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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stims Media B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Stims Media B.V. tevens handelende onder de naam
Stims Media Music Publishing, statutair gevestigd te Den Haag en
kantoorhoudende te (2491 DC) Den Haag aan de Oder 10, geregistreerd in het
handelsregister onder nummer 56359454.
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De besloten vennootschap Stims Media B.V. tevens handelende onder de naam
Stims Media Music Publishing (nader in dit verslag te noemen: "gefailleerde"),
statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2491 DC) Den Haag
aan de Oder 10, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56359454.
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Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat de onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "het (laten) produceren van
(TV) programma's alsmede visuele media, muziekuitgeverij". Stims is opgericht
in 2012 en is vooral bekend als producent van televisieprogramma’ s voor
onder meer commerciële zenders als RTL en SBS. Tevens maakt zij
videocontent en bedrijfsvideo’ s voor diverse ondernemingen. Ook w ordt
mediacontent gemaakt voor evenementen, promo’ s et cetera. Stims is
gevestigd in Den Haag w aar zij een eigen opnamestudio en kantoor heeft.
Sales, productie en montage vond in eigen beheer plaats met eigen faciliteiten
(w aaronder een kleedruimte, montageruimte, keuken en studio),
cameraploegen en redactie.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.143.108,00

€ -1.318.333,00

€ 455.814,00

2016

€ 2.479.779,73

€ 190,83

€ 643.076,24

2017

€ 2.180.278,67

€ -510.661,63

€ 1.050.339,49

2018

€ 805.165,18

€ -1.442.537,32

€ 1.839.117,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens blijken uit de administratie van gefailleerde. De
genoemde omzetten bedragen netto omzetten.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25

Boedelsaldo

06-02-2019
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Boedelsaldo
€ 3.731,08

06-02-2019
1

€ 45.330,84

18-04-2019
2

€ 48.536,22

25-07-2019
3

€ 54.748,81

23-10-2019
4

€ 2.163,34

21-01-2020
5

€ 3.116,76

20-04-2020
6

€ 7.018,63

20-07-2020
7

€ 19.190,55

19-10-2020
8

€ 19.670,16

20-01-2021
9

€ 19.659,56
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Verslagperiode
van
5-12-2018

06-02-2019
1

t/m
17-1-2019
van
18-1-2019

18-04-2019
2

t/m
17-4-2019
van
18-4-2019

25-07-2019
3

t/m
17-7-2019
van
18-7-2019
t/m
17-10-2019

23-10-2019
4

van
18-10-2019

21-01-2020
5

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

20-04-2020
6

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

20-07-2020
7

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

19-10-2020
8

t/m
17-10-2020
van
18-10-2020

20-01-2021
9

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021

22-04-2021
10

t/m
17-4-2021
van
18-4-2021
t/m
17-7-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

114 uur 45 min

2

100 uur 17 min

3

51 uur 41 min

4

17 uur 54 min

5

17 uur 58 min

6

17 uur 48 min

7

9 uur 52 min

8

38 uur 21 min

9

22 uur 16 min

10

13 uur 6 min

11

6 uur 39 min

totaal

410 uur 37 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
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In dit faillissement zijn in totaal 215,54 uren besteed.

18-04-2019
2

In dit faillissement zijn in totaal 268,75 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 2,12 uren).

25-07-2019
3

In dit faillissement zijn in totaal 291,41 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 17,65 uren).

23-10-2019
4

In dit faillissement zijn in totaal 291,72 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 19,47 uren).

21-01-2020
5

In dit faillissement zijn in totaal 304,88 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 23,90 uren).

20-04-2020
6

In dit faillissement zijn in totaal 310,10 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 28,34 uren).

20-07-2020
7

In dit faillissement zijn in totaal 377,20 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 55,31 uren).

19-10-2020
8

In dit faillissement zijn in totaal 399,47 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren van 74,68 uren).

20-01-2021
9

In dit faillissement zijn in totaal 412,58 uren besteed (inclusief de
garantstellingsuren).

22-04-2021
10

De garantstelling is afgew ikkeld. In het garantstellingsdossier zijn 93,20 uren
besteed. In dit faillissement zijn in totaal 332,60 uren besteed.

15-07-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 20 november 2012 opgericht door Young Creation, Schele
Kaketoe B.V., Hooftzaken B.V. en de heer D. de Jong. Sinds de oprichting is
Jeroen Smits Produkties B.V. bestuurder van gefailleerde.
Enig bestuurder en aandeelhouder van Jeroen Smits Produkties B.V. is de heer
J.C. Smits.
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Sinds 1 oktober 2015 is Stims Media Holding B.V. enig aandeelhouder van
gefailleerde. Enig bestuurder van Stims Media Holding B.V. is de heer J.C.
Smits.

