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

4
12-11-2020
F.17/20/11
NL:TZ:0000130848:F001
11-02-2020

R-C
Curator

mr. R Giltay
mr M.D. Kalmijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
PENN.nl Leeuw arden B.V. handelend onder de namen Uitgeverij PENN.nl en
Radio Klaas

06-03-2020
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres: James W attstraat 4, 8912 AR Leeuw arden

06-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel: het uitgeven van
boeken en bladen, het exploiteren van w ebsites.
De w erkzaamheden die onder de handelsnaam "Radio Klaas" w erden verricht,
zijn eerder al overgeheveld naar de besloten vennootschap Radio Klaas B.V.
PENN.nl heeft nagelaten de handelsnaam "Radio Klaas" te verw ijderen in de
inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 212.355,00

€ 4.121,00

€ 98.624,00

2017

€ 260.074,00

€ 69.971,00

€ 92.462,00

Toelichting financiële gegevens

06-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

06-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-03-2020
1

€ 11.047,69

04-06-2020
2

Toelichting
De activa is verkocht en van drie debiteuren is een betaling ontvangen
alsmede een tegoed van PostNL.
€ 10.947,69

04-09-2020
3

Toelichting
De curatorenverzekering is betaald.
€ 10.562,52

12-11-2020
4

Toelichting
Er is afgerekend met de pandhouder en de teruggave btw is ontvangen.

Verslagperiode
van
11-2-2020

06-03-2020
1

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

04-06-2020
2

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

04-09-2020
3

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020
t/m
11-11-2020

Bestede uren

12-11-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 30 min

2

29 uur 6 min

3

6 uur 0 min

4

4 uur 42 min

totaal

60 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, correspondentie, overleg.

06-03-2020
1

correspondentie, crediteuren, onderzoek administratie, opstellen afrekening
t.b.v. de pandhouder.

04-09-2020
3

afrekenen met de pandhouder.

12-11-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is, sinds 1 juni 2017, de heer J. Boonstra.

06-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

06-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement beëindigd
w egens betalingsachterstand. De curator heeft dit feit gemeld bij Rabobank,
de pandhouder.

06-03-2020
1

1.4 Huur
De huur van de kantoorruimte aan de James W attstraat 4 te Leeuw arden met
bijbehorende loods is, met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

06-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement voornamelijk
gelegen in het feit dat de "papieren" markt inkrimpt en dat de omschakeling
naar een verdienmodel op basis van digitale uitingsvormen problemen
opleverde. Verder daalden de inkomsten doordat een groot deel van het
klantenbestand ging investeren in eigen activiteiten op sociale media. De
inkomsten en uitgaven van de vennootschap w aren daardoor niet langer in
evenw icht. Ook w as er moeilijk vervanging te vinden voor een aantal
vertrokken medew erkers.

06-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is geen andere oorzaak geconstateerd door de
curator dan de door de bestuurder genoemde oorzaak.

04-06-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

06-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

06-03-2020
1

Toelichting
Eén van de medew erkers is op 15 november 2019 uit dienst gegaan. Dit feit is
gemeld bij het UW V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-2-2020

3

w aaronder de DGA.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met UW V, verzoek toestemming rechter-commissaris, opstellen
ontslagbrieven, bijeenkomst personeel en UW V.

06-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

06-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 800,43

€ 0,00

totaal

€ 800,43

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gebruikelijke kantoorinventaris is aangetroffen. Hierbij dient te w orden
gedacht aan kantoormeubilair, computers en toebehoren.

06-03-2020
1

De curator heeft voor de verkoop van de kantoorinventaris ProVeiling
ingeschakeld met het doel een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. De
kantoorinventaris is via een veiling van ProVeiling verkocht en inmiddels is de
afrekening en de opbrengst ontvangen. Het genoteerde bedrag is exclusief
btw .

04-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek. De fiscus heeft een vordering ingediend.

06-03-2020
1

Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.

04-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en overleg bestuurder.

06-03-2020
1

Contact met ProVeiling en verhuurder inzake veiling kantoorinventaris.

04-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad boeken

€ 1.500,00

€ 900,00

totaal

€ 1.500,00

€ 900,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zow el op de locatie James W attstraat 4 als bij het Centraal Boekhuis te
Culemborg bevindt zicht een voorraad boeken die de vennootschap heeft
uitgegeven. De curator zal deze voorraad gaan verkopen.

06-03-2020
1

Van onderhanden w erk is sprake voor w at betreft het uitgeven van de
Skûtsjekrante editie voorjaar 2020. De curator streeft ernaar de uitgave van
deze krant doorgang te laten vinden en de voorjaarseditie uit te laten
uitbrengen door een overnamepartij.
De curator heeft een aantal boekhandels benaderd voor overname van de
voorraad boeken op de locatie Leeuw arden evenals bij het Centraal Boekhuis.
Eén van de boekhandels heeft een bod uitgebracht van € 1.500,00 en dit bod
is door de curator geaccepteerd. De voorraad boeken is inmiddels opgehaald
en de koopsom is ontvangen. Het genoteerde bedrag is exclusief btw . Het
Centraal Boekhuis heeft de boeken zonder kosten geleverd aan de koper.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en overleg bestuurder, contact met het Centraal Boekhuis.

