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

10
16-04-2019
F.16/16/214
NL:TZ:0000005260:F001
05-04-2016

R-C
Curator

mr. Hofman
mr R.V. de Lauwere

Algemene gegevens
Naam onderneming
OPENBAAR VERSLAG 7

11-04-2018
6

Dinq Media BV

11-07-2018
7

Gegevens onderneming
Dinq Media BV

11-04-2018
6

KvK: 32058352

11-07-2018
7

Activiteiten onderneming
Prepress- en premedia activiteiten

11-04-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.856.400,00

€ 68.863,00

€ 853.399,00

2015

€ 1.797.772,00

€ -200.313,00

€ 519.537,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
22

11-04-2018
6

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 392.113,59

Boedelsaldo
€ 392.162,47

Boedelsaldo
€ 217.039,54

Boedelsaldo
€ 244.366,77

Boedelsaldo
€ 249.736,87

Verslagperiode

11-04-2018
6

11-07-2018
7

10-10-2018
8

16-01-2019
9

16-04-2019
10

Verslagperiode
11-04-2018
6

van
21-12-2017
t/m
11-4-2018

11-07-2018
7

van
12-4-2018
t/m
10-7-2018

10-10-2018
8

van
12-4-2018
t/m
9-10-2018

16-01-2019
9

van
10-10-2018
t/m
16-1-2019

16-04-2019
10

van
16-1-2019
t/m
15-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

7,50 uur

7

219,10 uur

8

30,60 uur

9

10,20 uur

10

5,95 uur

totaal

273,35 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren betreffen verslagperiode 7 en het totaal aantal uren bedraagt 210,05

11-04-2018
6

In de achtste verslagperiode is 16,55 uur besteed aan het faillissement en in
totaal 226,60 uur.

11-07-2018
7

In de elfde verslagperiode is 5,95 uur besteed aan het faillissement en in
totaal 256,80 uur.

16-04-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dinq Media BV is opgericht in augustus 1995. De statuten zijn laatstelijk
gew ijzigd op 26 april 2013, w aarbij de naam van de vennootschap is gew ijzigd
in het kader van een overname van de aandelen. Bestuurders zijn R.P.M.
Ouddeken Beheer BV (van w ie de heer Ouddeken bestuurder tevens enig
aandeelhouder is) en F.H. van den Donker BV (van w ie de heer Van den
Donker bestuurder tevens enig aandeelhouder is). R.P.M. Ouddeken Beheer BV
heeft 60% van de aandelen, de overige 40% is in handen van F.H. van den
Donker BV.

11-07-2018
7

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

11-07-2018
7

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn beëindigd. Ter zake w erd een bedrag ad € 3.720,58 aan
de boedel gerestitueerd door een verzekeringsmaatschappij.

1.4 Huur

11-07-2018
7

1.4 Huur
Dinq Media huurde een kantoorruimte op het Arena Park te Hilversum aan de
Olympia 2-H. Vlak voor datum faillissement is de huur door gefailleerde
opgezegd tegen 1 juli 2016. De curator heeft de verhuurder te kennen
gegeven uit te gaan van een einde van de huur per genoemde datum, onder
zekerheidshalve opzegging van de huur ex artikel 39 Fw voor zover de
opzegging door gefailleerde niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn. Zijdens de
verhuurder is inmiddels bevestigd dat de huur per 1 juli 2016 eindigt.
De verhuurder heeft een vordering ingediend, deels betrekking hebbend over
de periode voor datum faillissement, deels op de boedelperiode. De curator
komt uit op andere bedragen en heeft ter zake om een nadere toelichting
gevraagd. Ten behoeve van de verhuurder is door gefailleerde een
bankgarantie gesteld. De curator is nog niet gebleken dat de verhuurder daar
een beroep op heeft gedaan, maar gaat er van uit dat dit het geval zal zijn.
W ordt nog nagegaan.