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend is ten tijde van de uitspraak van het faillissement
sprake van drie procedures.
1. Een procedure tussen gefailleerde als eiseres en BudoBouw B.V. als
gedaagde bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. De procedure
staat op de rol van 5 februari 2019 voor verdere uitlating. De curator heeft de
rechtbank gew ezen op artikel 27 Faillissementsw et en verzocht om de
procedure tijdelijk te schorsen om appellant in de gelegenheid te stellen om de
curator op te roepen in het geding. In de procedure w ordt betaling van een
geldsom gevorderd. De curator zal – na verdere berichtgeving van de
kantonrechter – met de advocaat van gedaagde in overleg treden.
2. Een procedure tussen mw . Eshgiali als eiser en gefailleerde als gedaagde bij
de Rechtbank Den Haag. Op 3 oktober 2018 heeft de rechtbank vonnis
gew ezen en gefailleerde veroordeeld tot betaling van een geldsom. De
advocaat van eiseres heeft om hem moverende redenen hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Vanw ege het faillissement van
gefailleerde is de appeldagvaarding niet aangebracht bij het Gerechtshof. De
vordering van eiseres is ter verificatie ingediend.
3. Een procedure tussen gefailleerde als eiseres en tw ee voormalig vennoten
van APS LED Solutions V.O.F als gedaagde bij de Rechtbank Den Haag, locatie
Leiden. Op 17 oktober 2018 heeft de rechtbank vonnis gew ezen en één van
de voormalig vennoten veroordeeld tot betaling van een geldsom. Beide
partijen zijn voorts veroordeeld tot betaling van proceskosten. Eén van de
gedaagde heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.
Op grond van artikel 27 Faillissementsw et is de procedure tijdelijk geschorst
om appellant in de gelegenheid te stellen om de curator op te roepen in het
geding. De procedure staat op de rol van 12 februari 2019. Met de advocaat
van gedaagde zal spoedig in overleg w orden getreden.

06-02-2019
1

Budobouw
De advocaat van BudoBouw is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Assen, in de gelegenheid gesteld om de curator op te roepen in het geding op
5 maart 2019. De advocaat heeft de curator echter niet opgeroepen. De
curator heeft diverse pogingen ondernomen om met de advocaat van
BudoBouw in contact te treden, dit helaas zonder resultaat. De rechtbank
heeft vervolgens de curator in de gelegenheid gesteld tot overneming van het
geding. Gezien de advocaat van BudoBouw ondanks de vele verzoeken van de
curator nimmer heeft gereageerd (zow el niet jegens de rechtbank als de
curator), heeft de curator de rechtbank geinformeerd dat in deze procedure
(buiten bezw aar van de boedel) vonnis moet w orden gew ezen op grond van
artikel 27 Faillissementsw et. De rechtbank heeft na beoordeling van de
stukken bepaald dat op dinsdag 30 april a.s. vonnis zal w orden gew ezen.

18-04-2019
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A.E. Hoogerw erf (voormalig vennoot van APS LED Solutions)
De advocaat van gedaagde (A.E. Hoogerw erf) heeft tijdig appel ingesteld
tegens het vonnis in eerste aanleg en vervolgens de curator opgeroepen per
exploot van 8 februari 2019 tot overname van het geding. Met machtiging van
de rechter-commissaris is de procedure in hoger beroep overgenomen door de
curator. Het Gerechtshof te Den Haag heeft bepaald dat appellant op 26 maart
2019 de memorie van grieven dient te nemen.

Budobouw
De kantonrechter heeft op dinsdag 16 juli 2019 vonnis gew ezen. De vordering
van gefailleerde is door de kantonrechter afgew ezen. Gefailleerde is
veroordeelt, buiten bezw aar van de boedel, tot betaling van de proceskosten
van EUR 360.

