
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Prisma Information Filtering B.V. thodn Crowdynews 16-08-2019 
 1

Failliet is een werkmaatschappij van Elkoog B.V. (middellijk) bestuurder is de 
heer Boegem. 

16-08-2019 
 1

Prisma exploiteert het Crowdynews platform, een online w idget waarmee 
relevante social media content getoond wordt rondom advertenties. 

16-08-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 718.938,00 € -1.028.066,00 € 156.675,00

2017 € 1.990.800,00 € -1.927.122,00 € 439.728,00

2016 € 3.212.607,00 € -2.800.203,00 € 1.006.201,00

2015 € 2.344.671,00 € -2.642.258,00 € 998.094,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 02-06-2021
Insolventienummer F.18/19/122
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000107840:F001
Datum uitspraak 02-07-2019

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr J.H. Mastenbroek

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=5fac5616-d29c-e911-80de-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1019d16b-2768-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

de jaarrekening 2018 betreft een concept. 16-08-2019 
 1

6 16-08-2019 
 1

€ 33.995,16 16-08-2019 
 1

€ 58.393,71 15-11-2019 
 2

€ 18.545,30 26-05-2020 
 4

€ 18.545,30 26-08-2020 
 5

van 
2-7-2019

t/m 
9-8-2019

16-08-2019 
 1

van 
10-8-2019

t/m 
8-11-2019

15-11-2019 
 2

van 
1-2-2020

t/m 
30-4-2020

26-05-2020 
 4

van 
1-5-2020

t/m 
21-8-2020

26-08-2020 
 5

van 
20-2-2021

t/m 
21-5-2021

02-06-2021
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 83 uur 39 min

2 98 uur 3 min

3 3 uur 30 min

4 1 uur 18 min

5 5 uur 24 min

6 1 uur 42 min

7 6 uur 54 min

8 0 uur 30 min

totaal 201 uur 0 min

1. Inventarisatie

dhr. W.H. Boegem, middels Elkoog B.V. en Sawi Amsterdam Holding B.V. 16-08-2019 
 1

geen 16-08-2019 
 1

geen 16-08-2019 
 1

bedrijfspand is huur, is opgezegd door de verhuurder tegen 1 september, dat 
kan niet, moet 1 oktober zijn

16-08-2019 
 1

Huurpand is inmiddels ontruimd en opgeleverd. 15-11-2019 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

vergt nader onderzoek, maar duidelijk is dat de onderneming al jarenlang 
stelselmatig enorme verliezen lijdt. Duidelijk is ook dat die verliezen voorheen 
zijn gedekt door nieuwe investeerders aan te trekken. De omzet is de laatste 
jaren enorm terug gelopen, onder meer ook doordat klanten niet meer werden 
betaald. Feitelijk zijn de lopende kosten geruime tijd betaald uit gelden die 
feitelijk voor klanten gehouden werden. Het is dan ook onduidelijk waarom niet 
eerder het faillissement is aangevraagd. Dit vergt nader onderzoek. 

16-08-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek gestart. Dat zal de 
komende periode(n) worden voortgezet. 

26-08-2020 
 5

Inmiddels zijn de beschikbare stukken bestudeerd, is een en ander in kaart 
gebracht en zijn er aanvullende stukken opgevraagd bij de bestuurder. Deze 
heeft toegezegd deze op korte termijn aan te zullen leveren. 

26-11-2020 
 6

De bestuurder is nog altijd bereid om de gevraagde informatie en stukken aan 
te leveren, maar dat is nog niet gebeurd. Redengevend daarvoor is dat de 
stukken zijn opgeslagen (door de bestuurder) in Groningen, maar de 
bestuurder zelf in Amsterdam woont. In verband met corona acht hij het niet 
reeel om naar Groningen te komen om de stukken uit te zoeken. Daar heeft de 
curator gezien de omstandigheden begrip voor. Inmiddels heeft de bestuurder 
toegezegd de stukken naar Amsterdam te zullen laten vervoeren en deze 
daarna uit te zoeken. De curator verwacht dat een en ander in de komende 
verslagperiode zijn beslag kan krijgen. 

26-02-2021 
 7

Het beschikbaar stellen van de stukken is nog niet gebeurd, maar zal naar de 
curator aanneemt in de komende verslagperiode zijn beslag kunnen krijgen. 
Dat ook met het oog op de versoepelingen van de corona-maatregelen. De 
afgelopen verslagperiode is er, behoudens het rappelleren van de 
bestuurder, niet veel gebeurd. 

02-06-2021
 8



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
6

16-08-2019 
 1

Personeelsleden 
8

16-08-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

9-7-2019 6 op personeelsbijeenkomst

totaal 6

nu is opgezegd zijn er weinig werkzaamheden meer te verwachten. 16-08-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris kantoor € 300,00

totaal € 300,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

zal verkocht moeten worden, heeft geen significante waarde 16-08-2019 
 1

Is verkocht, waarbij is overeengekomen dat de koper de administratie zal 
opslaan en beschikbaar zal houden voor de curator.

