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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alientrick Media Creators B.V. h.o.d.n. zie onder
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Gegevens onderneming
Alientrick Media Creators B.V. h.o.d.n. Alientrick Media Creators, Prow are
Computers, Alientrick, Prow are Solutions / Centuri Softw are en YOURapp,
gevestigd en kantoorhoudende te 7558 PJ Hengelo, Oosterveldsingel 51

23-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Adviesbureau m.b.t. realisatie van crossmedia, marketing en communicatie,
grafisch ontw erpbureau voor traditionele media, nieuw e media, motion
graphics en filmsoftw are-ontw ikkeling voor w eb- en desktop-applicaties en
leveren van hardw are, softw are en aanverw ante diensten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 2.000.000,00

€ -450.000,00

€ 690.087,00

2017

€ 2.400.000,00

€ 84.000,00

€ 1.088.623,00

2020

€ 571.000,00

€ -142.000,00

2018

€ 2.600.000,00

€ 3.500,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 1.084.248,00

23-07-2020
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Toelichting financiële gegevens
Zie conceptjaarrekening 2019

23-07-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
23

23-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 301.344,02

23-07-2020
1

€ 335.055,12

30-10-2020
2

€ 344.454,17

29-01-2021
4

€ 317.102,12

26-04-2021
5

€ 301.755,59

13-08-2021
6

€ 301.691,15

06-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-6-2020

23-07-2020
1

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

30-10-2020
2

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

29-01-2021
4

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

26-04-2021
5

t/m
26-4-2021
van
27-4-2021

13-08-2021
6

t/m
13-8-2021
van
14-8-2021

06-09-2021
7

t/m
6-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 36 min

2

29 uur 42 min

3

29 uur 42 min

4

24 uur 54 min

5

13 uur 36 min

6

17 uur 12 min

7

5 uur 12 min

totaal

230 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. W aar nummers niet zijn
ingevuld, zijn de betreffende onderw erpen in dit faillissement niet van
toepassing. W ijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag w orden
vetgedrukt w eergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen
blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de hierna w eergegeven disclaimer.
Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te
houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als
gevolg van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op
de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten
w orden ontleend.
Gegevens onderneming/failliet:
Algemeen:
De onderneming (rechtspersoon) betreft een multi-media bedrijf dat zich richt
op reclame en advisering op het gebied van informatietechnologie. Meer
concreet betreft dit het bouw en en hosten van w ebsites, reclamefilmpjes en
campagnes via sociale media, online marketing (banners, google ads) en
design (logo en huisstijl). De onderneming bestaat ruim 11 jaar.
Beheersstructuur:
Bestuurder en 100% aandeelhouder van Alientrick Media Creators is Alientrick
Beheer BV. Aandeelhouders en bestuurders van Alientrick Beheer BV zijn Van
Tintelen Holding BV (50,25% aandelen) en Van Cleef Holding BV ( 49,75%
aandelen). De heer A. van Tintelen is bestuurder en 100% aandeelhouder van
Van Tintelen Holding BV en de heer R. van Cleef is bestuurder en 100%
aandeelhouder van Van Cleef Holding BV. Alientrick Media Creators kent nog
een zusteronderneming, te w eten Alientrick Projects BV. Hiervan is Alientrick
Beheer BV ook 100% aandeelhouder en bestuurder. De beheersstructuur is
samengevat in bijgevoegd organogram.
Korte schets relevante gang van zaken tot datum faillissement:
In 2019 zijn een paar grote klanten vertrokken die de w inst flink hebben
gedrukt. De omzet daalde met ongeveer € 800.000,= en er w erd in 2019 een
verlies gedraaid van ruim € 450.000,=. Vervolgens is er gereorganiseerd,
w aarbij er 22 medew erkers zijn ontslagen: van 45 medew erkers naar 23
medew erkers op datum faillissement. Hoew el 2020 (eerste kw artaal) goed
begon, legde de Coronacrisis echter veel stil. De omzet daalde met nog eens

