Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
12-11-2020
F.09/20/12
NL:TZ:0000126375:F001
07-01-2020

R-C
Curator

mr. RGC Veneman
mr M.F.J. Anink

Algemene gegevens
Naam onderneming
AAA Mediamarketing B.V. handelend onder de namen AAA Mediamarketing,
Autogids, DTP Reclameshop, Com-

19-02-2020
1

Gegevens onderneming
Sandtlaan 31 E-1B
2223 GG Katw ijk

19-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave Kamer van Koophandel:
De vennootschap heeft ten doel het verrichten en ontw ikkelen van activiteiten
op het gebied van uitgeverij, marketing, (social) media, reclame en
communicatie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 79.024,00

2017

€ 111.396,00

2018

€ 34.710,00

Toelichting financiële gegevens

19-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bij de accountant van failliet zijn diverse boekhoudkundige gegevens
opgevraagd, w aaronder de jaarrekeningen over de jaren 2016 t/m 2019,
alsmede de grootboeken en kolommenbalansen over deze boekjaren. Deze
gegevens zijn nog niet ontvangen.

19-02-2020
1

De door de middellijk bestuurder opgegeven accountant blijkt alleen de
loonadministratie te hebben verzorgd voor gefailleerde. De boekhoudkundige
stukken zijn daarom opnieuw bij de middellijk bestuurder opgevraagd. Tot op
heden zijn enkel de grootboeken over 2019 en 2020 ontvangen. De middellijk
bestuurder is verzocht om de overige stukken alsnog zo spoedig mogelijk aan
te leveren.

19-05-2020
2

De middellijk bestuurder heeft de boekhoudkundige gegevens van de
afgelopen jaren aangeleverd. De curator gaat de stukken de komende
verslagperiode bestuderen.

14-08-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

19-02-2020
1

Toelichting
Naast de bestuurder, w as er 1 personeelslid in dienst met een voltijd
dienstverband.

Boedelsaldo
€ 68,58

19-02-2020
1

€ 402,84

19-05-2020
2

€ 493,59

14-08-2020
3

€ 493,59

12-11-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-1-2020

19-02-2020
1

t/m
14-2-2020
van
15-2-2020

19-05-2020
2

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

14-08-2020
3

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

12-11-2020
4

t/m
15-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 48 min

2

40 uur 6 min

3

8 uur 42 min

4

7 uur 36 min

totaal

97 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren in verslagperiode:
40:48 uur

19-02-2020
1

Bestede uren totaal:
40:48 uur
Totaal bestede uren in verslagperiode:
RW V: 39:54
TKB: 0:12

19-05-2020
2

Bestede uren totaal:
RW V: 76:12
TKB: 0:12
Totaal bestede uren in verslagperiode:
RW V: 8:42
TKB: 0:12

14-08-2020
3

Bestede uren totaal:
RW V: 84:54
TKB: 0:24
Totaal bestede uren in verslagperiode:
RW V: 07:24
TKB: 0:12

12-11-2020
4

Bestede uren totaal:
RW V : 92:30
TKB: 0:36

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
AAA Mediamarketing B.V. is opgericht op 20 maart 2012. Als bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde staat ingeschreven Mediamarketinggroup B.V.
Bestuurder van Mediamarketinggroup B.V. is T.M.L.H. Blonk Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van T.M.L.H. Blonk Holding B.V. is de heer
T.M.L.H. Blonk.

19-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

19-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.

19-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Sandtlaan 31 E-1B, 2223 GG, te
Katw ijk. Op 16 januari 2020 is met machtiging van de rechter-commissaris van
15 januari 2020 de huur beëindigd per 1 mei 2020.

19-02-2020
1

Het pand aan Sandtlaan 31 E-1B te Katw ijk is op 30 april 2020 bezemschoon
opgeleverd. De verhuurder heeft de vordering ter zake de huurachterstand
ingediend in het faillissement.

