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Algemene gegevens
Naam onderneming
Advies- en Organisatieburo Paul Knoop B.V.

12-07-2018
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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 Franciscusw eg 219, hierna te noemen: “Mediabrein”.
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Activiteiten onderneming
Inkoop en verkoop van advertentieruimte.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 4.621.748,00

€ 16.155,00

€ 1.093.490,00

2013

€ 4.074.247,00

€ 535,00

€ 1.103.553,00

2014

€ 3.312.473,00

€ 30.202,00

€ 1.069.779,00

2015

€ 3.102.620,00

€ -620.482,00

€ 488.511,00

2016

€ 1.259.433,00

Toelichting financiële gegevens
Voor zover de cijfers over 2016 bekend zijn, betreffen dit gegevens tot en met
23 mei 2016.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Boedelsaldo
€ 285.012,67

12-07-2018
5

€ 285.287,78

06-12-2018
6

€ 80.858,48

25-06-2019
8

€ 85.937,67

03-12-2019
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-2-2018

12-07-2018
5

t/m
11-7-2018
van
11-7-2018

06-12-2018
6

t/m
5-12-2018
van
6-12-2018

04-03-2019
7

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

25-06-2019
8

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

03-12-2019
9

t/m
3-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

476 uur 18 min

6

5 uur 6 min

7

5 uur 24 min

8

10 uur 18 min

9

10 uur 42 min

totaal

507 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Mediabrein is opgericht bij notariële akte van 14 mei 1990. Beheer- en
Beleggingsmaatschappij Paul Knoop B.V. w as enig aandeelhouder tevens
bestuurder van de vennootschap.
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Op 21 januari 2005 heeft Beheer- en Beleggingsmaatschappij Paul Knoop B.V.
haar aandelen in het kapitaal van Mediabrein verkocht en geleverd aan Endt
Holding B.V. Endt Holding B.V. is per die datum tevens alleen/zelfstandig
bestuurder van Mediabrein. De aandelen in Endt Holding B.V. w orden op haar
beurt gehouden door de heer Y.D.P. Endt. De heer Endt is tevens
enig/zelfstandig bestuurder van Endt Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

12-07-2018
5

1.3 Verzekeringen
Mediabrein beschikt over de volgende verzekeringen:
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- Aansprakelijkheidsverzekering;
- MKBZekerpolis;
- Arbodienst;
- Verzuimverzekering;
- Rechtsbijstandsverzekering;
- Inventarisverzekering en extra kosten;
- Autoverzekeringen.
De premies van de verzekeringen w aren betaald. De verzekeringen zijn door
de curator enige tijd in stand gelaten ten behoeve van de voortzetting van de
onderneming. Zie daarvoor hoofdstuk 6. Zodra de verzekeringen niet langer
nodig zijn, zal de curator de verzekeringen beëindigen en, indien mogelijk,
aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde premies.
De curator heeft de verzekeringen beëindigd en aanspraak gemaakt op
restituties van eventuele vooruitbetaalde premies. Op de
faillissementsrekening is in totaal EUR 2.426,22 aan restituties ontvangen. Dit
onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