23-07-2020
1

50% en op basis van de voorhanden orderportefeuille en de liquiditeit zijn er
prognoses/begrotingen gemaakt, w aaruit bleek dat er in 2020 een verlies zou
w orden gedraaid van ruim € 400.000,= en een liquiditeit die pijlsnel omlaag
zou duiken. Deze liquiditeit w as eigenlijk al 80K te hoog vanw ege de nog
openstaande huur- en managementfeevordering van Alientrick Beheer BV,
w elke eigenaar is van het pand w aarin de onderneming is gehuisvest.
Naar aanleiding hiervan is besloten om over te gaan tot eigen aangifte van het
faillissement van de onderneming en vervolgens te streven (zo mogelijk) naar
een doorstart.
Voortzetting + doorstart:
De onderneming is vanaf datum faillissement met machtiging rechtercommissaris voortgezet door de curator tot 20 juli 2020. Op genoemde datum
heeft er een doorstart plaatsgevonden, w aarbij de activa van de onderneming
(inventaris, goodw ill/en overige immateriële activa, debiteuren, onderhanden
w erk) zijn overgenomen. 17 personeelsleden zijn bij de doorstartende partij in
dienst getreden.

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren alle relevante verzekeringen voldaan en w as er
dus dekking op alle fronten.

23-07-2020
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1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst. De huurovereenkomst is ex artikel 39
Fw opgezegd. Op datum faillissement w as er sprake van een huurachterstand
van ruim € 60.000,=.

23-07-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Voorlopig komt de curator tot het volgende oordeel. In 2019 is er een zeer fors
verlies geleden van ruim € 450.000,=. Hierop is, voor zover de curator dat
thans kan beoordelen, adequaat gereageerd door flink te reorganiseren, als
gevolg w aarvan het personeelsbestand daalde van 45 naar 23 medew erkers.
De Coronacrisis die in maart 2020 uitbrak zorgde vervolgens voor een verdere
omzetdaling met 50%. Dit is de nekslag gew eest voor de onderneming.

23-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

23-07-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
45

23-07-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-6-2020

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslagaanzeggnig + intake iom UW V

23-07-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie taxatierapport

€ 43.007,50

totaal

€ 43.007,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een inventaris + bedrijfsauto's, w elke eigendom zijn.
Bijgevoegd is een taxatierapportage w aarin deze inventaris staat beschreven.

23-07-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
van toepassing.

23-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erkportefeuille aangetroffen (gerekend vanaf w eek 30
van ruim € 200.000,=). De marge hierop is ongeveer 10%.
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De onderhanden w erkportefeuille is deels tijdens de voortzetting te gelde
gemaakt (zie rubriek 6.2). Het restant is verkocht voor een bedrag groot €
10.000,=.

26-04-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 1.815,00

zie toelichting

€ 15.000,00

totaal

€ 16.815,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn tw ee auto's aangetroffen, w elke eigendom zijn van de onderneming (zie
ook taxatierapportage hiervoor genoemd).
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1 van de auto's is meegenomen in de opbrengst van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen. De andere auto moet nog w orden verkocht. Er is verder
aangetroffen goodw ill (immateriële activa, zoals handelsnaam, w ebsites
enzovoort), w elke d.m.v. de doorstart is verkocht voor een bedrag groot €
15.000,=.

02-11-2020
3

De andere (tw eede) auto is inmiddels verkocht voor € 1.815,00 incl. BTW

13-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

zie toelichting

€ 116.000,00

€ 100.732,92

totaal

€ 116.000,00

€ 100.732,92

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement bedroeg de debiteurenstand € 116.000,=. Hiervan is
tot datum overdracht/doorstart van de onderneming een bedrag geïncasseerd
groot € 67.350,11.
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Het restant van deze debiteuren (€ 50.707,56 inclusief BTW /€ 43.642,61
exclusief BTW ) is verkocht/gecedeerd aan de doorstartende partij voor een
bedrag groot € 32.731,96, w aarbij op de doorstartende partij de verplichting
rust om van deze debiteuren de binnen komende betalingen de BTW af te
dragen aan de fiscus.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
incassering debiteuren

23-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van de bank. Op datum faillissement w as
er sprake van een positieve bankstand.
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5.2 Leasecontracten
n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