11-07-2018
7

In vorige verslagen blijkt de informatie te zijn w eggevallen dat deze kw estie
reeds in het tw eede openbare verslag w as afgew ikkeld. Zow el de préfaillissementsvordering als de boedelvordering van de verhuurder zijn
vastgesteld, terw ijl de bankgarantie door de verhuurder is verrekend met de
pré-faillissementsvordering die daarmee is vervallen, en voor het restant met
de boedelvordering die daarmee uitkomt een restbedrag ad € 5.037,84.

10-10-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurders van gefailleerde kampt de onderneming
de afgelopen jaren als gevolg van verschillende omstandigheden (zoals een
toenemende concurrentie, het w egvallen van een grote klant en alternatieve
w ijze van het brengen van de boodschap, w aardoor de vraag naar de
diensten van gefailleerde is afgenomen) met een dalende omzet en kleinere
marges. In 2014 heeft een reorganisatie plaatsgevonden, w aarbij om
bedrijfseconomische redenen afscheid is genomen van 9 medew erkers. Dit
heeft onvoldoende effect gehad op de resultaten van de onderneming. De
omzet bleef dalen, terw ijl de kosten (met name die van het personeel) hoog
bleven met negatieve resultaten als gevolg. De onderneming kampte voorts
met ziekte van medew erkers. Bezien is of en zo ja op w elke w ijze het bedrijf
w eer gezond te krijgen zou zijn, maar de verw achtingen ter zake w aren
somber en er w aren voorts te w einig liquiditeiten, teneinde nogmaals een
reorganisatie te kunnen bekostigen (mede vanw ege de invoering en
verschuldigdheid van de transitievergoeding). Gezien het voorgaande en het
ontbreken van voldoende perspectief, teneinde de onderneming w eer
w instgevend te maken, is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

11-07-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-04-2018
6

Personeelsleden
23

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-07-2018
7

Personeelsleden
Vergelijkbaar

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-4-2016

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Achterhalen samenstelling en hoogte van eventuele boedelvorderingen van
diverse personeelsleden, contact met UW V.

16-01-2019
9

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

11-07-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Opbrengst veiling + onderhands

€ 40.621,37

€ 0,00

totaal

€ 40.621,37

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een boedelbijdrage is niet van toepassing, de opbrengst komt integraal toe
aan de boedel.

11-07-2018
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover het bodemzaken betreft, geniet de fiscus een bodemvoorrecht w elk
recht prevaleert boven een stil pandrecht. Dit laatste speelt in casu geen rol nu
de pandhouder geen vordering heeft op gefailleerde.

11-07-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder punt 6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

11-07-2018
7

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse debiteuren

€ 300.000,00

€ 181.182,97

€ 0,00

totaal

€ 300.000,00

€ 181.182,97

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er resten nog tw ee grote debiteuren. Ten aanzien van de ene hebben er
diverse verrekeningen plaatsgevonden en is het de vraag of er (per saldo) nog
geld te ontvangen is. de curator tracht hier duidelijkheid in te krijgen.
Ten aanzien van de andere debiteur, die de vordering betw ist, ziet een deel
van de openstaande bedragen op w erkzaamheden voor faillissement, en een
deel op door c.q. via de boedel voortgezette w erkzaamheden. Er heeft de
nodige correspondentie en discussie plaats gevonden, en partijen hebben
gekeken of zij tot een minnelijke regeling kunnen komen teneinde verdere
incassomaatregelen en -procedures te voorkomen. De curator heeft het laatste
voorstel zijdens de debiteur nog in overw eging, en heeft ook gefailleerde om
een nadere toelichting gevraagd terzake de w erkzaamheden en verzonden
facturen.

11-04-2018
6

Ten aanzien van één debiteur heeft de curator onlangs een opgave
ontvangen, die momenteel w ordt gecontroleerd aan de hand van de
administratie van de vennootschap.