1.4 Huur
Mediabrein huurde een bedrijfsruimte aan de Franciscusw eg 219 te (1216 SE)
Hilversum. Er w as sprake van een onderhuurovereenkomst. Voorts huurde
Mediabrein een opslagunit bij Shurgard.
De (onder)huurovereenkomsten zijn door de curator ex artikel 39 van de
Faillissementsw et opgezegd tegen een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden.
De curator heeft de bedrijfs- en opslagruimte doen ontruimen en de ruimten
aan de respectieve verhuurders opgeleverd.
Daarmee is dit onderdeel afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
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Activiteiten
De activiteiten van mediabrein bestaan uit de inkoop en verkoop van
advertentieruimte. De klanten van Mediabrein zijn partijen die (veelal in
gedrukte media of online media) een advertentie w ensen te plaatsen. Daartoe
kocht Mediabrein advertentieruimte in bij media-exploitanten. Mediabrein
realiseert haar voornaamste omzet uit het verzorgen van deze plaatsing.
Overnamefinanciering
De overname van de onderneming in 2005 is gefinancierd via een zogeheten
‘leveraged deal’, w aarbij Mediabrein een lening is aangegaan bij de bank ter
hoogte van de koopprijs en dit bedrag vervolgens heeft doorgeleend aan de
koper, Endt Holding B.V., zodat deze de koopsom aan de verkoper kon
voldoen. De koopsom moest vervolgens w orden terugverdiend vanuit de
activiteiten van Mediabrein. Als gevolg van deze constructie had Mediabrein te
kampen met hoge schulden, terw ijl de grote vordering op de aandeelhouder
(hoogstw aarschijnlijk) oninbaar is.
Branche-invloeden
In het afgelopen decennium is de advertentiebranche sterk veranderd en
ingezakt, mede onder invloed van de economische malaise de afgelopen jaren.
De omzet van Mediabrein is in die periode gedaald van circa EUR 9 miljoen naar
circa EUR 3 miljoen per jaar. Dit heeft veel problemen veroorzaakt en heeft de
terugverdiencapaciteit van de onderneming verkleind.
W egvallen klant
De directe aanleiding voor het faillissement is, volgens de bestuurder, het
w egvallen van de grootste klant, begin mei 2016. De financierende bank heeft
daarop het krediet bevroren, zodat er acuut een gebrek aan liquiditeit
ontstond.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Hieronder
w ordt beknopt verslag gedaan van de bevindingen.
De huidige bestuurder heeft Mediabrein overgenomen begin 2005. Tot en met
2014 is er een beperkte w inst gemaakt. Ook over 2015 is er nog een
operationele w inst gemaakt. Echter het jaar 2015 is met een groot boekverlies
afgesloten van EUR 620.000 vanw ege het feit dat er een vordering op de enig
aandeelhouder van EUR 660.000 is afgeboekt als oninbaar. De vordering is
ontstaan als onderdeel van de overnamefinanciering uit 2005. Aandeelhouder
en bestuurder, de heer Endt, heeft de koopprijs van de aandelen in Mediabrein
gefinancierd via een constructie w aarbij mediabrein het bedrag leende van de
bank en vervolgens doorleende aan de aandeelhouder, die met het bedrag de
koopsom kon voldoen. Zo verkreeg Mediabrein een grote vordering op haar
aandeelhouder, Endt Holding B.V. Endt Holding B.V. bood echter geen verhaal
voor die vordering. Deze vennootschap w as slechts een houdstermaatschappij
met geen andere activiteiten dan het houden van de aandelen in Mediabrein
en het ontvangen van managementfee voor de bestuursactiviteiten. Dat deze
vennootschap geen verhaal zou bieden voor de vordering w as voorshands
bekend. De financiering die Mediabrein echter had aangetrokken bij de bank,
w as in de loop der jaren afgelost. De w insten die Mediabrein maakte zijn
daarvoor gebruikt. Het effect daarvan w as dat mediabrein in w ezen haar eigen
koopprijs heeft betaald. De curator is van oordeel dat deze gang van zaken
onrechtmatig is jegens de crediteuren. Verw ezen w ordt ook naar hoofdstuk 7
van dit verslag.
Uit onderzoek is voorts gebleken dat het faillissement hoofdzakelijk is
veroorzaakt door de navolgende omstandigheden (in hun onderlinge
samenhang bezien):
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- Het feit dat er slechts zeer beperkte marges w erden gerealiseerd, w aaruit
kw etsbaarheid voortkomt;
- De toegenomen concurrentie vanuit media aanbieders, die steeds vaker om
mediabrein heen gingen;
- Het w egvallen van de grootste klant rond april 2016;
- De reactie daarop van de bank dat het krediet w erd ingeperkt, terw ijl juist
extra krediet nodig w as voor de voortzetting van de activiteiten. Aldus is in
korte tijd grote liquiditeitskrapte ontstaan.
Deze omstandigheden stemmen overeen met het door de door het bestuur
genoemde omstandigheden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-5-2016

