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Real Advertising is opgericht in het jaar 2004. Haar statutaire doel'uidt 
• De explo itatie van een marketing- en reclameadviesbureau; 

• Het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of 
aanverwant doel; 

• Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband 
houdt. 

De SPF Geed Heenkomen (in liquidatie) is voar 100% aandeelhoudster van de naamloze 
vennootschap Genoegen is 't AI N.V. Laatstgenoemde vennootschap was tot 3 apri l 2013 voor 
51% aandeelhoudster van de naamloze vennootschap Real Advertising N,V. 
Op 3 april 2013 werden de resterende 49% van de aandelen van Real Advertising NV gekocht 
voor een bed rag van NAt 1,--. 

In het verleden waren de heren J.A. Greiner en Th.E.C. Richardson directeur van ve rzoekster. De 
heer Greiner overleed op 21 april 2011. Na de overname van de aandelen t rad de heer 
Richardson op 19 apri l 2013 af als directeur. 

De 5PF Goed Heenkomen (in liqu idatie) werd op 12 april 2013 failliet verklaard. 

De administratie van Real Advertising is bijgewerkt. Uit de jaarcijfers blijkt dat de onderneming 
vanaf het jaar 2007 verlies lijdt. De heer Richardson heeft de laatste jaarrekening over het jaar 
2012 opgemaakt en aangifte winstbe lasting gedaan over dat jaar. 

2. Oorzaak van het faillissement 

Na het overlijden van de heer Greiner is de vennootschap sterk afgegteden en was er nauwelijks 
meer werk. De schuld en belie pen per ultimo 2012 aan belastingen en soda Ie premies een 
bed rag van NAt 666.430,-- en aan overige crediteuren NAt 120.125,29. De bankrekening bij de 
Maduro & Curiel's Bank N.V. stond ten tijde van het uitspreken van het faillissement negatief en 
bij de Orco Bank bedroeg het credit saldo op de rekening per datum fai l lissement NAt 60,36. 
Seide rekeningen zijn gesloten. 

Er zal geen uitkering aan schuldeisers komen. De boedelkosten worden niet gedekt. 



3. Werknemers 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had de onderneming geen werknemers. 

4. Baten 

Voor de SPF Goed Heenkomen (in liquidatie) werd een rekening aangehouden op naam van 
Genoegen is ' t AI N.V. In de liquidatie van de SPF Goed Heenkomen zitten geen gelden meer. 
Besloten is om de rekening op naam van Genoegen is 't AI N.V. te gebruiken voor de afwikkeling 
van Real Advertising N.V., zodat geen aparte faillissementsrekening behoeft te worden geopend. 
Het ve rloop van de rekening is als voigt: 

• 6 mei 2013 opbrengst verkoop inventaris NAf 3.000,--

• 6 mei 2013 inca sse ring vordering op debiteur NAj 3.103,25 

• 28 juni 2013 af bankkosten NAj 3,50 

• 9 juli 2013 saldo rekening bij Orco Bank NAf 60,36 
Saldo per 10 juli 2013 NAf 6.160,11 

Naar verwachting zal het saldo niet meer wijzigingen. Er zijn geen vorderingen op debiteuren en 
de inventaris is verkocht. 

S. Schulden 

De schuld aan de belastingen en socia Ie premies bedraagt per heden NAt 666.430,--. 
De schu ld aan concurrente crediteuren beloopt in totaal NAt 120.125,29. 

6. Afwikkeling 

Het was begin april 2013 voorzienbaar dat de onderneming gezien de schu ldenlast en het gebrek 
aan werk niet zou overleven. Bes loten werd om tot liquidatie over te gaan. Daarvoor werd de 
weg van het faillissement gekozen . Aile voorbereidingen voor de afwikkeling zijn vanaf 4 apr il 
2013 gedaan. Met toestemming van de rechter-commissaris worden de uren vanaf 4 april 2013 
in het faillissement gedeclareerd. 

Er zijn thans geen werkzaamheden meer te verrichten. 
Bij dit verslag is een verzoek tot salarisbepaling gevoegd. Het salaris wordt niet gedekt door de 
aanwezige baten. 

Ik verzoek u om - nadat het sa lads is bepaald - het faillissement op te heffen wegens de 
toestand van de boedel. 
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