25-07-2019
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
- verzuimverzekering via de Amersfoortse Verzekeringen, de verzekering is
door de Amersfoortse per 18 december 2018 geroyeerd;
- ondernemingspakket via Delta Lloyd Schadeverzekeringen, bestaande uit
brand, electronica en apparatuur, rechtsbijstand en bedrijfsschade;
- W EGAS via Turien en Co;
- autoverzekeringen en
- bedrijfsaansprakelijkheids- en inventarisgoederenverzekering via Bakker Luyt
Caminada.
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Via de tussenpersoon heeft de curator vernomen dat de ziekteverzuim- en
rechtsbijstandsverzekeringen inmiddels zijn beëindigd. De
assurantietussenpersoon Bakker & Luyt Caminada heeft informatie verstrekt
en is verzocht alle verzekeringen per datum faillissement te beëindigen en
vooruitbetaalde premies aan de boedel te voldoen.
Alle verzekeringen zijn per faillissementsdatum geroyeerd. Er is geen sprake
van premierestitutie.
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1.4 Huur
Gefailleerde heeft een huurovereenkomst afgesloten met de heer Van Lochem
voor de bedrijfsruimte aan de Oder 8-10 te Den Haag. De huurovereenkomst is
aangegaan voor de duur van 10 jaar en 9 maanden met ingang van 1 april
2018. De huurprijs bedraagt EUR 19.965 (incl. BTW ) per maand. De
huurovereenkomst is door Van Lochem op 19 december 2018 op grond van
artikel 39 Faillissementsw et beëindigd met inachtneming van de w ettelijke
maximale opzegtermijn van drie maanden. Onderzocht w ordt of de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden tussentijds beëindigd kan
w orden.
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De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 1 februari
2019.
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1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is gestart met als doel het maken van vidoecontent voor
opdrachtgevers als RTL, SBS en tal van bedrijven w aarvoor bedrijfsvideo's
w erden gemaakt. Ook w erd mediacontent gemaakt voor evenementen,
promo's e.d. Naar zeggen van de bestuurder zijn de w erkzaamheden van
gefailleerde per 1 november 2018 gestaakt. De leverancier van de
computersystemen heeft vanw ege betalingsachterstanden alle accounts,
cloudsystemen en softw are geblokkeerd. Dit w as feitelijk de druppel.
Gefailleerde w as hierdoor niet meer in staat omzet te genereren, de
schuldenlast liep op (hiervan w as reeds langere tijd sprake) en er w as sprake
van een accuut liquiditeitsprobleem. Gefailleerde heeft vervolgens een eigen
aangifte tot faillietverklaring ingediend. Omdat de stukken bij de aangifte niet
volledig w aren, heeft de uitspraak hiervan circa zes w eken geduurd. Het
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faillissement is uiteindelijk op 18 december 2018 uitgesproken.
De curator heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement van Stims. De curator heeft hiertoe een feiten- en
oorzakenrapport, w aarin zijn bevindingen en conclusies uit het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek staan verw oord, afgerond en toegelicht aan de
rechter-commissaris. Dit rapport is niet openbaar. In deze paragraaf w ordt
verder beschreven w elke procedures zijn gevolgd en hoe het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden en w elke fases in dit
onderzoek zijn afgerond. De conclusies van dit onderzoek komen aan de orde
in paragraaf 7.7 bij de rechtmatigheid.
In ieder faillissement dient de aangestelde curator de bij het bestuur en
toezicht betrokken personen in de gelegenheid te stellen hun visie te geven
op de oorzaken van het faillissement en hun rol daarbij. De curator dient
eveneens te onderzoeken of aanleiding bestaat om een vordering in te
stellen tegen (ex)bestuurders en/of (ex)commissarissen vanw ege
aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijke taakvervulling of onrechtmatige
handelingen jegens de gefailleerde vennootschap, dan w el tegen andere
betrokkenen vanw ege aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
handelingen jegens de gefailleerde vennootschap. Gezamenlijk vormt dit het
zogenaamde oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Een oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek is veeleer een zo nauw keurig mogelijke (feitelijke)
beschrijving van de gebeurtenissen en ontw ikkelingen die zich in de jaren
voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan, gevolgd door een
beoordeling hoe deze gebeurtenissen en ontw ikkelingen hebben geleid tot of
bijgedragen aan het faillissement. Daarbij w ordt naar alle feiten en
omstandigheden gekeken die hieraan zouden kunnen hebben bijdragen. De
curator handelt daarbij onafhankelijk. De onderzoeksperiode strekt zich uit
over circa drie jaren voorafgaand aan het faillissement. Het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek is standaard begonnen met het feitenonderzoek.
In deze eerste fase is onder meer op basis van bijvoorbeeld rapporten,
verslagen, jaarstukken, interne en externe correspondentie en
ondernemingsplannen een eerste indruk verkregen. Vervolgens zijn
interview s gehouden met de bestuurder, w erknemers en aandeelhouders
van Stims. Van de interview s zijn vertrouw elijke gespreksverslagen gemaakt
die ter correctie en ondertekening zijn voorgelegd aan de geïnterview de
personen. Feiten, zoals gepresenteerd in de interview s, zijn zoveel mogelijk
geverifieerd in onderliggende documentatie. Naar aanleiding van het
feitenonderzoek is een feitenrapport opgesteld. Het feitenrapport is een
uitvoerig rapport gew orden, onderverdeeld in hoofdstukken w aarin de
verschillende onderw erpen zullen w orden besproken die relevant zijn voor –
uiteindelijk – de conclusies over de oorzaken van het faillissement van Stims.
Het feitenrapport heeft de curator geen aanleiding gegeven om een
diepgaander onderzoek in te stellen naar desbetreffende onderw erpen of
het voeren van vervolggesprekken met geïnterview den. Fase 1 is met het op
vertrouw elijke basis ter beschikking stellen van het feitenrapport aan de
rechter-commissaris afgesloten. Het feitenrapport zal niet met anderen dan
de rechter-commissaris integraal w orden gedeeld. Aan de hand van het
feitenrapport heeft de curator ook zijn definitieve conclusies geformuleerd ten
aanzien van de oorzaken van het faillissement van Stims, w aaronder zijn
voorlopige conclusies over de verhouding tussen de interne en externe
oorzaken. Dit is (“Fase 2”) van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
Fase 2 w ordt afgerond met de afronding van deze conclusies. Een korte
samenvatting van het feitenrapport en de conclusies zullen hierbij in
paragraaf 7.7 van dit faillissementsverslag openbaar w orden gemaakt, tenzij
er naar de mening van de curator een reden is om dit niet, of slechts beperkt
te doen. In fase 3 komt de mogelijke civiele aansprakelijkheid van
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(ex)bestuurders en (ex)commissarissen aan de orde, alsmede de eventuele
civielrechtelijke aansprakelijkheid van andere betrokken partijen. Deze fase 3
zal, gelet op de conclusies in paragraaf 7.7, niet volgen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