4

Het UW V heeft op verzoek van de curator de Loongarantieregeling
in w erking gesteld. De intakebijeenkomst heeft reeds
plaatsgevonden. De curator zorgt overigens voor een ordentelijke
afw ikkeling van de
arbeidsovereenkomsten.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend behoren tot de boedel geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 2.249,50

totaal

€ 2.249,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van Mediabrein behoort een (beperkte) bedrijfsinventaris als
aanw ezig in de kantoorruimte aan de Franciscusw eg 219 te (1216 SE)
Hilversum. Het betreft hoofdzakelijk kantoorinventaris en computerapparatuur.
De goederen zijn in opdracht van de curator getaxeerd.
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De inventaris is in het kader van een doorstart verkocht. De koopprijs bedraagt
het gemiddelde van de getaxeerde liquidatiew aarde en de onderhandse
verkoopw aarde, te w eten De koopprijs ad EUR 2.249,50 is inmiddels op de
faillissementsrekening ontvangen.
Niet aan de orde. De opbrengst komt de boedel geheel toe.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van Belastingdienst ingevolge artikel 21 Iw 1990 is van
toepassing op de aangetroffen bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden
Tot de boedel van Mediabrein behoren geen voorraden.
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Lopende opdrachten
Mediabrein had voor een bedrag van circa EUR 128.000 aan lopende
opdrachten uitstaan voor de eerste vijf w eken na datum faillissement. Dat
betrof met name nog uit te voeren plaatsingsopdrachten voor advertenties in
diverse media. De kosten voor het realiseren van die omzet w aren nog niet
gemaakt, de omzet nog niet gerealiseerd.
Met het oog op een doorstart heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, de lopende opdrachten zoveel als mogelijk voortgezet. Na
effectuering van de doorstart zijn de resterende en nieuw e lopende
opdrachten als onderdeel van de doorstart overgedragen aan de
doorstartende partij. Voor een toelichting op de voortzetting en de doorstart
w ordt verw ezen w ordt naar hoofdstuk 6.
Het resterende onderhanden w erk is als onderdeel van het totale immateriële
actief verkocht. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 3.13 en hoofdstuk 6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten

€ 50.000,00

Voertuigen Opel & Toyota

€ 10.700,00

Voertuig Volksw agen
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 8.182,50
€ 68.882,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
IE-rechten
Tot de boedel behoren exclusieve rechten w aaronder de domeinnaam en de
handelsnamen.
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Goodw ill
Tot de goodw ill behoort onder meer de naam, know how , de activiteiten, de
bedrijfsgegevens over leveranciers en opdrachtgevers en de overige
bedrijfsinformatie.
Voertuigen
Daarnaast heeft de curator drie (3) auto’s aangetroffen, te w eten een
Volksw agen Transporter, een Opel Astra en een Toyota Yaris. Mediabrein hield
alle voertuigen in eigendom. De Volksw agen Transporter is kort voor datum
faillissement getaxeerd door een onafhankelijk garagebedrijf. De Opel en
Toyota zijn in opdracht van de curator getaxeerd.
Toelichting verkoopopbrengst
De IE-rechten en de goodw ill zijn in het kader van een doorstart verkocht voor
een totaal bedrag van EUR 50.000, eventueel te vermeerderen met een
omzetafhankelijke vergoeding. Voor een beschrijving van de transactie w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 6 hieronder. Het vaste deel van de koopprijs is door
de boedel ontvangen.
De voertuigen van het merk Opel resp. Toyota zijn in het kader van de
doorstart verkocht. De koopprijs bedraagt het gemiddelde van de
liquidatiew aarde en de onderhandse verkoopw aarde, te w eten EUR 10.700.
De koopprijs is nog niet door de boedel ontvangen. Er geldt een
eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de volledige koopprijs is betaald.
De Volksw agen is onderhands verkocht aan de bestuurder. De koopprijs
bedraagt het gemiddelde van de adviesinkoopprijs en de advieshandelsprijs,
te w eten EUR 8.182,50 inclusief BTW en BPM. De koopprijs is door de boedel
ontvangen. Er geldt een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de
volledige koopprijs is betaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Toelichting omvang debiteuren
Op datum faillissement had Mediabrein een debiteurenportefeuille van circa
EUR 330.000. ABN AMRO Bank N.V. pretendeert een pandrecht te hebben op
de vorderingen uit de debiteurenportefeuille. De curator zal de
rechtsgeldigheid van het pandrecht onderzoeken.
Uitgaande van de rechtsgeldigheid van het pandrecht zijn voldoende
betalingen van debiteuren op de bankrekening ontvangen dat op de vordering