06-03-2020
1

Benaderen boekhandels, contact met koper en Centraal Boekhuis, opstellen
koopovereenkomst.

04-06-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

4 domeinnamen, het klantenbestand en de titel
Skûtsjekrant

€ 5.100,00

€ 0,00

totaal

€ 5.100,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De Skûtsjekrant is een fenomeen in de Skûtsjew ereld en is daardoor een sterk
merk dat het w aard is in stand gehouden te w orden. De curator stelt alles in
het w erk om deze titel in de lucht te houden. Dit geldt ook voor "Fryslân
Markant". Inmiddels hebben zich reeds een aantal belangstellende partijen
gemeld w aarmee de curator in gesprek is.

06-03-2020
1

De titel "Skûtsjekrant", het klantenbestand en de 4 domeinnamen zijn
inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht. De koopsom
is ontvangen, het genoteerde bedrag is exclusief btw . Voor de titel "Fryslân
Markant" heeft zich geen belangstellende gemeld.

04-06-2020
2

Hoew el er dit jaar vanw ege de coronamaatregelen geen skûtsjew edstrijden
plaatsvinden is eind juli 2020 een jubileumeditie van de Skûtsjekrant
uitgebracht door de overnamepartij.

04-09-2020
3

Voor de titel "Fryslân Markant" is geen koper gevonden. De verw achting is dat
die niet gevonden gaat w orden.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en overleg bestuurder.

06-03-2020
1

Contact met belangstellende partijen, opstellen koopovereenkomst.

04-06-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 11.494,12

€ 611,05

€ 366,63

€ 11.494,12

€ 611,05

€ 366,63

Toelichting debiteuren
Volgens opgave bedragen de openstaande debiteuren € 16.985,87 w aarvan €
5.491,75 oninbaar is. De curator is in overleg met de pandhouder over de
inning van de debiteuren.

06-03-2020
1

De curator heeft overeenstemming bereikt met de pandhouder om de
debiteuren te innen en een boedelbijdrage afgesproken.
De debiteuren zijn tw eemaal aangeschreven, van drie debiteuren is een
betaling op de boedelrekening ontvangen. Drie debiteuren hebben na
faillissementsdatum betaald op de bedrijfsrekening van failliet, in totaal €
1.088,13. Van de overige debiteuren is geen bericht ontvangen, of bericht dat
men niet akkoord is gegaan met de opdracht of de uitvoering.

04-06-2020
2

De debiteureninning is beëindigd. Er is een afrekening opgesteld voor de
pandhouder en de pandhouder heeft zich hiermee akkoord verklaard.

04-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg met de pandhouder.

06-03-2020
1

aanschrijven debiteuren, verw erken betalingen en reacties.

04-06-2020
2

opmaken eindafrekening, correspondentie met pandhouder.

04-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is p.m. opgenomen op de crediteurenlijst.
€ 42.859,54

5.2 Leasecontracten

06-03-2020
1

12-11-2020
4

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van lease van een kopieerapparaat. De curator zal hierover in
overleg treden.

06-03-2020
1

Het kopieerapparaat is opgehaald door de leasemaatschappij.

04-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De te doen gebruikelijk zekerheden zijn gevestigd (pandrecht op inventaris,
voorraden en debiteuren).

06-03-2020
1

Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemvoorrecht op de
inventaris geldt.

04-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de pandhouder zal getracht w orden nadere afspraken over een
boedelbijdrage te maken.

06-03-2020
1

Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage. De
curator heeft inmiddels de activa verkocht en de debiteuren aangeschreven.

04-06-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing voor zover bekend.

06-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing voor zover bekend.

06-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing voor zover bekend.

06-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 166,63
Toelichting
Boedelbijdrage voor verkochte voorraad en ontvangen debiteurenbetalingen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-06-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en overleg met de pandhouder.

06-03-2020
1

Overleg met pandhouder. Nu de zekerheden van de bank zijn uitgew onnen,
dient nog te w orden afgerekend met de bank.

04-06-2020
2

Er is een afrekening opgesteld voor de pandhouder en de pandhouder heeft
zich hiermee akkoord verklaard. Het deel dat de pandhouder toekomt zal
heden w orden overgemaakt.

04-09-2020
3

De afrekening met de pandhouder is afgerond.

12-11-2020
4

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

06-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich een aantal partijen gemeld die belangstelling hebben getoond
voor de activiteiten van PENN. De curator heeft de partijen uitgenodigd voor
gesprek en zal de diverse mogelijkheden bekijken.

