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Algemene gegevens
Naam onderneming
Eindverslag
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7

Gegevens onderneming
Pelican Media B.V. (KvK: 56353626)

29-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Het uitgeven van tijdschriften

29-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 3.308.561,00

€ -432.163,00

€ 1.857.105,00

2017

€ 3.060.236,00

€ -1.381.003,00

€ 3.107.046,00

2018

€ 2.396.255,00

€ -549.117,00

€ 4.043.478,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

29-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 33.534,34

29-05-2019
1

€ 126.498,64

23-08-2019
2

€ 74.533,25

22-11-2019
3

€ 132.080,81

21-02-2020
4

€ 136.064,73

20-05-2020
5

€ 147.235,48

21-08-2020
6

€ 144.370,73

18-02-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-4-2019

29-05-2019
1

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019

23-08-2019
2

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

22-11-2019
3

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

21-02-2020
4

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-05-2020
5

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

21-08-2020
6

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020
t/m
18-2-2021

Bestede uren

18-02-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

148 uur 42 min

2

67 uur 54 min

3

34 uur 6 min

4

33 uur 24 min

5

29 uur 54 min

6

27 uur 36 min

7

15 uur 30 min

totaal

357 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer F. Kloppert is 100% aandeelhouder en bestuurder van Pelican Media
Holding B.V., w elke op haar beurt 100% aandeelhouder is van de
vennootschappen Carros B.V., Pelican Media B.V., Pelican Custom B.V. en
Résidence B.V.

29-05-2019
1

De heer Kloppert is tevens (indirect) bestuurder van de vennootschappen

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

29-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
p.m.

29-05-2019
1

1.4 Huur
Er w ordt een pand gehuurd aan de Zekeringstraat te Amsterdam

1.5 Oorzaak faillissement

29-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Pelican Media B.V. is in 2013 door middel van een pre-pack doorgestart als
uitgeverij van met name de tijdschriften Résidence en Carros. Daarnaast
w aren er enkele andere tijdschriften en enkele bladen die bedrijfsspecifiek
w aren. Deze laatste tijdschriften w aren onderdeel van de vennootschap
Pelican Custom B.V.
Vanaf de doorstart zijn alle kosten en opbrengsten voor het uitgeven van alle
tijdschriften in Pelican Media B.V. Met name in Pelican Custom B.V. hebben een
aantal grote klanten hun overeenkomst met de vennootschap opgezegd,
onder meer doordat er meer voor online media w erd gekozen. Dit heeft een
sterke omzetdaling tot gevolg gehad.
Pelican Media B.V. heeft bij de doorstart een groot gedeelte van de schuld bij
de bank meegenomen. De financieringslasten van dit krediet liepen door. Een
inkrimping van de vennootschap heeft tot onvoldoende besparingen geleid om
de vaste kosten te kunnen blijven dragen, met het faillissement tot gevolg.
De curator onderzoekt of er nog andere oorzaken zijn aan te w ijzen voor het
faillissement.

29-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

29-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-05-2019
1

Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-4-2019

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De gebruikelijke w erkzaamheden in overleg met het UW V.

29-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

22-11-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

29-05-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een geringe kantoorinventaris. Er w ordt onderzocht of deze verkocht kan
w orden.

29-05-2019
1

De kantoorinventaris is getaxeerd en is meegenomen in de koopsom voor de
overname.

23-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

23-08-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn afgerond.

23-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

29-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vordering

€ 1,00

€ 2.500,00

totaal

€ 1,00

€ 2.500,00

Toelichting andere activa
Er zijn diverse merkrechten en domeinnamen. Deze zijn verpand aan de bank.
Tussen de boedel en de bank is er enige discussie ontstaan over de
merkrechten, nu deze door middel van een juridische splitsing zijn overgegaan
aan separate entiteiten, echter, naar de mening van de boedel, op gedeeltelijk
onjuiste w ijze. Het feit dat de merkrechten geen eigendom zijn van de boedel
maakt dat de bank deze als pandhouder separaat kan verkopen, zonder
overleg met de boedel. De overdracht zal, naar de mening van de curator,
echter niet aan de gezamenlijke crediteuren van de Vennootschap kunnen
w orden tegengew orpen. In het kader van een mogelijke overname zal deze
discussie beslecht kunnen w orden.

29-05-2019
1

Deze discussie is in het kader van de overname afgerond.

22-11-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

22-11-2019
3

De boedel beschikte over een gedeeltelijke vordering op een ontbonden
vennootschap ter hoogte van € 100.000 te vermeerderen met de door Pelican
Media gemaakte kosten. Pelican Media is er in 4 jaar tijd niet in geslaagd deze
vordering te incasseren. De vordering is verkocht voor bedrag van € 1,- en een
boedelbijdrage van € 2.500. Indien de incasso alsnog zou slagen, ontvangt de
boedel een aanvullende vergoeding.

21-02-2020
4

Voor 1 juli 2020 moet er duidelijkheid komen of er nog een aanvullende
vergoeding zal w orden ontvangen in verband met de cessie van de vordering.