12-07-2018
5

van ABN AMRO Bank N.V. is voldaan.
Gedurende de voortzetting heeft de curator de incasso van de debiteuren in
eigen hand genomen. In het kader van de doorstart w ordt de incasso van de
debiteurenportefeuille verricht door de doorstartpartij. De curator heeft hiertoe
een last afgegeven voor de duur van drie (3) maanden. Begin september 2016
is deze lastperiode geëindigd en heeft de curator de incasso van de
resterende debiteuren ter hand genomen. De boedel ontvangt 95% over de
geïncasseerde bedragen. Thans dient nog finaal te w orden afgerekend met de
doorstartpartij.
Vordering aandeelhouder
Voorts heeft de boedel een vordering op de aandeelhouder van EUR
654.562,=. De aandeelhouder stelt dat dit bedrag oninbaar is. In de afgelopen
verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de aandeelhouder over de
afw ikkeling van deze vordering. De aandeelhouder stelt de vordering niet te
kunnen voldoen, maar heeft de curator een voorstel gedaan tot afkoop van de
vordering voor een beperkt bedrag. De curator heeft, om dit voorstel te
kunnen beoordelen, aanvullende informatie opgevraagd, die nog moet w orden
ontvangen. Het overleg met de aandeelhouder verloopt stroef. De curator
heeft vele keren om stukken gevraagd ter onderbouw ing van het voorste. Die
stukken zijn nog steeds niet ontvangen. De curator overlegd met de rechtercommissaris over het starten van een procedure.
In de afgelopen periode is een schikking met de aandeelhouder bereikt. Door
de aandeelhouder Endt Holding B.V. w ordt in totaal EUR 25.000,= aan de
boedel voldaan. Dit bedrag is nog niet ontvangen.
Toelichting opbrengst
Na datum faillissement is door diverse debiteuren op openstaande facturen
betaald.
Debiteuren betalen zow el op de boedelrekening, als op de bankrekeningen
van Mediabrein aangehouden bij ABN AMRO en ING Bank. Van de totale
debiteurenpositie die per datum faillissement aanw ezig is, is inmiddels een
gedeelte van EUR 190.314,25 door de curator geïncasseerd.
De inspanningen van de doorstartpartij hebben ertoe geleid dat EUR
78.989,90 aan prefaillisesmentsdebiteuren door haar zijn geïnd. Onder
inhouding van 5% incassovergoeding is van de doorstartpartij EUR 75.040,41
afgedragen aan de boedel.
Dat betekent dat van de debiteurenportefeuillie nog circa EUR 159.000,= moet
w orden ontvangen. Voorts is gebleken dat een bedrag van EUR 15.000,= dat
w as vermeld op de debiteurenlijst niet inbaar is, aangezien het een voorschot
betrof voor w erkzaamheden die uiteindelijk niet hebben plaatsgevonden.
Voorts is inmiddels gebleken dat enkele debiteuren reeds vóór datum
faillissement al hadden betaald, zodat het w erkelijk te ontvangen totaalbedrag
van debiteuren (na correctie van het voornoemde voorschotbedrag) EUR
294.454,60 bedraagt. De curator vermoedt dat er meerdere
debiteurenbetalingen reeds hadden plaatsgevonden en dat de
debiteurenpositie nog verder dient te w orden gecorrigeerd, ten opzichte van
de van het bestuur ontvangen debiteurenlijst. Vanw ege onvoldoende accurate
debiteurenadministratie in de periode voorafgaand aan het faillissement, is het
inzicht vertroebeld. De curator onderzoekt de juistheid en beoogt dit in de
komende verslagperiode te kunnen vaststellen, zodat de daadw erkelijk nog te
ontvangen bedragen kunnen w orden geïncasseerd.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de incassow erkzaamheden
afgerond. Er stonden nog een tw eetal vorderingen open: een vordering op
Teeuw issen Rioolreiniging w aarover een procedure liep (verw ezen w ordt ook
naar hoofdstuk 9) en een vordering op aandeelhouder Endt Holding B.V.,
w aarvoor tevens w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7.
Beide vorderingen zijn in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld, doordat
met beide partijen een schikking is bereikt. Door Teeuw issen Rioolreiniging is
een schikkingsbedrag van EUR 16.000,= aan de boedel voldaan. Dit bedrag is
betaald op de faillissementsrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Mediabrein w erd gefinancierd door ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO heeft
gesteld dat zij een pandrecht heeft op de inventaris en vorderingen van
Mediabrein.
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Mediabrein hield tw ee bankrekeningen bij ABN AMRO N.V. De creditsaldi per
datum faillissement bedragen respectievelijk EUR 21.715,14 en EUR 13.374,46.
Na datum faillissement zijn – met name door debiteuren – diverse bedragen
bijgeschreven op de bankrekeningen bij ABN AMRO. Op de
faillissementsrekening is van ABN AMRO in totaal EUR 84.506,76 ontvangen.
In de afgelopen periode hebben op een van de bankrekeningen aangehouden
bij ABN AMRO diverser crediteringen plaatsgevonden die niet zijn toe te
rekenen aan debiteurenbetalingen. De bank heeft het bedrag afgedragen aan
de boedel. Het betreft een bedrag van EUR 38.408,53.
Daarnaast w erd door Mediabrein een bankrekening aangehouden bij ING Bank
N.V. Per datum faillissement w erd een creditsaldo aangehouden van EUR
29.524,18. Het creditsaldo is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Door Mediabrein w erd een multifunctional copier geleaset van CB Groep B.V. Er
is sprake van financiële lease. De leaseovereenkomst is afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN heeft aanspraak gemaakt op:
- toekomstige en huidige inventaris; en
- toekomstige en huidige vorderingen.
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Dit pandrecht is door de curator onderzocht. Het pandrecht is rechtsgeldig. De
bank heeft zicht daarom mogen verhalen op de opbrengst van de
debiteurenvorderingen.

