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

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Facevalue B.V. 21-11-2022 
 1

Facevalue B.V. was gevestigd te 1217 ZC Hilversum aan de Koos Postemalaan
2 (4e verdieping).

21-11-2022 
 1

ontw ikkelen, produceren en uitgeven van software;
overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie;
overige financiële intermediatie;
uitleenbureaus.

21-11-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 1.234.205,00 € -2.112.613,00 € 3.988.525,00

2020 € 832.577,00 € -6.185.771,00 € 257.720,00

2021 € 86.684,00 € -2.331.448,00 € 331.063,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 21-02-2023
Insolventienummer F.16/22/242
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000252062:F001
Datum uitspraak 11-10-2022

R-C mr. K.G. van de Streek
Curator mr K. van de Peppel
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

10
21-11-2022 

 1

€ 2.690,47
21-11-2022 

 1

van 

11-10-2022

t/m 

21-11-2022

21-11-2022 
 1

van 

22-11-2022

t/m 

20-2-2023

21-02-2023
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 35 uur 48 min

2 30 uur 30 min

totaal 66 uur 18 min

1. Inventarisatie

Op 26 maart 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Facevalue B.V. opgericht. Bij akte van 20 mei 2022 zijn de
statuten van de vennootschap gewijzigd.

Het geplaatst kapitaal van Facevalue B.V. bedroeg op de datum van haar
oprichting € 349,99. De aandelen hebben een nominale waarde van € 0,01.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de heer D.J.
Harrison en de heer B. Murphy bestuurder van Facevalue B.V. Uit het
aandeelhoudersregister blijkt dat Facevalue B.V. in totaal 18 aandeelhouders

21-11-2022 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

heeft.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 21-11-2022 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Facevalue
B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier, onder andere, een
aansprakelijkheidsverzekering. In overleg met de assurantietussenpersoon en
de verzekeringsmaatschappij zullen deze verzekeringen, voor zover dit nog
niet is gebeurd, op korte termijn door mij worden beëindigd. Bij die
gelegenheid zal ik dan ook bekijken of er sprake is van een premierestitutie.

21-11-2022 
 1

De MKB Meerkeuzepolis is in de afgelopen verslagperiode geëindigd. Er zal
een premierestitutie plaatsvinden. Ik verwacht deze in de komende
verslagperiode op de faillissementsrekening te ontvangen.

21-02-2023
 2

Facevalue B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een kantoorruimte aan de Koos Postemalaan 2 (4e
verdieping) te Hilversum. Op 27 oktober 2022 is de huurovereenkomst, na
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, door mij
opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
De huurovereenkomst zal derhalve, in beginsel, eindigen op 27 januari 2022.

De verhuurder heeft haar (voorlopige) vordering op Facevalue B.V. inmiddels
ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.

21-11-2022 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Facevalue
B.V. met een derde een overeenkomst van geldlening gesloten. Uit hoofde van
deze overeenkomst heeft voornoemde derde een vordering op Facevalue B.V.
van ruim € 10.000.000,--.

Om haar moverende redenen heeft bovengenoemde derde op 26 september
2022 de overeenkomst van geldlening opgezegd om vervolgens bij brief van 4
oktober 2022 het geleende bedrag (inclusief rente) volledig terug te vorderen.
Facevalue B.V. was echter niet in staat om deze vordering van voornoemde
derde te voldoen. Gelet hierop hebben de aandeelhouders van Facevalue B.V.
uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid gezien dan te besluiten om het
faillissement van de vennootschap aan te vragen. Het daartoe strekkende
verzoekschrift is op 10 oktober 2022 ingediend bij de rechtbank Amsterdam.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 11 oktober 2022 behandeld door
de rechtbank Amsterdam. In haar vonnis van 11 oktober 2022 heeft de
rechtbank vervolgens daadwerkelijk het faillissement van Facevalue B.V.
uitgesproken.

In haar vonnis tot faillietverklaring heeft de rechtbank tevens bepaald dat de
verdere behandeling zal worden gedaan door de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad.

21-11-2022 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 

8

21-11-2022 
 1

Personeelsleden 

10

21-11-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

25-10-2022 8

totaal 8

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de
werknemers op 25 oktober 2022 het ontslag aangezegd. In de afgelopen
verslagperiode is het mij gebleken dat het UWV contact met de werknemers
heeft opgenomen, zulks in verband met een overname van de
loonverplichtingen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemers
vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

21-11-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 21-11-2022 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 21-11-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris.

totaal € 0,00 € 0,00

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte te Hilversum
heb ik een inventaris aangetroffen. Het betreft hier, onder andere, bureaus,
bureaustoelen, vergadertafels en laptops. In de komende verslagperiode zal ik
trachten tot een verkoop van deze kantoorinventaris te komen.

21-11-2022 
 1

TB Auctions heeft de inventaris van de gefailleerde vennootschap op een
veiling aangeboden. De netto-opbrengst van deze veiling bedraagt €
20.711,--. Ik verwacht in de komende verslagperiode een afrekening voor
deze veiling.

In de komende verslagperiode zal nog een veiling volgen van de elektronica
(voornamelijk laptops en beeldschermen).

21-02-2023
 2

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich
bevindt in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte. Er
dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel
van omzetbelasting en loonheffingen, die niet vanuit het vrije boedelactief kan
worden voldaan.

21-11-2022 
 1

trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen.

21-11-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraad

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake meer van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

IP-rechten.

totaal € 0,00 € 0,00

Tot de intellectuele eigendom van de gefailleerde vennootschap behoren
diverse IP-rechten. In de komende verslagperiode zal ik nader gaan
onderzoeken wat er met deze IP-rechten moet gaan gebeuren.

