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FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming
H.o.d.n.
KvK-nummer
Statutair gevestigd
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

Nummer: 5

Datum: 25 maart 2016

: Easy Interactive BV
: Easy Interactive, Gizzys en Gizzys.com
: 30183847
: Hilversum
: F.17/14/272
: 27 november 2014
: mr. J.H. van der Meulen
: mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming
:
Groothandel in Cd-roms (muziekdragers) en Dvd’s (beelddragers) en aan- en verkoop van
licentierechten, het doen/laten produceren van Cd’s en Dvd’s, verkoop/distributie van gadgets.

Personeel gemiddeld aantal

: € 3.605.601,-- (periode oktober 2013 - september
2014)
: vier personen

Verslagperiode

: 27 november 2015 t/m 26 februari 2016

Bestede uren in:
27-11-2014 t/m 26-12-2014
27-12-2014 t/m 26-02-2015
27-02-2015 t/m 26-05-2015
27-05-2015 t/m 26-08-2015
27-08-2015 t/m 26-11-2015
Huidige verslagperiode

: 37 uur en 13 minuten
: 22 uur en 49 minuten
: 21 uur en 4 minuten
: 8 uur en 43 minuten
: 12 uur en 43 minuten
: 7 uur en 51 minuten

Bestede uren totaal

: 110 uur en 23 minuten

Omzetgegevens

De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van dit systeem, houdende de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven
een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1).
Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar
tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd
(productie 2).
Opmerkingen vooraf:
Financiële mutaties
De financiële mutaties tijdens de verslagperiode zijn kenbaar uit het aangehecht tussentijds
financieel verslag (productie 3) d.d. 26 februari 2016 en uit het overzicht transacties over de
periode 27 november 2015 tot en met 26 februari 2016 (productie 4).
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Een toelichting op de mutaties luidt als volgt:
A.

Baten
Bank: € 2.137,23
Na betaling van een creditsaldo van Raborekening 0140 0239 76 ten gunste van
gefailleerde;
-

Creditrente: € 94,57
Creditrente vierde kalenderkwartaal 2015.

Er zijn geen debetmutaties. Het creditsaldo op de faillissementsrekening beloopt per
26 februari 2016 een bedrag groot € 127.204,50.
Tot zover het overzicht van financiële mutaties.
1.
1.1
1.2

Inventarisatie
Directie en organisatie
: zie paragraaf 1.1, verslag nummer 1.
Winst en verlies
:
September 2013 – september 2014
Resultaat na belastingen
: € 427.581,-- negatief
Cashflow

: € 360.687,-- negatief

Cashflow uit operationele
activiteiten

: € 238.173,-- positief

Cashflow uit rentabiliteit vaste
activa

: € 16.167,-- negatief

Cashflow uit financieringsactiviteiten

: € 233.627,-- negatief

1.3

Balanstotaal
- per 31 december 2013
- per 30 september 2014

:
: € 1.609.376,-: € 1.043.056,--

1.4
1.5
1.6
1.7

Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

: geen.
: zie paragraaf 1.5 verslag nummer 1.
: zie paragraaf 1.6 vorig verslag
: zie paragraaf 1.7 verslag nummer 1.

2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

: vier personen.
: vier personen.
: 28 november 2014.

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
:
De gefailleerde vennootschap bezit geen onroerende zaken.
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3.2
3.3
3.4

Verkoopopbrengst
Hoogte Hypotheek
Boedelbijdrage

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
:
Zie paragraaf 3.5 van verslag nummer 2 (inzake kantoorinventaris en paragraaf 3.5 van
verslag nummer 3 (inzake verkoop kantoorinventaris).
3.6 Verkoopopbrengst
: € 2.448,19
3.7 Boedelbijdrage
: Het bedrag vloeit als vrij boedelactief in de boedel.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
: van toepassing.
Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
:
Voor een overzicht van de verkoop van tot de boedel behorende activa en de daarop
gevestigde zekerheden zie het navolgend overzicht:
1.

Op 4 december 2014 is een koopovereenkomst gesloten. Partijen bij deze
koopovereenkomst zijn de heer A. Terpstra en mevrouw T.J. Faber als koper en
ondergetekende, mr. J.H. van der Meulen q.q. (in hoedanigheid curator faillissement
Easy Interactive BV) als verkoper. De koopovereenkomst is schriftelijk bevestigd bij brief
(wederzijds ondertekend) d.d. 9 december 2014.

2.

De belangrijkste gegevens van de koopovereenkomst zijn:

3.

-

Koopobject A:
Voorraad gadgets, per 25 november 2014 (faillissementsdatum), eigendom van de
besloten vennootschap Easy Interactive BV (grotendeels aanwezig in het
bedrijfspand aan de Gaffel 25 te Drachten en deels aanwezig bij
consignatienemers).

-

Koopprijs koopobject A:
€ 135.000,-- exclusief omzetbelasting.