11-07-2018
7

Met de eerdergenoemde debiteur heeft inmiddels afstemming plaatsgehad van
w at er over en w eer nog verschuldigd is. Vervolgens is hetgeen w aarop
gefailleerde aanspraak kon maken ad € 50.895,72 op de faillissementsrekening
ontvangen.

10-10-2018
8

Met de andere tw ee debiteuren is na het doen uitbrengen van de dagvaarding
een regeling getroffen w aarbij tegen finale kw ijting nog een bedrag van €
54.000 in termijnen zal w orden voldaan. De laatste termijn w ordt in januari
2019 betaald. Inmiddels is een eerste termijn van € 10.000,- op de
faillissementsrekening ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode € 30.000 op de boedelrekening ontvangen van
de andere tw ee debiteuren.

16-01-2019
9

Van de andere tw ee debiteuren is in de afgelopen verslagperiode de laatste
termijn ad € 14.000,- op de boedelrekening ontvangen.

16-04-2019
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er staan nog drie debiteuren open.
Ten aanzien van tw ee gelieerde partijen, BruidMedia B.V. (te vorderen bedrag
ca. € 45.000,-) en BrautMedia GmbH (te vorderen bedrag ca. € 20.000,-) is een
incassotraject ingezet. Aangezien de debiteur heeft aangegeven niet aan de
sommatie te zullen voldoen, zal een procedure aanhangig w orden gemaakt.
Aan de derde debiteur, Sumis Printmanagement BV (te vorderen bedrag ca. €
71.000,-), is een laatste herinnering gezonden. Deze heeft recent een opgave
gedaan van w at zij meent nog verschuldigd te zijn. Deze opgave w ordt
gecontroleerd aan de hand van de administratie van de vennootschap.

11-07-2018
7

Zie hiervoor sub 1.

10-10-2018
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

11-04-2018
6

De bank heeft geen vordering. De afgelopen verslagperiode heeft de bank de
tw ee voorheen geblokkeerde bedragen van samen (€ 33.186,38) aan de
boedel afgedragen.

5.2 Leasecontracten
De 4 leasevoertuigen zijn ingeleverd bij de desbetreffende leasemaatschappij.

11-07-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de ABN AMRO zijn de gebruikelijke zekerheden verstrekt. De ABN AMRO
heeft evenw el geen vordering, zodat een en ander geen rol speelt in
onderhavig faillissement.

11-07-2018
7

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

11-07-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het beroep op het eigendomsvoorbehoud van Axon Graphics is rechtsgeldig.
De curator heeft overleg gehad over de afw ikkeling en voorgesteld dat het
papier via de veiling zou w orden verkocht met verdeling van de opbrengst.
Axon Graphics prefereerde evenw el een terugname van de goederen, hetgeen
is gebeurd. Axon Graphics heeft vervolgens een deel van haar vordering
gecrediteerd.

11-07-2018
7

5.6 Retentierechten
N.v.t.

11-07-2018
7

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

11-07-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
N.v.t.

11-07-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
De boedel heeft terzake de na datum faillissement tijdelijk voortgezette
w erkzaamheden tot heden een bedrag ontvangen van € 152.212,69.
Zie verder onder punt 4 hierboven.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-04-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hieraan is naar de mening van de curator voldaan.

11-07-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

11-07-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. / niet vereist

11-07-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de oprichtingsdatum van de gefailleerde vennootschap is een
(eventuele) vordering ter zake verjaard.

11-07-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-04-2018
6

W egens cumulatie van w erkzaamheden is het vorige verslagperiode niet
gelukt om het onderzoek af te ronden. De curator zal dit alsnog doen en
(eventuele) vraagpunten aan de bestuurder(s) voorleggen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2018
7

Er zijn verder geen nadere feiten naar voren gekomen, die aanleiding zijn voor
nader onderzoek. Er is niet gebleken van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

11-04-2018
6

8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator: p.m.
UW V: € 193.957,89
Verhuurder: p.m.
€ 13.780,86

11-04-2018
6

10-10-2018
8

Inzake huur na faillissementsdatum en personeelsleden. Plus P.M. inzake
enkele vorderingen die nog nader w orden uitgezocht.