20-05-2020
5

In overleg met de cessionaris is de termijn om een keuze te maken omtrent
de verdere voortgang met betrekking tot de vordering verlengd. Inmiddels is
duidelijk dat de cessionaris geen aanvullende vergoeding meer zal betalen.
De vordering dient nog terug overgedragen te w orden.

18-02-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de bank, die de incasso zelf ter hand heeft
genomen.

29-05-2019
1

Er zijn diverse intercompany-vorderingen, w aarvoor de bestuurder nog geen
uitleg heeft kunnen verstrekken. Mogelijk dienen deze nog voldaan te w orden.

21-02-2020
4

De intercompany-vorderingen bestaan, maar kunnen niet voldaan w orden door
de betreffende vennootschappen.

20-05-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek/overleg bestuurder inzake intercompany-vorderingen.

21-02-2020
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

20-05-2020
5

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

€ 1.772.142,88

29-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten voor auto’s en printers. Deze w orden beëindigd
of, indien mogelijk, overgedragen.

29-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten op:
- Bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen;
- Merkrechten;
- Handelsnaamrechten;
- Domeinnamen;
- Auteursrechten

29-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een separatistenpositie met betrekking tot bovenstaande
zekerheden.

29-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
p.m.

29-05-2019
1

n.v.t.

23-08-2019
2

5.6 Retentierechten
p.m.

29-05-2019
1

n.v.t.

23-08-2019
2

5.7 Reclamerechten
p.m.

29-05-2019
1

n.v.t.

23-08-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
p.m.

Toelichting
n.v.t.

29-05-2019
1

23-08-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek zekerheden.

29-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-02-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De boedel heeft de uitgave van Résidence nummer 4 afgerond.

29-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De boedel heeft de uitgave van Résidence nummer 4 afgerond.

29-05-2019
1

De kosten voor de uitgave van Résidence nummer 4 bedragen ca. € 31.000; de
verw achte opbrengsten ca. € 80.000. Voor de publicatie van het blad heeft de
boedel een krediet van de bank gekregen. De opbrengst zal w orden verdeeld
tussen de bank en de boedel. Een exactere verslaglegging van de uitgave van
Résidence nummer 4 volgt bij het volgende verslag.
De boedel w erkt, tegen vergoeding, mee aan de uitgave van Carros nummer 3
en Résidence nummers 5 en 6 door een mogelijke overnamekandidaat.
Voor de medew erking aan de publicaties van Carros nummer 3 en Résidence
nummers 5 en 6 ontvangt de boedel van 1 mei 2019 een bedrag van € 7.500
per w eek tot het moment dat de boedel de medew erking moet staken.

Het kosten/baten-overzicht in verband met de publicatie van Residence
nummer 4 is thans als volgt (bedragen incl. btw ):
Kosten: -/- € 30.740,66
Opbrengsten: € 63.549,07

23-08-2019
2

De totale netto-opbrengst is op dit moment € 57.084,85. Na aftrek van het
boedelkrediet w ordt de opbrengst verdeeld in de verhouding 35% voor de
bank en 65% voor de boedel, zodat de boedel thans een positief resultaat
heeft van € 16.955,15 netto. Dit bedrag dient nog door de bank aan de boedel
betaald te w orden. Naar verw achting zal de opbrengst nog verder oplopen.
De medew erking aan de publicaties van Carros en Residence heeft geleid tot
een opbrengst van € 43.004,91 (inc. btw ).
De netto-opbrengst in het kader van het uitgeven van Residence nummer 4 is
verder gestegen naar € 63.584,85. Voor de boedel leidt dit tot op heden tot
een positief resultaat van netto € 21.180,15.

22-11-2019
3

De netto-opbrengst in het kader van het uitgeven van Residence nummer 4 is
verder gestegen naar € 68.879,67. Voor de boedel leidt dit tot op heden tot
een positief resultaat van netto € 24.621,79.

21-02-2020
4

Inmiddels zijn ook de opbrengsten van de losse verkoop ontvangen. Deze
opbrengsten zien op Residence 1 t/m 4 2019. Het totaal bedraagt € 46.957,14
(inclusief btw ). Dit bedrag moet nog verdeeld w orden tussen de bank en de
boedel.
De totale opbrengst van Residence nummer 4 is gestegen naar € 100.684,03.
Na aftrek van het boedelkrediet van € 31.000 en verdeling met de bank,
resteert er een bedrag van € 45.294,62 voor de boedel.

20-05-2020
5

Daarnaast heeft de boedel nog een bedrag ontvangen in verband met de
nummer 1 t/m 3 van Residence ter hoogte van € 10.601,45.
De totale netto-opbrengst van Residence nummer 4 is gestegen naar €
120.654,95. Na aftrek van het boedelkrediet van € 31.000 en verdeling met de
bank, resteert er een bedrag van € 51.384,77 voor de boedel.

21-08-2020
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
• Administratieve afhandeling Résidence nummer 4;
• Medew erking aan Carros nummer 3 en Résidence nummers 5 en 6.