-

Koopobject B:
Goodwill, behorend tot boedel ‘Easy Interactive BV’.

-

Koopprijs koopobject B:
€ 5.000,-- exclusief omzetbelasting.

-

Boedelbijdrage:
€ 20.000,-- exclusief omzetbelasting.

Zekerheidsrechten op koopobject A
Eerste pandrecht:
Pandnemer:
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Deutsche Bank AG.
Pandgever:
Easy Interactive BV.
Datum verpanding:
23 november 2010 (datum registratie pandakte).
Gezekerde vordering:
€ 345.094,10 per faillissementsdatum ingevolge financieringsovereenkomst.
-

Tweede pandrecht:
Pandnemer:
Mevrouw T.J. Faber, geboren op 9 oktober 1969.
Pandgever:
(Onder meer) Easy Interactive BV.
Pandobject:
(Onder meer) voorraad goederen Easy Interactive BV.
Gezekerde vordering:
Een aanspraak van mevrouw Faber jegens T2 Entertainment BV en T2 Holding BV
ter zake een tweetal geldleningen, in hoofdsom groot respectievelijk € 100.000,-- en
€ 113.000,--.
Nb.: het gaat dus in casu om een zogenaamd ‘derdenpandrecht’; een derde (Easy
Interactive BV) geeft zekerheid voor een vordering jegens T2 Entertainment BV/T2
Holding BV.
Datum registratie pandakte:
2 oktober 2013.
Het hiervoor vermeld derdenpand kwalificeert voor zover het gaat om het pandrecht
op de voorraden van Easy Interactive BV als tweede pandrecht.

-

Derde pandrecht:
Pandnemer:
United Entertainment BV, statutair gevestigd te Drachten, KvK-nummer 60057750.
Pandgever:
T2 Holding BV en haar dochtervennootschappen (waartoe behoort Easy Interactive
BV).
Datum registratie pandakte:
31 maart 2014.
Pandobject:
Onder meer voorraden gadgets.
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Gezekerde vordering:
Verplichtingen van T2 Holding BV c.s. jegens United Entertainment BV uit
inkoopovereenkomst d.d. 4 maart 2014.
Nb.: met betrekking tot het pandrecht van United Entertainment BV: zie
opmerkingen hierna.
Voormeld pandrecht is gedateerd 31 maart 2014 en kwalificeert (gelet op de
tijdsvolgorde) als derde pandrecht.
4.

Overeengekomen betaling koopprijs
In de koopovereenkomst d.d. 4 december 2014 is betaling van de koopprijs als volgt
geregeld:
-

Koopprijs koopobject sub A (€ 135.000,-- exclusief BTW):
Getemporiseerd, in tranches:
eerste tranche € 20.000,-- exclusief BTW door betaling direct op
faillissementsrekening;
tweede tranche ad € 115.000,-- exclusief BTW in gelijk tempo met
daadwerkelijke verkoop gadgets.

-

Koopprijs koopobject sub B (€ 5.000,-- exclusief BTW):
Betaling door Storting op faillissementsrekening, direct na tot stand komen
koopovereenkomst.

-

Boedelbijdrage:
€ 20.000,--.

5.

Met betrekking tot de pandrechten is in de koopovereenkomst opgenomen dat Deutsche
Bank AG afstand doet van haar eerste pandrecht onder voorwaarde dat zij volledig
uitgenomen zal worden. Aan deze laatste voorwaarde is voldaan per 26 januari 2015 (zie
brief van Deutsche Bank AG aan mij d.d. 26 januari 2015).

6.

Verder is overeengekomen dat mevrouw Faber afstand doet van haar pandrecht onder
voorwaarde dat, bij realisering van het uitnemen van Deutsche Bank AG, de
koopopbrengst van koopobject sub A na aftrek van een boedelvergoeding aan haar ten
goede zal komen.

7.

Tot zover de hoofdbestanddelen van de overeenkomst.

8.

Mevrouw Faber heeft ten laste van (onder meer) Easy Interactive BV te vorderen ter zake
een tweetal leningen (in hoofdsom groot respectievelijk € 100.000,-- en € 113.000,--) een
bedrag groot € 162.289,-- per faillissementsdatum. Deze vordering is door de curator
gecontroleerd.

9.

United Entertainment BV blijkt geen vorderingen (meer) ten laste van Easy Interactive BV
te hebben. Het derde pandrecht is derhalve vervallen.

10.

Nu in hoedanigheid van curator aan een privépersoon is verkocht, moet BTW in rekening
worden gebracht (de verleggingsregeling wordt, bij verkoop aan een privépersoon, niet
toegepast).
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11.

Mevrouw Faber mag zich, als pandhoudster, op verrekening beroepen. Zie ook de
inleidende opmerking bij verslag nummer 4, pagina 2.

12.