23-07-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

23-07-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

23-07-2020
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

23-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

23-07-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is met machtiging rechter-commissaris voortgezet vanaf 24
juni 2020 t/m 17 juli 2020. De geboekte en bereikte omzet in deze periode
bedroeg bruto € 122.077,=. De hierbij behorende (variabele) inkoopkosten
bedroegen € 14.605,=, zodat de netto omzet bedraagt € 107.472,=. Van
laatstgenoemd bedrag dienen nog de vaste kosten (gas, w ater en licht etc) te
w orden afgetrokken, w elke ongeveer € 5.000,= bedragen. De netto opbrengst
van de voortzetting bedraagt derhalve ruim € 100.000,=. Opgemerkt zij dat
hierbij niet is meegerekend de huur- en personeelskosten. Inmiddels is van dit
bedrag € 13.899,38 geïncasseerd. In het volgende verslag zal een volledige
financiële verslaglegging w orden bijgevoegd.

23-07-2020
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De uiteindelijke definitieve opbrengst van de voortzetting bedraagt €
74.529,96 incl. € 16.6442,42 af te dragen BTW .

13-08-2021
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6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende verslag zal een volledige financiële verslaglegging w orden
bijgevoegd.
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Het verslag is nog niet gereed in verband met het feit dat er nog een
definitieve opgave moet volgen vanuit de doorstartende partij w elke een
gedeelte van de vaste kosten heeft voorgeschoten. Een definitieve
verslaglegging kan derhalve nog niet w orden opgesteld. De voorlopige
verslaglegging luidt als volgt:

30-10-2020
2

Voorlopig financieel verslag voortzetting:
Opbrengst
debiteuren
cessie debiteuren

bedrag
af te dragen BTW
€ 70.585,14 € 12.749,13
€ 22.444,29 € 3.895,29

totaal opbrengst

€ 93.029,43 € 16.644,42

Kosten
Variabele kosten inkopen
zijn verrekend
€Vaste kosten voldaan
€ 5.075,71
Vaste kosten PM
Voorlopig netto resultaat

€-

€ 87.953,72 € 16.644,42

Binnenkort zal een afrekening volgen van de voorgeschoten
voortzettingskosten door de doorstartende partij. Daarna kan het definitieve
financiële verslag van de voortzetting w orden opgesteld.

26-04-2021
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Definitief financieel verslag voortzetting

13-08-2021
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Opbrengst
bedrag
af te dragen BTW
debiteuren
€ 70.585,14 € 12.749,13
cessie debiteuren € 22.444,29 € 3.895,29
totaal opbrengst € 93.029,43 € 16.644,42
Kosten
Vaste en variabele kosten inkopen voorgeschoten door doorstarter €
13.423,76 € Vaste kosten rechtstreeks voldaan € 5.075,71
Netto resultaat

€ 74.529,96 € 16.644,42

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming is met machtiging rechter-commissaris voortgezet vanaf 24
juni 2020 t/m 17 juli 2020.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Op datum faillissement is er een inventaris aangetroffen, een
debiteurenportefeuille (ruim 92K), onderhanden w erk (vanaf w eek 30 een
orderportefeuille groot € 220K), alsmede goodw ill en immateriële activa, zoals
handels- en domeinnamen, enzovoort.
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Met betrekking tot deze activa is een biedingsprocedure uitgevoerd. Vooraf is
door alle geïnteresseerden een geheimhoudingsverklaring getekend. Er
hebben zich uiteindelijk 20 gegadigden gemeld. Alle gegadigden zijn vooraf op
de hoogte gesteld van het voornemen van de directie om ook mee te doen in
de biedingsprocedure. De gegadigden zijn verder in de gelegenheid gesteld
om in een bespreking met de directie nadere info te verkrijgen. Een aantal
heeft hiervan gebruik gemaakt. De curator is hierbij aanw ezig gew eest.
Op 10 juli 2020 liep de biedingsprocedure af. Met de hoogste bieder zijn
vervolgens nog nadere onderhandelingen gevoerd. Dat heeft geresulteerd in
een eindbieding. Op 15 juli 2020 heeft de w aarnemend rechter-commissaris
toestemming verleend aan de voorgenomen onderhandse verkoop naar
aanleiding van de eindbieding. De doorstartende partij betreft Alientrick
Projects BV (zusteronderneming van de failliete onderneming), samen met
Alientrick Beheer BV.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 100.739,46
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Toelichting
Alle bedragen zijn exclusief BTW :
Debiteuren € 32.731,96
Inventaris € 43.007,50
Goodw ill € 15.000,=
Onderhanden w erk € 10.000,=
In totaal € 100.739,46