06-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

06-02-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-12-2018

25

met machtiging rechter-commissaris

totaal

25

2.4 Werkzaamheden personeel
- overleg bestuurder, w erknemers, UW V en rechter-commissaris;
- bestuderen gegevens gefailleerde en UW V; en
- correspondentie w erknemers, bestuurder en UW V.

06-02-2019
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Geen.

18-04-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bestuderen gegevens Kadaster.
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Geen.

25-07-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Externe harde schijven en overige
gegevensdragers

€ 1.573,00

Inventaris en/of bedrijfsmiddelen

€ 37.510,00

totaal

€ 39.083,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en/of bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit
kantoorinventaris, studiomateriaal en -inventaris (zoals camera's, statieven,
microfoons, lampen, (meng)panelen, versterker, geluidsw anden e.d.), banken,
stoelen e.d. Van Beusekom heeft op 27 december 2018 in opdracht van de
curator de inventaris en bedrijfsmiddelen getaxeerd. De getaxeerde w aarden
w orden vooralsnog vertrouw elijk behandeld.
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Een gedeelte van de inventaris w erd gehuurd van de verhuurder en zou
inbegrepen zijn in de huurprijs. De curator heeft dit in onderzoek en is in
overleg met de advocaat van de verhuurder over de verdere afw ikkeling,
verkoop en ontruiming.
De curator heeft de afgelopen periode overleg gevoerd met diverse
geïnteresseerde partijen. De markt is uitgebreid verkend en een
informatiememorandum is aan partijen toegezonden, w aaronder aan opkopers
maar eveneens aan producenten en branchegenoten. De onderneming (en
delen daarvan) zijn te koop aangeboden. Na intensieve onderhandelingen met
geïnteresseerde partijen en de verhuurder over (verdeling van) de
eigendommen en de te verkopen activa inclusief koopsom, is uiteindelijk met
toestemming van de rechter-commissaris de inventaris verkocht aan de
verhuurder (dhr. Van Lochem) voor een bedrag van EUR 37.510 (incl. BTW ).
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Harde schijven en overige gegevensdragers
De curator heeft in de boedel voorts nog de volgende zaken aangetroffen:
Seagate Portable expansion, SRD0NF2, 4 TB, 11 stuks
Seagate Portable expansion, SRD00F2, 4 TB 24 stuks
Seagate Portable expansion, SRD00F2, 2 TB, 3 stuks
Freecom Portable Netw ork drive, 400 GB, 1 stuk
Freecom Portable Hard drive, 250 GB, 2 stuks
Toshiba, Portable hard drive, DW C130, 3TB, 9 stuks
W D My book, Portable Hard drive, 1 stuk
Samsung External dvd w riter SE-S084, 1 stuk
Dahua netw erk video recorder, DHI-NVR7208-8p, 1 stuk
Qnap nas server TS-269L, 1 stuk
De curator heeft alle bekende opkopers aangeschreven voor de verkoop van
deze gegevensdragers. Deze zaken met toestemming van de rechtercommissaris verkocht en geleverd voor een bedrag van EUR 1.573 (incl. 21%
BTW ) aan ADM Trading.
Opmerking:
Met de kopers van de (digitale) gegevensdragers is overeengekomen dat alle
data en content op de (digitale) gegevensdragers gecertificeerd verw ijderd en
vernietigd dienen te w orden. Inmiddels heeft de curator de certificaten (de
zogenoemde erase certificates) van de verhuurder ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris en/of bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. Gelet op de nietbetaalde omzetbelasting en niet afgedragen loonheffingen door gefailleerde,
zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het fiscale
bodemvoorrecht uitoefenen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- bezichtiging bedrijfsruimte;
- overleg bestuurder en taxateur;
- overleg met (advocaat van) verhuurder;
- beoordelen van financieringsdocumentatie en administratie;
- opstellen geheimhoudingsverklaring;
- overleg geinteresseerde partijen; en
- bestuderen zekerheden en mogelijke eigendomsvoorbehouden.
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- overleg met (advocaat) verhuurder;
- voeren onderhandelingen, afstemming verdeling eigendommen, afstemming
Van Beusekom;
- bestuderen zekerheden en eigendomsvoorbehouden;
- opstellen van koopovereenkomst;
- bestuderen gegevens harde schijven en verkoop; en
- overleg rechter-commisaris.
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Geen.