Per saldo heeft de boedel Easy Interactive BV jegens mevrouw Faber, na verrekening,
nog te vorderen een bedrag groot € 1.061,--. Op dit bedrag maakt de boedel nog
aanspraak.

3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage

: Zie vorig verslag
: Zie vorig verslag

Andere Activa
3.12 Beschrijving
: zie paragraaf 3.12 vorige verslagen.
3.13 Verkoopopbrengst
:
€ 5.000,-- exclusief omzetbelasting.
De verkoopopbrengst van de goodwill is vrij boedelactief en feitelijk ontvangen.
4.
4.1

4.2

Debiteuren
Omvang debiteuren
Debiteuren nominaal per
faillissementsdatum

:
: € 1.439.658,98.

Opbrengst
:
Met betrekking tot de opbrengst en afwikkeling van debiteuren: zie paragraaf 4.1 en 4.2
van het vorig verslag. Per saldo is het zo, dat de vordering van de Deutsche Bank geheel
voldaan is, en dat door de boedel een surplusopbrengst van de bank ontvangen is ad
€ 54.259,50. Dit bedrag ligt bijna € 14.000,-- lager dan het bedrag, waarop de curator
jegens de bank aanspraak maakte. De curator heeft bij herhaling aan de bank
opheldering hierover gevraagd maar tot heden heeft de curator die opheldering nog niet
gekregen.
Er zijn thans geen debiteuren meer welke nog kunnen worden geïncasseerd.

4.3

Boedelbijdrage

: niet meer relevant nu de bank geheel uitgenomen is.

5.
5.1

Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
Afgewikkeld; zie paragraaf 5.1 van voorgaande verslagen.
5.2 Leasecontracten
: zie paragraaf 5.2 verslag nummer 1.
5.3 Beschrijving zekerheden
: zie paragraaf 5.3 verslag nummer 1.
5.4 Separatistenpositie
: zie paragraaf 5.4 verslag nummer 1.
5.5 Boedelbijdragen
:
Nog overeen te komen; uitgangspunt is 10% van de gerealiseerde opbrengst.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
: alle afgewikkeld.
5.7 Reclamerechten
: niet van toepassing.
5.8 Retentierechten
:
Er zijn geen crediteuren welke aanspraak hebben gemaakt op retentierecht.
6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
: het bedrijf wordt niet voortgezet.
6.2 Financiële vastlegging
: niet van toepassing.
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Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage

: er vindt geen doorstart plaats.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Er is sprake van een goed bijgehouden actuele administratie welke voldoet aan de eisen
behorende bij een bedrijfsvoering als de onderhavige.

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Depot jaarrekeningen
: voldaan.
Goedk. Verkl. Accountant
: er is sprake van samenstellingsverklaringen.
Stortingsverpl. aandelen
: voldaan.
Onbehoorlijk bestuur
: niet van gebleken.
Paulianeus handelen
: niet van gebleken. De curator houdt de administratie
geheel onder zich en verricht onderzoek naar mogelijke paulianeuze betalingen
(betalingen aan gelieerde vennootschappen) gedurende de periode vanaf het moment
waarop het faillissement onafwendbaar bleek.

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
9.
9.1
9.2

: Culmen € 9.652,84.
UWV € 51.951,28.
Kroon Investments 1 BV € 16.610,20
Pref. vord. van de fiscus
: € 322.848,-Pref. vord. van het UWV
: € 27.274,39
Andere pref. crediteuren
:
- L. van der Molen
: € 4.065,81
- W. de Decker
: € 59.389,76
- Federale Overheidsdienst Financiën : € 1.319,73
- Rijksdienst voor sociale zekerheid
: € 1.991,68
Aantal concurrente crediteuren : tot heden bij curator opgegeven : 19,
volgens bedrijfsadministratie: 36.
Bedrag concurrente crediteuren : tot heden opgegeven: € 524.530,49,
volgens bedrijfsadministratie: € 687.673,17.
Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend.
Overig
Termijn afwikkeling faill.
: nog niet bekend.
Plan van aanpak
:
nu de aanspraken van alle zekerheidsnemers zijn afgewikkeld, kan het faillissement
worden afgewikkeld via artikel 137a Faillissementswet. Er is sprake van een surplus van
het boedelactief ten opzichte van de boedelvorderingen. Dat betekent dat er een kleine
uitkering gedaan kan worden aan de preferente crediteuren. Gedurende de komende
verslagperiode zal de curator daartoe een concept financieel verslag met uitdelingslijst
opstellen en vervolgens de weg van artikel 137 e.v. volgende.
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9.3

Indiening volgend verslag

: 25 mei 2016

J.H. van der Meulen,
curator.
Producties:
Productie 1:
Productie 2:
Productie 3:
Productie 4:

tijdspecificatie naar activiteit;
tijdsregistratie per tijdschrijfgroep;
tussentijds financieel verslag;
boedelmutatieformulier.
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