19-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de middellijk bestuurder van
gefailleerde het volgende verklaard:
Gefailleerde betreft een reclamebureau gericht op het ontw ikkelen van
activiteiten op het gebied van uitgeverij, marketing, social media en reclame.
De onderneming richtte zich met name op de autobranche. Volgens de
middellijk bestuurder is het faillissement veroorzaakt door een verandering in
de onderhavige markt. Zo zijn veel autoverkopers die één automerk
verkochten, meerdere automerken gaan verkopen. Hierdoor is het aantal
autodealers, en daarmee het aantal opdrachtgevers van gefailleerde, drastisch
afgenomen. Daarnaast is de vraag naar huis aan huis bladen afgenomen en
daarmee ook de vraag naar advertenties in deze bladen. Mede door deze
ontw ikkelingen is volgens de middellijk bestuurder de omzet van gefailleerde in
de afgelopen jaren sterk gedaald en zijn liquiditeitsproblemen ontstaan. De
onderneming heeft pogingen ondernomen om op andere w ijze nieuw e markten
aan te boren, echter dit is niet, althans onvoldoende gelukt. In 2019 kreeg de
bestuurder daarbij te kampen met fysieke problemen, w aardoor zijn
beschikbaarheid voor de onderneming afnam.

19-02-2020
1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser.
Zoals gebruikelijk verricht de curator zelfstandig onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
Toelichting
Er w as per faillissementsdatum één personeelslid in dienst met een voltijds
dienstverband. Op 16 januari 2020 is met machtiging van de rechtercommissaris van 15 januari 2020 het ontslag aangezegd. Het UW V is
geïnformeerd over het ontslag. Het personeelslid zal w orden uitgenodigd voor

19-02-2020
1

een intake op het kantoor van het UW V.
De middellijk bestuurder is zekerheidshalve eveneens het ontslag aangezegd
op 16 januari 2020 met machtiging van de rechter-commissaris van 15 januari.
De curator onderzoekt of er tussen gefailleerde en de middellijk bestuurder
een loondienstverband bestaat.

Toelichting
De middellijk bestuurder heeft aangeven dat er geen sprake w as van een
loondienstverband tussen hemzelf en gefailleerde. De middellijk bestuurder is
verzocht de managementovereenkomst over te leggen. Deze is tot op heden
niet ontvangen.

14-08-2020
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-02-2020
1

Toelichting
Er w aren in het jaar voor faillissement tw ee personeelsleden in dienst. Eén van
hen is per 30 juni 2019 uit dienst getreden. Naar de status van de verhouding
tussen gefailleerde en de middellijk bestuurder w ordt onderzoek verricht.
Personeelsleden
2

19-05-2020
2

Toelichting
De middellijk bestuurder heeft aangeven dat er geen sprake is van een
loondienstverband tussen hemzelf en gefailleerde. De middellijk bestuurder is
vervolgens verzocht de managementovereenkomst over te leggen. Op dit
verzoek heeft de middellijk bestuurder tot op heden niet gereageerd.

Toelichting
Er is contact gew eest met de middellijk bestuurder over de
managementovereenkomst. Deze is tot op heden nog niet ontvangen. De
bestuurder is nogmaals verzocht om de overeenkomst over te leggen.

14-08-2020
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-1-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met (voormalig) personeel, middellijk bestuurder, rechtercommissaris en het UW V.

19-02-2020
1

Correspondentie UW V inzake afw ikkeling loongarantieregeling,
correspondentie middellijk bestuurder.

19-05-2020
2

De w erkzaamheden ten aanzien van het personeel zijn afgerond.

14-08-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden.

19-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris Sandtlaan 31

€ 393,25

totaal

€ 393,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit o.a.
bureaus, stoelen, opbergkasten, computers en diverse apparatuur. De
inventaris is getaxeerd en w ordt per veiling te koop aangeboden.
Geïnteresseerden kunnen de kavels op de volgende w ebsite raadplegen:
w w w .puper.nl.

19-02-2020
1

De bedrijfsinventaris is per veiling onderhands verkocht voor € 393,25 inclusief
btw . Op de bruto opbrengst is door de verkopend makelaar een provisie in
mindering gebracht van 15%, zijnde € 58,99. De netto verkoop opbrengst ad.
€ 334,26 is op 6 maart 2020 ontvangen op de faillissementsrekening.

19-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en w aardering inventaris, contact opkopers en makelaar,
opstarten veiling.

19-02-2020
1

Afw ikkelen verkoop inventaris, contact makelaar, uitleveren inventaris.

19-05-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

19-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar aanw ezigheid van andere activa.

19-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren
Creditsaldo ING
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 8.751,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 68,58

€ 68,58

€ 8.820,48

€ 68,58

Toelichting debiteuren

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de bedrijfsadministratie is een debiteurenlijst aangetroffen. Op de
debiteurenvorderingen is een pandrecht gevestigd door een crediteur. De
incasso is overgedragen aan de pandhouder.
Gefailleerde bankierde bij de ING. Het creditsaldo per faillissementsdatum
bedroeg € 68,58 en is op 12 februari 2020 ontvangen op de boedelrekening.
Het saldo valt buiten het pandrecht w egens een onoverdraagbaarheidsbeding
in de algemene voorw aarden van ING.