23-10-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde is in het bezit van diverse formats, content en (mede)
rechthebbende van diverse merkenrechten en beeldmerken. Thans w ordt
onderzocht w elke formats en merkenrechten (incl. beeldmerken) van
gefailleerde zijn en of er mogelijkheden zijn om deze formats en rechten te
verkopen.
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De curator heeft Limits Consulting ingeschakeld om zoveel mogelijk digitale
data veilig te stellen. De blokkade van de ICT-leverancier heeft tot gevolg
gehad dat (vermoedelijk) alle digitale data in de cloud is verw ijderd door
Microsoft. Dit schijnt te gebeuren als accounts meer dan 30 dagen op inactief
staan. De curator heeft in onderzoek w elke data nog op lokale servers en
computers staan en zal trachten dit zo veel mogelijk veilig te stellen.
Beeldmateriaal staat vermoedelijk (ook) op aparte externe harde schijven. De
curator is in het bezit van diverse harde schijven inclusief beeldmateriaal en
content en zal dit nader onderzoeken.
Gefailleerde is in het bezit van diverse formats, content en (mede)
rechthebbende van diverse merkenrechten en beeldmerken. De curator heeft
de markt uitgebreid verkend voor interesse in de overname van de formats,
merkenrechten en beeldmerken. Ook de opdrachtgevers van gefailleerde zijn
benaderd voor een eventuele overname. Tevens zijn mede-gerechtigden op
diverse formats, beeldmerken en ruw materiaal gevraagd om de rechten van
gefailleerde over te nemen, bij gebreke w aarvan zij afstand doen van enige
aanspraken op gefailleerde dan w el de boedel. Alle bekende
(mede)rechthebbenden en potentiële (op)kopers hebben aangegeven niet
geïnteresseerd te zijn in overname van de rechten van gefailleerde. Alle
aanw ezige content en data is of w ordt uiteindelijk gew ist. Zie verder punt 3.3
van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-04-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- bezichtiging bedrijfsruimte;
- bestuderen gegevens;
- overleg bestuurder, verhuurder, producenten, Limits-Consulting, ACS en
w erknemers;
- overleg taxateur;
- opstellen geheimhoudingsverklaring; en
- overleg geinteresseerde partijen.

06-02-2019
1

- bestuderen harde schijven;
- onderzoek geïntresseerde overname formats, content, merkenrechten en
beeldmerken;
- overleg met Limits Consulting;
- overleg rechter-commissaris.

18-04-2019
2

Geen.

23-10-2019
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

overdracht format

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voertuigen:
Uit de gegevens van het RDW is gebleken dat gefailleerde een bromfiets op
haar naam geregistreerd heeft staan met het kenteken F632VG. De bromfiets
bevindt zich in de bedrijfsruimte van gefailleerde.

06-02-2019
1

Domeinnaam:
Gefailleerde heeft de domeinnaam stimsmedia.nl op haar naam geregistreerd
staan.
Banken:
Gefailleerde heeft een betaal- en spaarrekening bij de ING Bank N.V. met een
positief saldo van EUR 4.594,65 (inclusief storneringen). Het saldo is
(gedeeltelijk) ontvangen op de boedelrekening.
Bromfiets
De bromfiets maakt onderdeel uit van de verkochte inventaris. Zie punt 3.3 van
dit verslag.