5.4 Separatistenpositie
De Belastingdienst heeft een positie. De exacte omvang daarvan w ordt nog
onderzocht. Er lijken echter belastingschulden te zijn w aarvoor het
bodemvoorrecht van artikel 21 IW 1990 geldt. De curator zal aanspraak maken
op (een deel van) de opbrengst en dat gedeelte voorshands behouden
ingevolge artikel 57 lid 3 Fw vanw ege het fiscaal voorrecht dat hoger
gerangschikt is dan het eventuele pandrecht van ABN AMRO Bank.
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Nu de bank volledig is voldaan, is geen sprake meer van separatisten. Alle
verdere opbrengsten komen toe aan de boedel.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog is geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voorshands is van een boedelbijdrage nog geen sprake.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
In het belang van een mogelijke doorstart heeft de curator, met toestemming
van de rechter-commissaris, (het overgrote deel van) de lopende opdrachten
voortgezet. Het gaat dan voornamelijk om plaatsingen van advertenties in
diverse media in de periode tot 6 juni 2016, de datum w aarop de doorstart is
geëffectueerd.
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Per opdracht heeft de curator onderzocht of marge zou w orden behaald. Ook
het betalingsgedrag van de klant is betrokken in de overw eging om de
respectieve lopende opdracht al dan niet te voltooien.
Vanw ege enkele lopende incassotrajecten is het nog niet mogelijk om tot een
totale afhandeling te komen van de afrekening tussen de doorstartende partij
en de curator. Zodra deze trajecten zijn afgew ikkeld, kan de afrekening
plaatsvinden.

