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VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

ADVIES- EN ORGANISATIEBURO PAUL KNOOP B.V. 

(“MEDIABREIN”) 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   ADVIES- EN ORGANISATIEBURO PAUL KNOOP B.V., tevens 

handelend onder de naam ‘Mediabrein’, ‘Trianglemedia’ en 

‘Triangle Media’, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 32057378, statutair 

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1216 SE) 

Hilversum aan de Franciscusweg 219, hierna te noemen: 

“Mediabrein”.  

Faillissementsnummer : C/13/16/243 F  

Datum uitspraak : 24 mei 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  : mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. K.M. van Hassel 
 
Activiteiten onderneming : Inkoop en verkoop van advertentieruimte 

Omzetgegevens : 2012 EUR 4.621.748 (netto)  

   2013 EUR 4.074.247 (netto) 

   2014 EUR 3.312.473 (netto) 

   2015 EUR 3.102.620 (netto)  

   2016 EUR 1.259.433 (netto) (tot en met  23 mei 2016) 

Personeel gemiddeld aantal : 4 

 

Datum verslag : 6 februari 2018 

Verslagperiode : 25 oktober 2017 - 5 februari 2018 

Bestede uren in verslagperiode : 21,4 uren 

Bestede uren totaal : 447,7 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 269.012,67 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met de bestuurder, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie. De curator heeft niet alle 

informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie 

juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt 

tot andere meningen of conclusies.  

 

 

1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
- 

 

1.2  Winst en verlies 

 -  

 

1.3 Balanstotaal 

 -  

  

1.4 Verzekeringen 

 - 

 

1.5 Huur 
- 

 

1.6 Oorzaak faillissement 
De oorzaken van het faillissement worden onderzocht. De curator heeft daartoe nadere 
informatie opgevraagd en heeft diverse betrokken partijen benaderd met het verzoek hun visie 
te geven, zodat de curator ook die visies kan betrekken bij het onderzoek. Zodra de informatie is 
ontvangen, kan de curator het oorzakenonderzoek afronden.  
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
- 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 -  

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 - 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

 -  

 

3.2 Verkoopopbrengst 

 - 
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3.3 Hoogte hypotheek 

 - 

 

3.4 Boedelbijdrage 

 - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

- 

 

3.6  Verkoopopbrengst 

 -  

 

3.7  Boedelbijdrage 

 -  

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

 -  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 

 - 

 

3.10 Verkoopopbrengst 

 - 

 

3.11 Boedelbijdrage 

 - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

 - 
 

3.13 Verkoopopbrengst 

 -  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

In de afgelopen verslagperiode zijn door incassowerkzaamheden diverse vorderingen 

geïncasseerd. Thans resteren er nog een drietal vorderingen, te weten 

 

 - Een vordering op Teeuwissen Rioolreiniging van circa EUR 35.000 

 - Een vordering op de enig aandeelhouder Endt Holding van circa EUR 625.000,= 

 

Met machtiging van de rechter-commissaris is tegen Teeuwissen Rioolreiniging een procedure 

gestart. Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 9.  
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Vordering op aandeelhouder 

Het overleg met de aandeelhouder verloopt stroef. De curator heeft vele keren om stukken 

gevraagd ter onderbouwing van het voorstel. Die stukken zijn nog steeds niet ontvangen. De 

curator overlegt met de rechter-commissaris over het starten van een procedure.  

 

4.2 Opbrengst 

 Debiteuren betalen zowel op de boedelrekening, als op de bankrekeningen van Mediabrein 

aangehouden bij ABN AMRO en ING Bank. Van de totale debiteurenpositie die per datum 

faillissement aanwezig was, is inmiddels een gedeelte van EUR 224.594,25 door de curator 

geïncasseerd.  

 

4.3 Boedelbijdrage 

 Niet van toepassing. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

 -  

 

5.2 Leasecontracten 

- 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 - 

 

5.4 Separatistenpositie 

 - 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 - 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 -  

 

5.7 Reclamerechten 

 - 

 

5.8 Retentierechten 

 - 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

- 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 -.  
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Doorstart 

6.3 Beschrijving 

- 

 

6.4 Verantwoording 

 - 

 

6.5 Opbrengst 

 - 

 

6.6 Boedelbijdrage 

 -  

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

- 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 
- 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

  - 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

 - 
 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In de afgelopen verslagperiode  is onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. De curator is 

van oordeel dat daarvan wel sprake is. De achtergrond is (kort gezegd) dat de bestuurder (die 

tevens enig aandeelhouder is) heeft bewerkstelligd dat er een onverhaalbare vordering op Endt 

Holding B.V. bestaat, waardoor de crediteuren zijn gedupeerd. Deze vordering op Endt Holding 

B.V. is ontstaan als gevolg van een financieringsconstructie bij de koop van de aandelen van 

Mediabrein door Endt Holding B.V. De koopsom is door mediabrein geleend van de bank en 

doorgeleend aan Endt Holding B.V., die daarmee de koopsom aan de verkoper heeft voldaan. 

Mediabrein verkreeg zo een grote vordering op Endt Holding B.V.  

 

De bank heeft haar vordering voorts verhaald op de activa van Mediabrein, door uitwinning van 

haar zekerheden. Mediabrein heeft gepoogd verhaal te zoeken bij Endt Holding B.V. maar deze 

verklaart het bedrag niet te kunnen voldoen. In feite heeft mediabrein aldus haar eigen koopsom 

betaald.  

 

De activa van Mediabrein zijn voor een belangrijk deel thans aangewend om de bank te 

voldoen, en staan niet ter beschikking aan de gezamenlijke crediteuren.  

 

De curator heeft het bestuur ter zake aansprakelijk gesteld. Er heeft overleg plaatsgevonden 

over een regeling ter afwikkeling van de aanspraken van de boedel. Dit overleg verloopt stroef 

en door de curator verzochte informatie wordt niet aangeleverd. De curator treedt daarom in 

overleg met de rechter-commissaris over het starten van een procedure.   
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7.6 Paulianeus handelen 

In de afgelopen veerslagperiode is onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze transacties. 

Dergelijke transacties zijn voorshands niet vastgesteld.   

 

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten    : EUR 85.197,14 + PM 

 UWV    : EUR 24.862,76 (reeds voldaan) 

 Verhuurder kantoorruimte    : EUR 5.562,10 

 Verhuurder opslagruimte    : EUR 90,75 

 Enter Media B.V.     : EUR 123,42 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 36.237,=  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 269,99  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 72 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 837.646,48 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Op basis van de huidige stand van zaken, is denkbaar dat een uitdeling aan concurrente 

crediteuren plaatsvindt.   

 

 

9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

 Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. 

  

9.2 Aard procedure 

Het betreft een procedure ter incasso van facturen tot een bedrag van circa EUR 39.000 

inclusief rente en kosten. De wederpartij voert verweer en betwist (hoofdzakelijk) met 

Mediabrein een overeenkomst te hebben gesloten die aanleiding geeft voor de onbetaalde 

facturen.  

 

9.3 Stand procedure 

De wederpartij heeft een conclusie van dupliek genomen. De rechtbank heeft inmiddels een 

pleidooi bepaald, dat over een paar maanden plaatsvindt.  
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend.  

 

10.2 Plan van aanpak 

 De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:  

 

(a) het voortzetten van de incassoprocedure; 

(b) het afwikkelen van de debiteurenvorderingen en de rechtmatigheden; 

(c) overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie (3) maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 6 

februari 2018. 

 

 

 

 

D.M. van Geel  

curator 

 