18-04-2019
2

Medio september heeft een geintresseerde zich bij de curator gemeld in
verband met de verkoop van het format “op de camping”. Met toestemming
van de rechter-commissaris zijn de rechten van gefailleerde verkocht voor een
bedrag van EUR 12.281,50 (incl. BTW ). Eventuele overschrijvingskosten voor
de overdracht zullen afzonderlijk w orden doorgefactureerd (in totaal EUR
181,50 incl. BTW ). De koopprijs is reeds op de boedelrekening
ontvangen en de overdracht is in gang gezet.

19-10-2020
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
- aanschrijven banken en RDW ;
- correspondentien ING Bank N.V.
- overleg bestuurder.

06-02-2019
1

Overleg (advocaat) verhuurder.

18-04-2019
2

Geen.

23-10-2019
4

Beoordelen rechten format. Overleg koper en betrokken partijen.
Correspondentie met de rechter-commissaris. Afw ikkelen verkoop.

19-10-2020
8

Geen.

20-01-2021
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteuren

€ 115.670,64

€ 14.725,71

totaal

€ 115.670,64

€ 14.725,71

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde blijkt een openstaande
debiteurenpost van EUR 95.327,83. Alle bekende debiteuren zijn
aangeschreven met het verzoek de openstaande bedragen op de
boedelrekening te voldoen. Een tw eetal debiteuren (in totaal EUR 3.423,50)
hebben aangegeven dat de gefactureerde w erkzaamheden niet zijn
uitgevoerd en dat zij niet tot betaling zullen overgaan. Ik zal dit de komende
periode nader onderzoeken.

06-02-2019
1

Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde blijkt een openstaande
debiteurenpost van circa EUR 95.327,83. De meeste debiteuren hebben
aangegeven dat de openstaande facturen zien op w erkzaamheden die niet
zijn uitgevoerd door gefailleerde of op w erkzaamheden die stonden ingepland
in 2019. Dit is bevestigd door de betrokken personen bij gefailleerde.

18-04-2019
2

De deurw aarder is verzocht alle incassodossiers over te dragen en de
w erkzaamheden te staken. In totaal zijn er vier lopende incassodossiers,
w aaronder de procedures met Budobouw en Hoogerw erf zie 1.2. De overige
tw ee zaken zullen nader bestudeerd w orden en de incasso zal door de curator
w orden voortgezet.

25-07-2019
3

De incasso van de nog tw ee resterende debiteuren is ter hand genomen. Met
één debiteur zijn inmiddels betalingsafspraken gemaakt. Een andere debiteur
reageert niet op betalingsherinneringen en sommaties. De komende periode
zal de incasso verder w orden opgepakt.

23-10-2019
4

Inmiddels heeft de andere debiteur ook gereageerd. Met goedkeuring van de
rechter-commissaris is een schikking getroffen.

20-04-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- bestuderen administratie;
- overleg bestuurder; en
- aanschrijven debiteuren.

06-02-2019
1

- correspondentie met debiteuren;
- correspondentie met incassobureau.
- correspondentie met gefailleerde; en
- bestuderen gegevens.

18-04-2019
2

Correspondentie debiteuren.

23-10-2019
4

Geen.

22-04-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Op datum faillissement is sprake van een creditsaldo van
EUR 4.594,65 (inclusief storneringen).

06-02-2019
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst afgesloten met Sternlease B.V. voor
de lease van diverse voertuigen. De leaseovereenkomsten (operational lease)
w aren reeds vóór datum faillissement beëindigd. Op datum faillissement w aren
nog vier leasevoertuigen in gebruik door w erknemers. De leasemaatschappij
heeft inmiddels bevestigd dat alle voertuigen zijn ingeleverd. Gedurende
faillissement w aren de voertuigen volgens Sternlease B.V. w el nog verzekerd.

06-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet is gebleken dat sprake is van rechtsgeldig bedongen pandrechten of
zekerheden. Met de verhuurder vindt nog een discussie plaats over een
zekerheid (borgstelling) met betrekking tot een keukenelement en barelement
in de opnamestudio. Deze discussie zal w orden meegenomen in het overleg
over de verkoop van de inventaris en roerende zaken.

06-02-2019
1

De discussie over het keukenelement en het barelement is in het kader van de
verkoop van de inventaris aan de verhuurder beslecht.