19-02-2020
1

De pandhouder is op 9 april 2020 verzocht binnen veertien dagen de stand
van zaken ten aanzien van de incasso van debiteuren door te geven. De
pandhouder heeft in beginsel niet gereageerd op dit verzoek. De pandhouder
heeft op 13 mei 2020 evenw el bevestigd dat de debiteurenvorderingen veelal
betrekking hebben op jaren 2014 t/m 2017. Bovendien zijn een aantal
debiteuren failliet gebleken. De pandhouder verw acht daarmee dat de
debiteurenportefeuille oninbaar is. De curator heeft de pandhouder op 9 april
2020 tevens ex. art. 58 Fw een termijn gesteld om over te gaan tot uitw inning
van het pandrecht. De gestelde termijn verstrijkt op 17 mei 2020.

19-05-2020
2

De pandhouder heeft de curator geïnformeerd dat debiteuren binnen de
termijn ex. art. 58 Fw zijn aangeschreven, maar geen betaling is ontvangen.
De pandhouder beschouw t de vorderingen als oninbaar en heeft ook niet om
verlenging van de termijn verzocht. Gelet op het resultaat en de ouderdom van
de facturen zijn de verw achtingen van de curator ter zake niet
hooggespannen, maar in de komende periode zal definitief beoordeeld w orden
of deze inderdaad oninbaar zijn.

14-08-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren omvang debiteurenportefeuille, correspondentie pandhouder
en ING Bank.

19-02-2020
1

Correspondentie ING Bank en pandhouder.

19-05-2020
2

Correspondentie pandhouder en beoordeling debiteurenvorderingen.

14-08-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Gefailleerde bankierde op creditbasis bij de ING Bank. Er
is een positief banksaldo aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

19-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Janssen/Pers Rotatiedruk heeft een pandrecht op debiteuren, w elke gevestigd
is op 23 oktober 2013 en is geregistreerd op 30 oktober 2013. De laatste
pandlijst is getekend op 30 december 2019 en geregistreerd op 6 januari
2020. Dit pandrecht kw am voor de curator als een verrassing, w ant w as niet
aan haar medegedeeld door de bestuurder. Dit pandrecht bleek eerst medio
februari 2020 uit een mededeling van de betreffende crediteur.

19-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Janssen/Pers Rotatiedruk heeft pandrecht op debiteuren. De
debiteurenportefeuille is overgedragen aan de pandhouder.

19-02-2020
1

De pandhouder is op 9 april 2020 ex. art 58 Fw een termijn gesteld om over te
gaan tot uitw inning van het pandrecht. De termijn verstrijkt op 17 mei 2020.

19-05-2020
2

De termijn ex art. 58 Fw is verstreken zonder dat de voormalig pandhouder
betaling heeft ontvangen.

14-08-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen beroep op gedaan.

19-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen beroep op gedaan.

19-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen aanspraken bekend.

19-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank, pandhouder en overige crediteuren.

19-02-2020
1

Correspondentie pandhouder.

19-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn per faillissementsdatum
gestaakt.
Er hebben zich geen geïnteresseerden aangediend voor een algehele
doorstart van de onderneming.

19-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing. Er zijn geen w erkzaamheden meer uitgevoerd na
faillissement.

19-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

19-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

19-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoeken mogelijkheid doorstart, correspondentie met diverse partijen.

19-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een fysieke administratie aangeleverd. Bij de accountant van failliet zijn
diverse nadere boekhoudkundige gegevens opgevraagd. Deze gegevens zijn
nog niet ontvangen. De curator bepaalt in een later stadium of er is voldaan
aan de boekhoudplicht ex. art. 2:10 BW .

19-02-2020
1

Bij de door de middellijk bestuurder opgegeven accountant zijn diverse
boekhoudkundige gegevens opgevraagd, w aaronder de jaarrekeningen. De
betreffende accountant heeft echter laten w eten alleen verantw oordelijk te
zijn gew eest voor de loonadministratie en niet over financiële gegevens te
beschikken. De boekhoudkundige gegevens zijn daarom nogmaals opgevraagd
bij de middellijk bestuurder. De grootboeken over 2019 en 2020 zijn
ontvangen, de overig opgevraagde stukken niet. De middellijk bestuurder
w ordt een laatste termijn gesteld om aan de informatieverplichting te voldoen.