15-11-2019 
 2

nvt 15-11-2019 
 2

afgerond 15-11-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Mogelijk overige IP

Crowdynews platform € 25.000,00

totaal € 25.000,00 € 0,00

het Crowdynews platform is het meest waardevolle in de onderneming. Dit zal 
op 1 oktober verkocht worden. Tenzij we voor die datum een betere koper 
vinden, zal het aan Yormedia verkocht worden voor € 25.000,-. De 
hoop/verwachting is dat voor die tijd een betere koper gevonden kan worden. 
In dat geval krijgt Yormedia de gelegenheid om het betere bod te matchen. 

16-08-2019 
 1

uiteindelijk is er, ondanks de nodige inspanningen, geen betere koper 
gevonden en is een en ander verkocht aan Yormedia voor € 25.000,-. 

15-11-2019 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

contacten met geïnteresseerde partijen en onderw ijl zien dat het Crowdynews 
platform in de lucht blijft. 

16-08-2019 
 1

Bezien zal worden of de overige IP rechten nog een waarde hebben, maar 
vermoedelijk is dat niet het geval. Daarmee is dit onderdeel (vrijwel) afgerond.

15-11-2019 
 2

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, zijn er geen overige IP rechten 
met enige waarde. Daarmee is de verkoop van activa afgerond. De curator 
dient nog wel af en toe hand en spandiensten te verrichten om de overdracht 
naar Yormedia op alle fronten af te ronden. 

13-02-2020 
 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

voor zover bekend niet aanwezig

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

de omvang van de debiteuren is nog niet bekend, ook omdat veelal met self 
billing wordt gewerkt. Zo worden er "spontaan" bedragen overgeboekt door 
debiteuren, met name advertentie-aanbieders die contracten hebben met 
Crowdynews

16-08-2019 
 1

de curator heeft geen aanleiding om aan te nemen dat er nog debiteuren zijn. 15-11-2019 
 2

in kaart brengen, voor zover mogelijk 16-08-2019 
 1

Lijkt afgerond. 15-11-2019 
 2

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting vordering van bank(en) 
er is geen bank betrokken, wel een mogelijk door pandrecht gedekte vordering 
van een indirecte financieringsmaatschappij (via Elkoog)

16-08-2019 
 1

nvt 16-08-2019 
 1

Kreos Capital heeft financiering verstrekt aan Elkoog B.V. Daarvoor heeft Kreos 
zekerheidsrechten bedongen, onder meer in de vorm van pandrechten op IE-
rechten van Prisma op het Crowdynews platform. Op dit moment zoeken 
partijen in goede samenwerking naar een koper voor Crowdynews. Als er geen 
betere koper komt, krijgt de boedel € 25.000,- en Kroes geen deel van de 
koopsom. Wel zal Kreos dan mogelijk op termijn nog iets krijgen, al dan niet via 
Elkoog. Als er een betere koper wordt gevonden, moeten de boedel en Kreos 
een verdeelsleutel bespreken. Zo nodig moet dan over een en ander 
geprocedeerd worden. 

16-08-2019 
 1

Is in het kader van bovengenoemde en gezien de verkoopprijs afgerond. 15-11-2019 
 2

mogelijk dus Kreos 16-08-2019 
 1

niet verder van toepassing. 15-11-2019 
 2

nvt 16-08-2019 
 1

nvt 16-08-2019 
 1

nvt 16-08-2019 
 1

Toelichting 
nvt

16-08-2019 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

contacten met Kreos, mede afhankelijk van het vinden van een betere koper. 16-08-2019 
 1

lijkt afgerond te zijn. 15-11-2019 
 2

de bankrekening is inmiddels opgezegd. 13-02-2020 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Het Crowdynews platform wordt tm september online gehouden. Via een 
derde worden de lopende verplichtingen voldaan. Als er in die periode w inst 
wordt gemaakt, krijgt de boedel 50% daarvan. 

16-08-2019 
 1

nvt: alleen bij een "w inst" krijgt de boedel een percentage. 16-08-2019 
 1

Er lijkt in de periode tot september geen w inst gemaakt te zijn. Daarmee is dit 
afgerond. 

15-11-2019 
 2

de curator heeft veel contact met leveranciers en klanten om het platform live 
te houden. Als dat niet lukt, is er weinig meer te verkopen. Als dat wel lukt, 
moet het mogelijk zijn om een betere koper te vinden... 

16-08-2019 
 1

Doorstarten onderneming

uitsluitend Crowdynews platform: niet aannemelijk dat er verder sprake zal 
zijn van een doorstart. 