Salaris curator: p.m.
UW V: € 207.156,94
Verhuurder: € 5.037,84
Personeelsleden: p.m.

16-04-2019
10

De boedelvordering van UW V is reeds voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 403.853,00

11-04-2018
6

Terzake OB, LH en Vpb 2015. De curator zal nog nader naar de ingediende
vorderingen kijken en (zonodig) met de fiscus diens vorderingen afstemmen.
€ 403.918,00

16-04-2019
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 106.392,27

11-04-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

11-04-2018
6

Verschillende medew erkers hebben een vordering ingediend, w elke niet
(volledig) gedekt zijn door de loongarantieregeling. De curator heeft deze
vooralsnog als p.m. post genoteerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

11-04-2018
6

16

11-07-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 60.345,95

11-04-2018
6

€ 74.142,14

11-07-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog zal sprake zijn, gelet op de toestand van de boedel en de
verw achtingen, van een vereenvoudigde afw ikkeling w aarbij (enkel) aan de
preferente crediteuren een gedeeltelijke betaling kan w orden gedaan.

11-04-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

11-07-2018
7

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zullen incassoprocedures aanhangig w orden gemaakt tegen BruidMedia BV
en BrautMedia GmbH.

11-07-2018
7

De procedure is aanhangig gemaakt maar is, nadat een regeling w as
getroffen, naar de parkeerrol verw ezen. De w ederpartij zal nog een bedrag
van € 54.000,- voldoen tegen finale kw ijting. Zie verder sub 4.1.

10-10-2018
8

Het volledige bedrag ad € 54.000,- is inmiddels voldaan op de
boedelrekening.

16-04-2019
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Laatste punten van afw ikkeling betreffen de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek en de debiteuren. De curator zal het onderzoek
komende periode afronden. Terzake de debiteur zal bekeken w orden of een
minnelijke regeling alsnog mogelijk is, dan w el procedurele maatregelen
geïndiceerd zijn.
Afhankelijk van opgemelde punten kan tot afw ikkeling van het faillissement
w orden overgegaan, in w elk kader dan nog bepaalde vorderingen (fiscus en
medew erkers) bezien moeten w orden en overige algemene punten resten.

11-04-2018
6

Ik zal nagaan in hoeverre het verantw oord is de boedelvorderingen alvast te
voldoen. In elk geval is dit besloten ten aanzien van de boedelvordering van
UW V.

11-07-2018
7

De boedelvordering van UW V is inmiddels voldaan. Gew erkt w ordt nog aan de
vaststelling van de hoogte van boedelvorderingen van diverse
personeelsleden, met betrekking tot salarisbestanddelen die niet door het
UW V zijn overgenomen in het kader van de loongarantieregeling.

10-10-2018
8

In de afgelopen verslagperiode is ter zake de boedelvordering van diverse
personeelsleden een indicatie van de nettolonen op basis van de reeds
bekende gegevens opgesteld en alvast aan de personeelsleden uitbetaald.
De definitieve loonafrekening volgt, zodra er voldoende gegevens van de
belastingdienst zijn ontvangen om de loonadministraties op te zetten en de
bijbehorende aangifte loonheffingen bij de belastingdienst kan w orden
ingediend.

16-04-2019
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie vorig punt.

11-04-2018
6

De uitkomst van de procedures c.q. het incassotraject zal moeten w orden
afgew acht. Incassoprocedures zullen aanhangig w orden gemaakt.

11-07-2018
7

Na afronding incassotraject.

10-10-2018
8

Het faillissement staat voor afw ikkeling. Binnenkort zal de afw ikkeling in gang
w orden gezet.

16-04-2019
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