19-05-2020
2

De middellijk bestuurder heeft de ontbrekende boekhoudkundige gegevens
van de afgelopen jaren aangeleverd. De curator gaat de stukken de komende
verslagperiode bestuderen.

14-08-2020
3

De faillissementsadministratie heeft onderzoek gedaan naar de administratie
van failliet. Hier is niets bijzonders uit naar voren gekomen. De administratie
voldoet aan de voorw aarden die eraan gesteld kunnen w orden en er zijn
geen nadere vorderingen op de bestuurder. Het rechtmatighedenonderzoek
is hiermee afgerond.

12-11-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft de jaarrekeningen vanaf de oprichting in 2012 tot en met
het boekjaar 2018 steeds, met uitzonder van boekjaar 2015, tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening van het boekjaar 2015 is op 8 juni 2016
vastgesteld en op 9 juni 2017 gedeponeerd.

19-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vrijgesteld op grond van artikel 2:395 a lid 1 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen

19-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2012 en kent een geplaatst en gestort kapitaal
van € 18.000,00.

19-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de oorzaken van
het faillissement en de rol van het bestuur.

Toelichting
Het ontbreken van informatie bemoeilijkt het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement en de handelsw ijze van het bestuur. Het bestuur is gew ezen
op de informatieverplichting en zal een laatste termijn gesteld w orden voor het
aanleveren van informatie.

Toelichting
De middellijk bestuurder heeft de ontbrekende boekhoudkundige gegevens
van de afgelopen jaren inmiddels aangeleverd. De curator gaat de stukken de
komende verslagperiode bestuderen.

19-02-2020
1

19-05-2020
2

14-08-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-02-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk verricht de curator onderzoek naar mogelijk paulianeus
verrichte handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Via de boekhouder van failliet is diverse bedrijfsadministratie opgevraagd.
Zodra de stukken zijn ontvangen zullen deze door de curator w orden
bestudeerd.

19-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en opslaan administratie, correspondentie accountant en bestuur.

19-02-2020
1

Correspondentie accountant en bestuur.

19-05-2020
2

Onderzoek administratie, correspondentie bestuur.

14-08-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 3.456,51

19-02-2020
1

Toelichting
- Salaris curator: p.m.
- Taxatie- en veilingkosten: p.m.
- Huur: € 3.456,51
€ 3.456,51

19-05-2020
2

Toelichting
-Salaris curator: p.m.
- Huur: € 3.456,51
€ 3.456,51

12-11-2020
4

Toelichting
- Salaris curator: p.m.
- Huur: € 3.456,51

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.955,00

19-02-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 7.202,00

19-05-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 9.841,00

14-08-2020
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 9.841,00
Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.3 Pref. vord. UWV

12-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-02-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 19.293,60

19-05-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 19.293,60

12-11-2020
4

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.057,48

19-02-2020
1

Toelichting
Er zijn tw ee preferente loonvorderingen ingediend door (voormalige)
personeelsleden. Beiden hebben bij het UW V een beroep gedaan op de
loongarantieregeling. De exacte hoogte van de vorderingen zal na beoordeling
van de vorderingen door het UW V w orden vastgesteld.
€ 0,00

19-05-2020
2

Toelichting
De loonvorderingen van de (voormalige) personeelsleden zijn vergoed onder
de loongarantieregeling.
€ 8.391,51

12-11-2020
4

Toelichting
uitkering loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

19-02-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
11

19-05-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
13

14-08-2020
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.
13
Toelichting
Geen bijzonderheden.

12-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.170,38

19-02-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 84.248,52

19-05-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 86.110,35

14-08-2020
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 86.110,35

12-11-2020
4

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog geen oordeel.

19-02-2020
1

Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

19-05-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

14-08-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven bekende crediteuren, verifiëren vorderingen.

19-02-2020
1

Correspondentie crediteuren, verifiëren vorderingen.

19-05-2020
2

Correspondentie crediteuren, verifiëren vorderingen.

14-08-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop inventaris;
- Verifiëren vorderingen;
- Administratie- en rechtmatighedenonderzoek.

19-02-2020
1

- Administratie- en rechtmatighedenonderzoek.

19-05-2020
2

Administratie- en rechtmatighedenonderzoek.

14-08-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

19-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-2-2021

12-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

19-02-2020
1