18-04-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

06-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De volgende partijen hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd of een
beroep gedaan op bruikleen:
- Jacobs Douw e Egberts: betreft onder meer (i) een Schaerer Prime, (ii)
Espresso 220 en (iii) Perla Pistonmachine met toebehoren en koffiekopjes;
- Bavaria: betreft onder meer (i) een bierinstallatie van het type B3-1KR, (ii)
een Sw inckelzuil E 1x Ant 8 mm met koelinstallatie van het type fustkoeling
FK25/6 en (iii) lekbladen van het type barblad ST-BB200L.

06-02-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn in overleg met de verhuurder en leveranciers
afgew ikkeld.

18-04-2019
2

5.6 Retentierechten
De curator heeft dit in onderzoek.

06-02-2019
1

Voor zover bekend niet van toepassing.

25-07-2019
3

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
De curator heeft dit in onderzoek.

06-02-2019
1

Hier is niet van gebleken.

18-04-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Thans niet van toepassing.

06-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- overleg bestuurder;
- bestuderen gegevens; en
- overleg en correspondentie met verhuurder en crediteuren.

06-02-2019
1

- overleg bestuurder; en
- bestuderen gegevens.

18-04-2019
2

Geen.

23-10-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

06-02-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft een uitgebreide lijst van potentieel geïnteresseerde partijen
benaderd in verband met een doorstart of de verkoop van (losse) activa.
Diverse partijen hebben interesse getoond en thans vinden nadere
gesprekken plaats. Er is tevens een informatiememorandum opgesteld
alsmede door Van Beusekom een inventarisatierapport. De komende w eken
hoopt de curator tot overeenstemming te kunnen komen.

06-02-2019
1

Er is geen interesse gebleken in een doorstart.

18-04-2019
2

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

06-02-2019
1

Niet van toepassing.

18-04-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

18-04-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

18-04-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- opstellen informatiememorandum;
- onderzoek branchegenoten;
- overleg taxateur;
- overleg bestuurder; en
- opstellen geheimhoudingsverklaring.

06-02-2019
1

Correspondentie branchegenoten.

18-04-2019
2

Geen.

23-10-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is opgevraagd en (gedeeltelijk) ontvangen. De curator heeft
dit in onderzoek. De curator verw ijst in dit verband naar paragraaf 3.6 van dit
verslag.

06-02-2019
1

De administratie van gefailleerde oogt volledig en compleet met de
kanttekening dat de volledige digitale administratie niet beschikbaar is
vanw ege het opzeggen van de licentie door de provider. Op basis van de
thans bekende gegevens lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht ex
artikel 2:10 BW .

15-07-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
gebleken dat de jaarrekeningen 2016, 2015 en 2014 respectievelijk op 30
maart 2017, 31 januari 2017 en 29 januari 2016 zijn gedeponeerd. De
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd. Er is voldaan aan de
deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

06-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit w ordt nader onderzocht. De ontbrekende jaarrekeningen w orden
opgevraagd.

06-02-2019
1

De ontbrekende stukken zijn inmiddels ontvangen.

18-04-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de gegevens uit het handelsregister blijkt een geplaatst en gestort
aandelenkapitaal van EUR 1. Gezien de hoogte van het bedrag zal dit punt niet
nader w orden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nader w orden onderzocht.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De curator zet momenteel zijn bevindingen uiteen
en zal deze bevindingen delen met de rechter-commissaris.
Nee

06-02-2019
1

19-10-2020
8

20-01-2021
9

15-07-2021
11

Toelichting
De bevindingen zijn gedeeld met de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal nader w orden onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De curator zet momenteel zijn bevindingen uiteen
en zal deze bevindingen delen met de rechter-commissaris.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-02-2019
1

20-01-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit in onderzoek.

19-10-2020
8

Het onderzoek is afgerond. De curator zet momenteel zijn bevindingen uiteen
en zal deze bevindingen delen met de rechter-commissaris.

20-01-2021
9

In paragraaf 1.5 van dit openbaar verslag is een uitgebreide toelichting
gegeven op het verloop van het feitenonderzoek (fase 1) dat inmiddels is
afgerond. Uit dit feitenonderzoek volgt dat een veelvoud van factoren een rol
heeft gespeeld in aanloop naar het faillissement. De belangrijkste van deze
factoren en conclusies w orden hieronder samengevat. De curator tekent
hierbij aan dat aan onderstaande beperkte beschrijving van deze factoren en
de samenvatting van de conclusies geen rechten kunnen w orden ontleend.

