FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 4
:

Datum: 12 januari 2007

De besloten vennootschap 192 MEDIA B.V.,
statutair gevestigd te Baarn, tevens h.o.d.n.
RADIO 192, (laatstelijk) kantoorhoudende te
(1215 AN) Hilversum aan de Bosdrift 98a;
correspondentieadres: Postbus 1315, 1200 BH
te Hilversum

Faillissementsnummer

:

04/602F

Datum uitspraak

:

1 december 2004 (Rechtbank Utrecht)

Curator

:

mr. Tj.A. Meijer

Rechter-Commissaris

:

mr. C.S. Schoorl (mr. A.A.T. van Rens?)

Activiteiten onderneming

:

exploiteren van media, zoals o.a. evenementen,
uitgeverij,

radio,

televisie,

internet

en

multimedia, alsmede het beheren en beleggen
van vermogen
Omzetgegevens

:

omzetgegevens 2004 ontbreken nog

Personeel gemiddeld aantal

:

in 2004: 2

Verslagperiode

:

1 juli 2006 – 11 januari 2007

Bestede uren in verslagperiode :

5,55

Bestede uren Totaal

104,45

:

Algemeen
Dit

verslag

dient

ter

verschaffing

van

informatie

aan

schuldeisers

en

belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden
ontleend.

Dit

verslag

wordt

eveneens

gepubliceerd

dsb.com/publicaties/faillissementen.

0.

Algemeen/opmerkingen vooraf

Zie paragraaf 0. van openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

op

www.cms-

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Zoals in paragraaf 1.1. van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005
aangegeven hebben alle betrokken statutair bestuurders (Van Ommen B.V.,
Pago Beheer B.V., M.H. Bakker Holding B.V. en Ad Bouman Beheer B.V.) zich
in het voorjaar 2004 als bestuurder laten uitschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Tot oktober 2004 is de heer R. Beijers te Den Haag enige tijd als
(beoogd) interim bestuurder actief geweest, doch die wilde niet tot statutair
bestuurder worden aangesteld en als zodanig bij de Kamer van Koophandel
worden ingeschreven. Per saldo komt het erop neer dat curanda sedert
1 april 2004 geen statutair bestuurder(s) meer heeft.

1.2

Winst en verlies
Boekjaren 2002 en 2003: zie paragraaf 1.2 van openbaar verslag d.d.
9 maart 2005.
Boekjaar 2004: (nog) niet bekend. Zie voorts paragraaf 7.1 van dit verslag.

1.3

Balanstotaal
2003: € 70.054,00.
2004: (nog) niet bekend. Zie voorts paragraaf 7.1 van dit verslag.

1.4

Lopende procedures
Zie paragraaf 1.4 van openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.
Van eiser de heer E.V. Cats is nog niet nader vernomen.

1.5

Verzekeringen
Zie paragraaf 1.5 van openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

1.6

Huur
Zie paragraaf 1.6 van openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

1.7

Oorzaak faillissement
Zie paragraaf 1.7 van openbaar verslag d.d. 9 december 2005.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2. Zie verder paragraaf 2.2. van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

2.3

Datum ontslagaanzegging
N.v.t.
Werkzaamheden
Zie hoofdstuk 2 verslag d.d. 9 december 2005.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
N.v.t.
3.2

Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
Zie paragraaf 3.5 van verslag d.d. 9 december 2005.

Zoals

aldaar

aangegeven

is

de

opgeslagen

inventaris

de

vorige

verslagperiode verkocht voor een bedrag ad € 3.700,-- exclusief BTW
(€ 4.403,-- inclusief BTW).
De opbrengst is bestemd voor retentor Belfor. Met deze retentor is
vergoeding

van

een

boedelbijdrage

van

20%

van

de

koopprijs

de

afgelopen

overeengekomen (€ 740,-- exclusief BTW).
De

discussie

over

een

aantal

ontbrekende

zaken

is

verslagperiode in onderling overleg tussen de curator en de retentor Belfor
opgelost.
Vervolgens is het aan retentor Belfort voor het toekomende gedeelte van de
opbrengst (die zich op de derdenrekening van kantoor van curator bevond)
aan Belfor vrijgegeven.
De boedelbijdrage ad € 880,60 inclusief BTW is met valutadatum 1-8-2006
op de faillissementsrekening bijgeschreven.
3.6

Verkoopopbrengst
Zie paragraaf 3.5 van dit verslag.

3.7

Boedelbijdrage
De boedelbijdrage bedraagt € 740,-- exclusief BTW (zie paragraaf 3.5).

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Zie paragraaf 3.8 van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.
Werkzaamheden
Zie hiervoor paragraaf 3.5.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
N.v.t.
3.10

Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.11

Boedelbijdrage
N.v.t.

Werkzaamheden
N.v.t.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Zie paragraaf 3.12 voorgaande verslagen.
Door SNS Bank is met valutadatum 2-8-2006 een bedrag ad € 66,48 bij
wege van premierestituties op de faillissementsrekening overgemaakt.
3.13

Verkoopopbrengst
Zie paragraaf 3.12 van dit verslag.
Werkzaamheden
Zie paragraaf 3.12 van dit verslag.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Nader onderzoek heeft geleerd dat er geen incasseerbare openstaande
posten zijn.

4.2

Opbrengst
N.v.t.

