
Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming  :  Novaforum Media B.V.
Faillissementsnummer  :  F.15/16/248
Datum uitspraak           :  28 juni 2016
Curator            :  Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris   :  Mr. J.J. Dijk
Faillissementsrekening  :  NL19KASA0223391468

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een uitgeverij.

Omzetgegevens

Omzetgegevens 2015  : € 182.331,00 (netto)

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 36.249,21

Verslagperiode

28-06-2016 t/m 12-08-2016

Bestede uren in verslagperiode

116,60 uur

Bestede uren totaal

116,60 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006983:F001

28-06-2016

mr. J.J. Dijk

Curator: mr. D. Winters

Insolventienummer: F.15/16/248
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Toelichting

Inleiding:

Op 28 juni jl. werd Novaforum Media B.V. door de Rechtbank Noord-Holland op eigen 
verzoek in staat van faillissement verklaard. Mr D. Winters werd aangesteld tot curator.
   
Er is overleg gevoerd met de bestuurder van gefailleerde. Naast de bestuurder is er één 
personeelslid.

Gefailleerde had als kernactiviteit het uitgeven van het magazine Waterforum, het 
wekelijks verspreiden van een digitale nieuwsbrief waarin de ontwikkelingen op gebied 
van watermanagement en vacatures in de branche werden vermeld en een 
nieuwsapplicatie. Daarnaast had gefailleerde een website. 

Er werd een (beperkte) doorstart gerealiseerd. De activiteiten zijn direct na de uitspraak 
van het faillissement door de curator stilgelegd. De activiteiten zijn hierna als onderdeel 
van de goodwill verkocht. Ook zijn de openstaande vorderingen verkocht.

Verder is er een zeer beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Deze is nog niet 
verkocht.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 7 januari 2014 opgericht na  de overname van Novaforum Business 
Media B.V. Gefailleerde is statutair gevestigd te Haarlemmermeer met als kantooradres 
Burgemeester Pabstlaan 10 E4 te (2131 XE) Hoofddorp. Het geplaatste en gestorte 
kapitaal van de gefailleerde vennootschap bedraagt € 102,00.

Bestuurder van gefailleerde is Waaker Beheer B.V., gevestigd te (2135 PJ) te Hoofddorp 
aan de Belle van Zuylenstraat 25. Bestuurder en enig aandeelhouder van Waaker 
Beheer B.V. is de heer M.R.A. van Waadenoijen Kernekamp. De heer M.R.A. van 
Waadenoijen Kernekamp is dus de feitelijk bestuurder van gefailleerde.

Aandeelhouders van gefailleerde zijn J.G.A Vork beheer B.V., Waaker Beheer B.V. en 
Brink Beleidsadvies B.V.

De onderneming van gefailleerde richtte zich volgens het uittreksel van de Kamer van 
Koophandel op de exploitatie van een uitgeverij die zich onder meer bezig houdt met 
het verzorgen van digitale en papieren publicaties op het gebied van water(-
management), duurzaamheid en (duurzame) energie, alsmede het verzorgen van 
grafische werkzaamheden (media) voor derden.

1.2 Winst en verlies

2014: -/- 40.361,00
2015: -/- 23.657,00
2016: -/- 5.174,00
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1.3 Balanstotaal

Balanstotaal:  2014: € 84.282,--   
           2015: € 98.141,--  
           2016: € 86.621,--

Werkkapitaal:    2014: -/- € 6.138,--,   
           2015: -/- € 10.546,--   
           2016: -/- € 10.992,--  

1.4 Lopende procedures

Er is volgens de bestuurder geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen op naam van gefailleerde worden geïnventariseerd en 
opgezegd.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde van de woningcorporatie Ymere een businessunit in het gebouw 
aan de Burgemeester Pabstlaan 10 E4 te (2131 XE) Hoofddorp. Deze huur is inmiddels 
opgezegd ex artikel 39 Faillissementswet.

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming van gefailleerde zou met name bestaan uit de inkomsten uit 
advertentieverkoop in het magazine Waterforum. Daarnaast genereerde gefailleerde 
inkomsten met het tegen betaling opnemen van vacatures in de waterbranche in haar 
wekelijkse nieuwsbrief.

De afgelopen jaren zouden de advertentie inkomsten sterk zijn gedaald waardoor het 
blad en de nieuwsbrief niet meer kostendekkend konden worden uitgegeven. De 
bestuurder verwachtte niet dat hij de onderneming op termijn rendabel zou kunnen 
maken, mede gelet op de slechte vooruitzichten in de tijdschriften-branche. Om die 
reden heeft de bestuurder uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er was één personeelslid naast de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten zijn per 4 juli 2016 door de curator ex artikel 40 
Faillissementswet opgezegd en het personeel werd aangemeld bij het UWV.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is een zeer beperkt aantal bedrijfsmiddelen (kantoorbenodigdheden) aangetroffen. 
Deze worden te koop aangeboden. 

Verder is er een magazine, website, nieuwsbrief, klantenbestand en mobiele applicatie 
aangetroffen. Deze onderdelen / activiteiten zijn als onderdeel van de goodwill verkocht 
( zie 3.5 en 3.6).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

De goodwill van gefailleerde werd verkocht aan de heer Henk van der Brugge h.o.d.n. 
AcquiMedia.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De gezamenlijke (overige) goodwill van gefailleerde werd verkocht voor het 
totaalbedrag van € 17.500,- (ex btw).

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De openstaande vorderingen per datum 15 juli 2016 zijn verkocht aan de heer Henk van 
der Brugge h.o.d.n. AcquiMedia.

4.2 Opbrengst

De vorderingen werden verkocht voor € 3.538,53 exclusief BTW.

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bestuurder is er geen schuld of een rekening-courant bij een 
bank. 

5.2 Leasecontracten

Er werden in de administratie tot op heden geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden worden, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

De positie van separatisten wordt, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.
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5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De activiteiten van gefailleerde zijn volgens opgave van de bestuurder gestaakt.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd opgevraagd, aangeleverd en geïnventariseerd. Het onderzoek 
van de boekhouding is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen werden volgestort in geld. De bankverklaring is aangeleverd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden 
gestart.
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7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen zal de komende verslagperiode worden 
gestart.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in deze verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst diende nog geen vordering in. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV diende nog geen vordering in.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich in deze verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er werd tot op heden door 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens de administratie staat er een bedrag van circa € 50.000,- open.

Het tot nu ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 45.021,40.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Er zijn deze verslagperiode geen procedures gestart.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te bepalen.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de aanwezigheid van actief zal nader worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- aangeleverde stukken en administratie zullen worden geïnventariseerd, en     indien 
nodig, ontbrekende stukken worden opgevraagd;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden 
gestart; 
- het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden
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