15-07-2021
11

- het businessmodel bleek niet haalbaar: Stims deed zaken met grote
commerciële zenders. De inkoop bij deze grote commerciële zenders w as
echter zeer prijzig. Het bedrag dat w erd ingekocht aan zendtijd moest
vervolgens terugverdiend w orden met de verkoop aan adverteerders. Dit
bleek moeizaam. Daarnaast is de afgelopen jaren het online platform veel
belangrijker gew orden. Stims w as echter hoofdzakelijk gericht op televisie.
Deze noodzakelijke transitie is w el gesignaleerd, maar niet meer
geeffectueerd;
- een sterkte terugloop in het sales-team w aardoor de verkopen
stagneerden en omzetten aanzienlijk terugliepen;
- de bedrijfsvoering bleek jarenlang voornamelijk gestoeld op leningen en
financieringen van tw ee grote aandeelhouders. In 2018 w erd het onderzoek
en het toezicht op de financiën en het bestuur van Stims uitgebreid en
vervolgens de conclusie getrokken dat Stims niet langer een gezond
businessmodel kende. Verdere financiering w erd vervolgens gestaakt door
de groot aandeelhouders;
- daarnaast speelde factoren als interne verdeeldheid over de te volgen
strategie, vertroebelde verstandhoudingen, het ontbreken van vertrouw en
en het niet afdoende kunnen functioneren van het bestuur. Diverse oorzaken
lagen daaraan ten grondslag.
De curator is van mening dat onder meer voornoemd samenstel van factoren
aan het faillissement van Stims heeft bijgedragen. Van onbehoorlijke
taakvervulling of van ernstig verw ijtbaar handelen in de zin van artikel 2:248
BW is naar het oordeel van de curator geen sprake. Het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek is hiermee afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- opvragen en bestuderen gegevens; en
- overleg bestuurder.

06-02-2019
1

Rechtmatigheidsonderzoek.

23-10-2019
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en kosten curator.

06-02-2019
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 60.386,86

23-10-2019
4

Toelichting
Het UW v heeft haar vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 133.828,00

06-02-2019
1

€ 316.037,00

18-04-2019
2

€ 357.068,00

25-07-2019
3

€ 337.591,00

23-10-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 88.001,17

06-02-2019
1

23-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

06-02-2019
1

43

18-04-2019
2

50

25-07-2019
3

53

20-04-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.737.334,10

06-02-2019
1

€ 4.175.940,21

18-04-2019
2

€ 4.190.864,75

25-07-2019
3

€ 4.191.595,29

23-10-2019
4

€ 4.195.665,34

20-04-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de w ijze van
afw ikkeling.

06-02-2019
1

Naar alle w aarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

21-01-2020
5

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw . Er
zal geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

15-07-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- bestuderen administratie;
- aanschrijven crediteuren; en
- verw erken van ingediende vorderingen.

06-02-2019
1

Verw erken ingediende vorderingen.

18-04-2019
2

Geen.

21-01-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

A.E. Hoogerw erf (voormalig vennoot van APS LED Solutions)

25-07-2019
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

De advocaat van gedaagde (A.E. Hoogerw erf) heeft tijdig appel ingesteld
tegens het vonnis in eerste aanleg en vervolgens de curator opgeroepen per
exploot van 8 februari 2019 tot overname van het geding. Met machtiging van
de rechter-commissaris is de procedure in hoger beroep overgenomen door de
curator. Het Gerechtshof te Den Haag heeft bepaald dat appellant op 26 maart
2019 de memorie van grieven dient te nemen.

25-07-2019
3

De memorie van grieven zijn eind april ontvangen. Het gerechtshof heeft op
grond van artikel 2.12 van het procesreglement 4 w eken uitstel verleend voor
het indienen van de memorie van antw oord tot 2 juli 2019. De memorie van
antw oord is op 1 juli 2019 ingediend. Op 1 oktober 2019 vindt een comparitie
na aanbrengen plaats.
De curator heeft ter zitting een schikking getroffen voor een bedrag van EUR
5.500. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Hiermee is dit punt
afgerond.

9.4 Werkzaamheden procedures

23-10-2019
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-02-2019
1

- bestuderen memorie van grieven;
- opstellen memorie van grieven;
- correspondentie Gerechtshof en advocaat tegenpartij.

25-07-2019
3

Voorbereiden comparatie en zitting Hof.

23-10-2019
4

Geen.

21-01-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- opvragen ontbrekende administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop activa (formats, merkenrechten);
- voortzetten debiteurenincasso; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

06-02-2019
1

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten debiteurenincasso; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-04-2019
2

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten debiteurenincasso; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

23-10-2019
4

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten debiteurenincasso; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

20-04-2020
6

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

19-10-2020
8

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- afronden rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

20-01-2021
9

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw .

15-07-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier valt thans niets over te zeggen.

06-02-2019
1

Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw .

15-07-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

06-02-2019
1