21-11-2022 
 1

nader onderzoeken wat er met de IP-rechten van de gefailleerde
vennootschap moet gaan gebeuren.

21-11-2022 
 1

nader onderzoeken wat er met de IP-rechten van de gefailleerde
vennootschap moet gaan gebeuren.
veilen van de elektronica.

21-02-2023
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Rekening-courantvorderingen en overige
vorderingen.

€ 728.654,00

totaal € 728.654,00 € 0,00 € 0,00

Uit de jaarrekening over 2021 blijkt dat de gefailleerde vennootschap op
diverse partijen een (rekening-courant)vordering heeft. Het betreft hier, onder
andere, een vordering op een zustermaatschappij van in totaal € 87.382,--. In
de komende verslagperiode zal ik trachten deze vorderingen te incasseren.

21-11-2022 
 1

Inmiddels is de vennootschap jegens w ie curanda een vordering had van in
totaal € 87.382,-- had op29 november 2022 failliet verklaard. Het betreft
FaceValue Credit B.V.

21-02-2023
 2

trachten de vorderingen van de gefailleerde vennootschap te incasseren.
21-11-2022 

 1

trachten de vorderingen van de gefailleerde vennootschap te incasseren. 21-02-2023
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 2.690,47

Toelichting vordering van bank(en) 

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van in totaal drie betaalrekeningen bij ING.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op
deze betaalrekeningen in totaal € 2.690,47. Conform mijn verzoek heeft ING
voornoemd creditsaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

21-11-2022 
 1

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van leasecontracten. 21-11-2022 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zoals ik hiervoor onder punt 1.5 reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten,
met een derde een overeenkomst van geldlening gesloten. In dat kader heeft
deze derde zekerheden bedongen. Het betreft hier, in ieder geval, een
pandrecht op de IP-rechten van de gefailleerde vennootschap. In de komende
verslagperiode zal ik gaan beoordelen of er daadwerkelijk rechtsgeldig een
pandrecht op de IP-rechten van de gefailleerde vennootschap is gevestigd.

21-11-2022 
 1

21-11-2022 
 1

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

21-11-2022 
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.

21-11-2022 
 1

21-11-2022 
 1

Toelichting 
21-11-2022 

 1

beoordelen of er op de IP-rechten van de gefailleerde vennootschap
rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd.

21-11-2022 
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de
exploitatie.

21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een
doorstart.

21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

21-11-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben mij in de afgelopen
verslagperiode een aantal administratieve stukken ter hand gesteld. Het
betreft hier, onder andere, de jaarrekeningen over 2020 en 2021.

Naast bovengenoemde administratieve stukken heeft ING mij de afschriften
van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap toegestuurd.

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van
bovengenoemde stukken. In dat kader zal ik dan ook meteen beoordelen in
hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

21-11-2022 
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekening over 2020 op 28 december 2021 is gedeponeerd.

21-11-2022 
 1

21-11-2022 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 26 maart 2015. Een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsplicht is dan ook verjaard.

21-11-2022 
 1

Toelichting 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen.

21-11-2022 
 1

In onderzoek

Toelichting 

In de komende verslagperiode zal ik nader gaan onderzoeken of er mogelijk
sprake is geweest van paulianeus handelen.

21-11-2022 
 1

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

21-11-2022 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

21-11-2022 
 1

de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

21-02-2023
 2

8. Crediteuren

€ 45.672,89

Toelichting 

Het betreft hier de (voorlopige) boedelvordering van de verhuurder. Er dient
ook nog rekening gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV.

21-11-2022 
 1

€ 876.343,00
21-11-2022 

 1

€ 928.690,00
21-02-2023

 2

€ 0,00

Toelichting 

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

21-11-2022 
 1



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

€ 0,00
21-11-2022 

 1

Toelichting 

Een van de werknemers van de gefailleerde vennootschap heeft een
vordering ingediend wegens achterstallig salaris dat niet door het UWV wordt
betaald, vanwege gemaximeerd dagloon. De vordering is voorlopig p.m. op
de crediteurenlijst geplaatst in afwachting van de afrekening van het UWV.

21-02-2023
 2

2
21-11-2022 

 1

4
21-02-2023

 2

€ 13.329,50
21-11-2022 

 1

€ 13.329,50
21-02-2023

 2

Nog niet bekend. 21-11-2022 
 1

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
21-11-2022 

 1

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 21-02-2023
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1

N.v.t. 21-11-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

in overleg met de assurantietussenpersoon en de
verzekeringsmaatschappij de verzekeringen van de gefailleerde
vennootschap beëindigen;
trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
nader onderzoeken wat er met de IP-rechten van de gefailleerde
vennootschap moet gaan gebeuren;
trachten de vorderingen van de gefailleerde vennootschap te incasseren;
beoordelen of er op de IP-rechten van de gefailleerde vennootschap
rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd;
de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-11-2022 
 1

trachten de laptops van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
nader onderzoeken wat er met de IP-rechten van de gefailleerde
vennootschap moet gaan gebeuren;
trachten de vorderingen van de gefailleerde vennootschap te
incasseren;
beoordelen of er op de IP-rechten van de gefailleerde vennootschap
rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd;
de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk
paulianeus handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-02-2023
 2

Nog niet bekend. 21-11-2022 
 1

21-5-2023 21-02-2023
 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-11-2022 
 1

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-02-2023
 2



Bijlagen

Bijlagen
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