16-08-2019 
 1

volgt 16-08-2019 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 
nnb

16-08-2019 
 1

Toelichting 
nnb

16-08-2019 
 1

Veel contacten met betrokkenen, zowel leveranciers als klanten als 
tussenpersonen als de huidige partij die de boel draaiende houdt. Ook contact 
met geïnteresseerde partijen. 

16-08-2019 
 1

Is afgerond, behoudens eventueel overzetten van nog lopende contract naar 
de koper. Ondanks de vele inspanningen van de curator, is de opbrengst niet 
hoger geworden. 

15-11-2019 
 2

7. Rechtmatigheid

er is boekhouding ontvangen, een en ander vergt nader onderzoek 16-08-2019 
 1

vergt nader onderzoek 16-08-2019 
 1

vergt nader onderzoek 16-08-2019 
 1

vergt nader onderzoek 16-08-2019 
 1

Toelichting 
vergt nader onderzoek

16-08-2019 
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
vergt nader onderzoek

16-08-2019 
 1

vergt nader onderzoek 16-08-2019 
 1

nader onderzoek 16-08-2019 
 1

Met name dit onderdeel zal de nodige aandacht vergen. De komende 
verslagperiodes wordt dit verder opgepakt. 

15-11-2019 
 2

De afgelopen verslagperiode is het oorzaken/rechtmatigheids onderzoek 
gestart. Dit zal de komende verslagperiode(n) voortgezet worden. Op dit 
moment zijn er nog geen conclusies te trekken.

26-08-2020 
 5

De curator heeft inmiddels nog een aantal stukken opgevraagd en verwacht 
deze eerdaags te zullen ontvangen. 

26-11-2020 
 6

De bestuurder is nog altijd bereid om de gevraagde informatie en stukken aan 
te leveren, maar dat is nog niet gebeurd. Redengevend daarvoor is dat de 
stukken zijn opgeslagen (door de bestuurder) in Groningen, maar de 
bestuurder zelf in Amsterdam woont. In verband met corona acht hij het niet 
reeel om naar Groningen te komen om de stukken uit te zoeken. Daar heeft de 
curator gezien de omstandigheden begrip voor. Inmiddels heeft de bestuurder 
toegezegd de stukken naar Amsterdam te zullen laten vervoeren en deze 
daarna uit te zoeken. De curator verwacht dat een en ander in de komende 
verslagperiode zijn beslag kan krijgen. 

26-02-2021 
 7

Het beschikbaar stellen van de stukken is nog niet gebeurd, maar zal naar de 
curator aanneemt in de komende verslagperiode zijn beslag kunnen krijgen. 
Dat ook met het oog op de versoepelingen van de corona-maatregelen. De 
afgelopen verslagperiode is er, behoudens het rappelleren van de 
bestuurder, niet veel gebeurd. 

02-06-2021
 8

8. Crediteuren

€ 34.790,61

Toelichting 
UWV € 33.889,16
huur € 901,45

15-11-2019 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 10.652,00 16-08-2019 
 1

€ 23.110,00 15-11-2019 
 2

€ 29.433,11 15-11-2019 
 2

Toelichting 
nvt

26-08-2020 
 5

1

Toelichting 
volgen nog veel meer, met name ook de klanten die vorderingen hebben. 

16-08-2019 
 1

7

Toelichting 
volgen nog veel meer, met name ook de klanten die vorderingen hebben

15-11-2019 
 2

10 13-02-2020 
 3

€ 7.670,00 16-08-2019 
 1

€ 26.879,92 15-11-2019 
 2

€ 144.512,22 13-02-2020 
 3

nnb 16-08-2019 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

in kaart brengen crediteuren, reguliere crediteurenadministratie 16-08-2019 
 1

9. Procedures

nvt 16-08-2019 
 1

nvt 26-08-2020 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

vooralsnog is de meeste inzet gericht op het verkopen van het Crowdynews 
platform. Later zullen ook de rechtmatigheid en de debiteuren nadere 
aandacht moeten krijgen. 

16-08-2019 
 1

Met name de rechtmatigheid vergt het nodige onderzoek. 15-11-2019 
 2

nnb 16-08-2019 
 1

2-9-2021 02-06-2021
 8

zie eerder 16-08-2019 
 1

De komende periode zal met name de rechtmatigheid aandacht (moeten) 
krijgen. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond, met dien 
verstande dat in het kader van de doorstart is overeengekomen dat het 
faillissement niet voor november 2020 wordt opgeheven, om gedurende die 
periode nog hand en spandiensten te kunnen verrichten. Voor die tijd moet 
duidelijk zijn of er nog acties te verwachten zijn ten aanzien van de 
rechtmatigheid. 

26-05-2020 
 4

De inzet is er op gericht om in de komende verslagperiode conclusies te 
trekken ten aanzien van de rechtmatigheid. 

26-11-2020 
 6

Zodra de nader opgevraagde stukken ontvangen zijn, zullen er conclusies 
getrokken worden ten aanzien van de rechtmatigheid.

26-02-2021 
 7

Bijlagen
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