29-05-2019
1

Administratieve afhandeling Résidence nummer 4.

23-08-2019
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Er w ordt onderzocht of een doorstart mogelijk is met een geïnteresseerde
partij. Zoals hiervoor aangegeven w ordt een doorstart bemoeilijkt door de
juridische situatie van met name de merkrechten.

29-05-2019
1

De activa van Residence en Carros zijn verkocht aan tw ee verschillende
partijen, w elke zijn vormgegeven in Residence Media B.V. en Carros Media B.V.
De bank heeft haar pandrechten uitgew onnen en zelfstandig de merkrechten
aan deze partijen verkocht. De boedel w as dientengevolge geconfronteerd
met deze partijen en heeft uiteindelijk, mede in het licht van de eerder
genoemde discussie met betrekking tot de merkrechten, met deze partijen
overeenstemming kunnen bereiken over de verkoop van de overige activa,
w aaronder begrepen de inventaris en goodw ill.

23-08-2019
2

6.5 Verantwoording
p.m.

29-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
p.m.
€ 26.500,00

29-05-2019
1

23-08-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 25.000,00

23-08-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek doorstart.

29-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

23-08-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

29-05-2019
1

Uit de boekhouding van de laatste jaren kunnen de rechten en verplichtingen
w orden gekend.

21-02-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds 2013 zijn de jaarrekeningen voorlopig gedeponeerd.

29-05-2019
1

De jaarrekening 2016 in niet gedeponeerd.

21-02-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

29-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
de aandelen zijn volgestort.

29-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek
Ja

29-05-2019
1

21-02-2020
4

Toelichting
De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Diverse
elementen spelen daarbij een rol:
1) Diverse posten in de administratie zijn onvolledig/onjuist, w aaronder
belastingen, crediteuren en abonnementsverplichtingen;
2) Het bestuur gebruikte de groep van vennootschappen als één geheel en
maakte geen onderscheid. Kosten van andere vennootschappen w erden door
Pelican Media betaald, terw ijl daar geen inkomsten tegenover stonden;
3) De jaarrekeningen zijn sinds 2013 enkel voorlopig gepubliceerd en in 2016
is in het geheel geen jaarrekening gepubliceerd.
De curator is in overleg met de bestuurder omtrent zijn bevindingen.
Ja
Toelichting
De bestuurder heeft uitdrukkelijk betw ist dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Niettemin heeft de bestuurder naar de mening van de curator geen
overtuigend bew ijs kunnen leveren dat er geen sprake is van onbehoorlijk
bestuur, dan w el dat er sprake is van een andere oorzaak voor het
faillissement. Uit opportuniteitsoverw egingen ziet de curator af van een
procedure tegen de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

20-05-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek
Nee

29-05-2019
1

21-02-2020
4

Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat er sprake is van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

29-05-2019
1

De curator is in overleg met de bestuurder omtrent zijn bevindingen.

21-02-2020
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

20-05-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 105.711,28

20-05-2020
5

€ 108.050,82

21-08-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 573.054,22

29-05-2019
1

€ 617.245,22

23-08-2019
2

€ 635.661,22

22-11-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 94.488,47

20-05-2020
5

€ 96.650,46

21-08-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
68

29-05-2019
1

95

23-08-2019
2

97

22-11-2019
3

99

21-02-2020
4

100

20-05-2020
5

104

21-08-2020
6

105

18-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 282.447,99

29-05-2019
1

€ 659.471,34

23-08-2019
2

€ 725.392,91

22-11-2019
3

€ 730.462,50

21-02-2020
4

€ 731.430,75

20-05-2020
5

€ 2.293.890,49

21-08-2020
6

Toelichting
De vordering van de bank is hier in opgenomen.
€ 2.294.853,22

18-02-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

29-05-2019
1

Opheffing bij gebrek aan baten.

18-02-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
nader inventariseren crediteuren.

29-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

18-02-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

29-05-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Administratieve afw ikkeling Résidence nummer 4;
- Verkoop activa;
- Onderzoek paulianeus handelen, bestuurdersaansprakelijkheid en
boekhouding;
- Onderzoek zekerheden;
- Nader inventariseren crediteuren.

29-05-2019
1

- Administratieve afw ikkeling Résidence nummer 4;
- Onderzoek paulianeus handelen, bestuurdersaansprakelijkheid en
boekhouding;
- Onderzoek zekerheden;
- Nader inventariseren crediteuren.

23-08-2019
2

- Administratieve afw ikkeling Résidence nummer 4;
- Overleg met betrekking tot mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
- Nader inventariseren crediteuren.

21-02-2020
4

- Administratieve afw ikkeling Résidence nummer 4;
- Nader inventariseren crediteuren.

20-05-2020
5

Onderzoek aanvullende vergoeding in verband met de cessie van de vordering.

21-08-2020
6

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

18-02-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

29-05-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement bij het volgende verslag kunnen w orden
afgew ikkeld.

21-08-2020
6

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

18-02-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
W erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2021
7