06-03-2020
1

Een doorstart van de onderneming bleek geen optie te zijn voor de
belangstellende partijen. W el is inmiddels alle activa verkocht.

04-06-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

06-03-2020
1

Overleg met belangstellende partijen.

04-06-2020
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

06-03-2020
1

In onderzoek.

04-06-2020
2

Het onderzoek is beëindigd. De curator heeft geen onregelmatigheden
aangetroffen.

04-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

06-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen volgestort.

06-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond en komt
op basis van dit onderzoek tot de conclusie dat er geen aanw ijzingen zijn voor
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

06-03-2020
1

04-06-2020
2

04-09-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

06-03-2020
1

In onderzoek

04-06-2020
2

Nee

04-09-2020
3

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen afgerond en komt
op basis van dit onderzoek tot de conclusie dat er geen aanw ijzingen zijn voor
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

04-06-2020
2

De curator heeft het onderzoek afgesloten en komt op basis hiervan tot de
conclusie dat er geen sprake is van onrechtmatigheden.

04-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek administratie.

04-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

06-03-2020
1

Toelichting
Curatorenverzekering.
De curator is nog in afw achting van de boedelvordering van het UW V.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de boedelvordering van het UW V. De
vordering van de verhuurder moet nog w orden verw erkt.
€ 13.745,32
Toelichting
De boedelvordering van het UW V bedraagt € 10.868,84.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-06-2020
2

12-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.565,00

06-03-2020
1

€ 43.085,00

04-06-2020
2

€ 41.750,00

04-09-2020
3

Toelichting
De belastingdienst heeft tw ee bedragen verrekend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.618,94

06-03-2020
1

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de definitieve vordering van het UW V.
€ 0,00

04-09-2020
3

Toelichting
Ten onrechte w as in de vorige versie van de crediteurenlijst een bedrag van €
14.618,94 als preferente vordering van het UW V opgenomen. De vordering van
het UW V is opgevraagd.
€ 10.702,01

12-11-2020
4

Toelichting
De vordering van het UW V is inmiddels ontvangen en verw erkt.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

06-03-2020
1

Toelichting
De curator verw acht nog een aantal vorderingen.
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-06-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.301,13

06-03-2020
1

€ 41.048,93

04-06-2020
2

€ 40.506,38

04-09-2020
3

Toelichting
De vordering van Belcentrale is na ontvangst van een creditnota naar beneden
bijgesteld.
€ 83.365,92

12-11-2020
4

Toelichting
De vordering van de bank is na verrekening van de verkoopopbrengst
opgenomen op de schuldenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-03-2020
1

Nog niet bekend.

04-06-2020
2

Er is onvoldoende boedelsaldo om de crediteuren (deels) te kunnen voldoen.
De curator zal, nadat de pandhouder haar deel heeft ontvangen, de rechtbank
verzoeken het faillissement op te heffen w egens gebrek aan baten.

04-09-2020
3

De curator zal de rechtbank verzoeken het faillissement op te heffen w egens
gebrek aan baten.

12-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken opgaves vordering.

06-03-2020
1

Verw erken opgegeven vorderingen.

04-06-2020
2

Verw erken ontvangen w ijzigingen.

04-09-2020
3

Verw erken vorderingen.

12-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

06-03-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- overleg met de pandhouder inzake verkoop activa en inning debiteuren;
- mogelijkheden onderzoeken t.a.v. overname titels "Skûtsjekrant" en "Fryslân
Markant";
- onderzoek administratie en onrechtmatigheden

06-03-2020
1

- er zijn afspraken gemaakt met de pandhouder inzake verkoop activa en
inning debiteuren;
- verdere inning debiteuren;
- de titel "Skûtsjekrant" is overgenomen;
- voor de titel "Fryslân Markant" heeft zich geen belangstellende gemeld,
mogelijkheden voor verkoop nog bekijken;
- afrekenen met de pandhouder;
- onderzoek administratie en onrechtmatigheden.

04-06-2020
2

- de inning op de debiteuren is beëindigd;
- voor de titel “Fryslân Markant” is geen koper gevonden;
- het onderzoek naar de administratie en onrechtmatigheden is afgerond;
- de curator zal het deel van de opbrengst dat aan de pandhouder toekomt,
overmaken. Daarna zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

04-09-2020
3

- de pandhouder heeft haar deel van de opbrengst ontvangen;
- de curator zal de rechtbank verzoeken om het faillissement op te heffen
w egens gebrek aan baten.

12-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-03-2020
1

Nog niet bekend.

04-06-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement dit jaar w orden afgew ikkeld.

04-09-2020
3

Naar verw achting zal het faillissement dit jaar w orden afgew ikkeld.

12-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

12-11-2020
4