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Biedingsprocedure en onderhandelingen
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hieraan is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Hieraan is voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

23-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Nee

23-07-2020
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26-04-2021
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Toelichting
Hiervan is niet gebleken. De eigen faillissementsaanvraag is gebaseerd op een
kort voor het faillissement opgestelde liquiditeitsbegroting en
exploitatiebegroting. In opdracht van de curator heeft een deskundige deze
stukken bestudeerd en een rapportage uitgebracht. Gezien de rapportage kan
w orden geconcludeerd dat de opgestelde liquiditeits- en exploitatiebegroting
betrouw baar zijn en gebaseerd zijn op correcte grondslagen c.q.
veronderstellingen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-07-2020
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Nee

29-01-2021
4

Toelichting
Hiervan is niet gebleken

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheden
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.580,65
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Toelichting
Betreft huurpenningen, plus
salaris curator PM
salaris personeel PM
BTW afdracht voortzetting PM
€ 107.934,05

29-01-2021
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Toelichting
huurpenningen € 12.580,65
salaris personeel € 95.353,40
salaris curator PM
BTW afdracht voortzetting PM
€ 113.310,11

26-04-2021
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Toelichting
huurpenningen € 12.580,65
salaris personeel € 100.729,46
€ 113.310,11

06-09-2021
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Toelichting
kosten deskundigenrapportage (zie 7.5) € 5.082,= incl BTW (reeds voldaan)
salaris curator PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.482,00

23-07-2020
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Toelichting
thans ingediend, het is de verw achting dat deze nog verder oploopt naar
ongeveer € 150.000,=.
€ 114.050,00

30-10-2020
2

€ 112.259,00

06-09-2021
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
onbekend

23-07-2020
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€ 101.210,33

29-01-2021
4

€ 105.417,95

26-04-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
onbekend
€ 1.269,21

23-07-2020
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29-01-2021
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Toelichting
loonvorderingen/vakantiegeld
€ 15.802,53

26-04-2021
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Toelichting
€ 1.269,21 loonvorderingen/vakantiegeld
€ 11.200,00 en € 3.333,32 medew erkers

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

23-07-2020
1

11

30-10-2020
2

11

26-04-2021
5

13

06-09-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.650,92

23-07-2020
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Toelichting
Dit bedrag zal nog verder oplopen.
€ 391.534,84

30-10-2020
2

€ 384.215,92

26-04-2021
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Toelichting
voorlopig betw ist: € 264.686,92
€ 125.624,96

13-08-2021
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Toelichting
Voorlopig erkende crediteuren € 125.624,96
€ 128.761,36

06-09-2021
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Toelichting
voorlopig erkende crediteuren € 128.761,36

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
niet bekend

23-07-2020
1

vereenvoudigde afw ikkeling

26-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nader onderzoek oorzaak faillissement; incasseren debiteuren voortzetting
boedelperiode; onderzoek rechtmatigheden.
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Nader onderzoek oorzaak faillissement

30-10-2020
2

nader onderzoek oorzaak faillissement; onderzoek NOW gelden

29-01-2021
4

afw ikkeling voortzettingskosten

26-04-2021
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afw ikkeling faillissement

13-08-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
ongeveer 9 maanden

23-07-2020
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ongeveer 3 maanden

30-10-2020
2

6 maanden

29-01-2021
4

3 maanden

26-04-2021
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3 maanden: het faillissement zal in de komende verslagperiode w orden
afgew ikkeld. Er zal sprake zijn van een vereenvoudigde afw ikkeling.

13-08-2021
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Thans

06-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