4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Zie paragraaf 5.1 van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.
SNS Bank heeft een vordering op curanda ad € 37.309,40 en beschikt niet
over zekerheden.

5.2

Leasecontracten
Zie paragraaf 5.2 van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zie paragraaf 5.3 van verslag d.d. 9 december 2005.

5.4

Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.4 van het openbaar verslag d.d. 9 december 2005.

5.5

Boedelbijdragen
€ 740,-- exclusief BTW (20% verkoopopbrengst opgeslagen inventaris); zie
paragraaf 3.5 van dit verslag.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

5.7

Reclamerechten
N.v.t.

5.8

Retentierechten
Zoals aangegeven beschikte Transport- en Opslagbedrijf Belfor te Rotterdam
over een retentierecht op de bij haar opgeslagen inventariszaken.
Uit dien hoofde heeft Belfor conform de gemaakte afspraken recht op 80%
van de verkoopopbrengst. Zie vorige paragrafen.
Werkzaamheden
Zie voorgaande paragrafen.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
N.v.t., zie paragraaf 6.1 van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.

6.2

Financiële verslaglegging
N.v.t.

Werkzaamheden
N.v.t.
Doorstart
6.3
Beschrijving
N.v.t., zie paragraaf 6.3 van het openbaar verslag d.d. 9 maart 2005.
6.4

Verantwoording
N.v.t.

6.5

Opbrengst
N.v.t.

6.6

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Zie paragraaf 7.1 van verslag d.d. 9 december 2005.
De administratie (voor zover thans aanwezig) is doorgelopen. Dit summiere
onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd, die een nader onderzoek
rechtvaardigen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2002 is op 19 februari 2004 (derhalve iets
te laat) gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2003 is op 26 maart
2004 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant
Dit behoeft nog nader onderzoek.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Het geplaatste kapitaal is door de oprichters door middel van storting in
contanten

op

de

SNS-rekening

van

curanda

overgemaakt.

Aan

de

volstortingsverplichting is correct voldaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zie paragraaf 7.5 van het verslag d.d. 9 december 2005.
Het nadere – zij het summiere – onderzoek naar het gevoerde bestuur over
de vennootschap heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Haar bestaansrecht
is curanda feitelijk ontvallen doordat zij niet in aanmerking kwam voor een
FM-frequentie. Daarmee was curanda ten dode opgeschreven. Door de
curator

is

niet

vastgesteld

dat

er

aan

de

zijde

van

de

feitelijke

beleidsbepalers sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.
7.6

Paulianeus handelen
Voor zover thans op basis van de ter beschikking staande informatie valt na
te gaan zijn (nog) geen zaken geconstateerd die op eventueel paulianeus
handelen zouden kunnen duiden.
Werkzaamheden
In de volgende verslagperiode zal een opheffingsvoorstel worden gedaan.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De twee boedelvorderingen betreffen de navolgende kosten, die door het
kantoor van de curator zijn voorgeschoten, te weten:
1. nota Houmaet ad € 188,97 terzake advertentiekosten faillietverklaring;
2. kosten JEB Koeriers ad € 140,48 terzake de koerierskosten in verband met
verzending van de administratie van curanda naar de curator. Zie voorts
bijgevoegde lijst van boedelcrediteuren (bijlage 1).

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Tot op heden heeft de Belastingdienst in totaal voor een bedrag ad
€ 99.978,00 aan preferente vorderingen en ad € 2.441,00 aan kosten
ingediend (zie bijlage 2).

8.3

Preferente vordering. van het UWV
Tot op heden heeft het UWV in totaal voor een bedrag ad € 29.760,22 aan
preferente vorderingen ingediend (zie bijlage 2).

8.4

Andere preferente crediteuren
Opgemerkt zij dat crediteur Exsad Project B.V. (aanvrager faillissement)
louter haar (concurrente) schuldvordering heeft ingediend. Tot op heden
heeft zij geen (preferente) vordering ingediend terzake de kosten van
faillissementsaanvraag.
Voor het overige zijn tot op heden ook overigens geen vorderingen van
andere preferente crediteuren ontvangen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben tot op heden 43 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Met de tot op heden ingediende concurrente schuldvordering is in totaal een
bedrag ad € 395.332,85 gemoeid (zie bijlage 3).

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal noodzakelijkerwijze moeten worden opgeheven bij
gebrek aan baten. Er is ook volstrekt onvoldoende actief om een relevant
gedeelte van de faillissementskosten te kunnen voldoen.
Werkzaamheden
Zie paragraaf 8.7 van dit verslag.

9.

Overig

9.0

Faillissementsrekening
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 3 januari 2007 € 960,35
Als bijlage 4 wordt het activa-overzicht bijgevoegd.

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Binnen drie maanden.

9.2

Plan van aanpak
Zie voorgaande paragrafen.

9.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk 12 april 2007.
Werkzaamheden
Zie paragraaf 9.2 van dit verslag.

Hilversum, 12 januari 2007

Tj. A. Meijer
curator
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Lijst nog te betalen faillissementskosten/boedelschulden
Lijst ingediende preferente schuldvorderingen
Lijst ingediende concurrente schuldvorderingen
activa-overzicht

Deze zaak wordt behandeld door:
mr. Tj.A. Meijer
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 272
1200 AG HILVERSUM
T +31 (0)35 6721869
F +31 (0)35 6721889
E tjeerd.meijer@cms-dsb.com

