rechtercommissaris bespreken.
De komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden in deze
tijdschrijfgroep afronden.

11-09-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

12-12-2019
2

€ 6.024,51

11-03-2020
3

€ 6.024,51

11-06-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.500,00

12-09-2019
1

€ 35.099,00

12-12-2019
2

€ 36.915,00

11-03-2020
3

€ 36.915,00

11-06-2020
4

€ 37.105,00

11-09-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.069,16

11-03-2020
3

€ 2.068,16

11-06-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.485,24

12-09-2019
1

€ 2.970,48

11-03-2020
3

€ 2.970,48

11-06-2020
4

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

12-09-2019
1

13

12-12-2019
2

16

11-03-2020
3

16

11-06-2020
4

17

11-09-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.372,97

12-09-2019
1

€ 53.579,20

12-12-2019
2

€ 91.352,38

11-03-2020
3

€ 91.352,38

11-06-2020
4

€ 91.483,26

11-09-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

12-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende verslagperiode zal ik de inventarisatie van schulden voortzetten.

12-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog verricht ik geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

12-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden voortzetten. Ik zal
onderzoek verrichten naar de administratie, naar de activa, in het bijzonder de
intellectuele eigendomsrechten, ik zal de debiteurenincasso verder ter hand
nemen en de inventarisatie van schulden voortzetten.

12-09-2019
1

Verslag 2: De komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden voortzetten.
Ik zal zo mogelijk de debiteurenincasso afronden. Het
rechtmatigheidsonderzoek zal ik komende periode oppakken.

12-12-2019
2

Verslag 3: De komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden in de
tijdschrijfgroep debiteuren afronden. Het rechtmatigheidsonderzoek zal
komende verslagperiode mijn aandacht hebben.

11-03-2020
3

De komende verslagperiode zet ik mijn w erkzaamheden in de tijdschrijfgroep
rechtmatigheid voort.

11-06-2020
4

W at resteert in dit faillissement is de discussie met de (indirect) bestuurder
over een aantal zaken. Ik streef ernaar deze discussie komende
verslagperiode te beslechten, zodat het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

11-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de afw ikkeling en de termijn van
afw ikkeling van dit faillissement. Ik streef ernaar dat binnen één jaar te doen.

12-09-2019
1

Binnen zes maanden.

11-09-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

11-09-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Als omschreven in paragraaf 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

12-09-2019
1