6.2 Financiële verslaglegging
Over de voortzettingsperiode is een omzet gerealiseerd van EUR 106.142,83.
De verkoopfacturen w orden geïncasseerd door de doorstartende partij. De
doorstartende partij heeft van de ontvangen bedragen tot op heden EUR
41.877,37 aan de boedel afgedragen. De curator beoogt in de komende
verslagperiode te komen tot afw ikkeling van de overige omzet met de
doorstartende partij.
Daarnaast heeft de boedel zelf een bedrag van EUR 3.304,06 geïncasseerd.
De kosten van de voortzetting bedragen EUR 96.044,80. Deze bedragen heeft
de boedel voldaan.
De boedel gaat daarmee uit van een exploitatieresultaat van circa EUR
10.000,=. Daarnaast is van belang dat enkel vanw ege de voortzetting van de
exploitatie, er een doorstart heeft kunnen plaatsvinden, w aarmee continuïteit
en een substantiële opbrengst is gerealiseerd.
Aanvullend is sprake van een omzet van EUR 45.525,93 (ex BTW ) Daarvan is
inmiddels een gedeelte van EUR 21.727,54 ontvangen.
De boedel heeft inkoopkosten betaald van EUR 21.520,50. De doorstartende
partij stelt ook inkoopkosten te hebben voldaan. De curator zal daarnaar
onderzoek doen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart heeft de curator de goodw ill, IE-rechten,
kantoorinventaris en tw ee van de drie voertuigen verkocht aan Candid Group
B.V., die de activiteiten inmiddels heeft ondergebracht bij haar label Head to
Head Media. Candid Group streeft er daarnaast naar w erknemers van
Mediabrein een dienstverband aan te bieden. De koopprijs van de goodw ill en
IE-rechten bedraagt EUR 50.000, nog te vermeerderen met een
omzetafhankelijke vergoeding. De koopprijs voor de inventaris en de tw ee
voertuigen is vastgesteld op het gemiddelde van de liquidatiew aarde en de
onderhandse verkoopw aarde. De curator heeft een onafhankelijk taxateur
verzocht een taxatie uit te voeren.
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6.5 Verantwoording
Toelichting op het verkoopproces
Om een doorstart te realiseren, heeft de curator allereerst een lijst
samengesteld van mogelijke gegadigden. Deze lijst bestond uit tw aalf (12)
mogelijke kandidaten. Vervolgens heeft de curator een
informatiememorandum, inhoudende een biedingsprotocol en
geheimhoudingsverklaring, opgesteld.
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Geïnteresseerde partijen dienden eerst een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen, alvorens de gegadigden nadere informatie over Mediabrein
toegestuurd zouden krijgen. Uiteindelijk hebben vijf (5) partijen deelgenomen
aan het verkoopproces.
Aan de hand van de ontvangen biedingen is de curator in onderhandeling
getreden met een aantal partijen.
De curator is vervolgens in bilaterale onderhandeling getreden met de partijen
die een bieding hadden uitgebracht op de gehele onderneming van
Mediabrein. Vervolgens heeft de curator de tw ee partijen tegen elkaar op laten
bieden aan de hand van het hoogst beschikbare bod, w at heeft geleid tot het
bod dat de curator thans heeft aanvaard.
De geaccepteerde bieding
De koopprijs van de immateriële activa en de activiteiten tezamen bedraagt
ten minste EUR 50.000. Deze koopsom is voldaan.
Een onderdeel van de koopprijs is daarnaast een ‘earn out’-regeling, die
inhoudt dat Candid Group aan de curator een percentage over de te realiseren
brutomarge in de periode van 6 juni 2016 tot en met 5 juni 2017 voldoet. Dit
variabele deel van de koopprijs w ordt uiterlijk op 1 juli 2017 voldaan.

6.6 Opbrengst
Toelichting
Ten minste EUR 50.000, te vermeerderen met de opbrengsten over de
bovengenoemde ‘earn out’-regeling.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet bekend.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. In eerste instantie lijkt te zijn voldaan aan de
boekhoudverplichting. De boekhouding w erd gedaan in een voor de branche
gebruikelijk boekhoudpakket en lijkt te zijn bijgehouden tot datum
faillissement.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de deponeringsgegevens als vermeld in het handelsregister blijkt het
volgende:
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
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Datum deponering Tijdig?
13 juli 2011
Ja
7 augustus 2012
Ja
17 mei 2013 Ja
2 februari 2015 Nee
1 februari 2016 Nee

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Door de directe w erking van de W et Flex-B.V. is het gebruikelijke onderzoek
naar de voldoening aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het
overgangsrecht bepaald, dat schade die is ontstaan vóór inw erkingtreding van
de W et Flex-B.V. (op 1 oktober 2012), naar het oude BV-recht moet w orden
bepaald.
Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen dat hiervan sprake is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar onbehoorlijk
bestuur. De curator is van oordeel dat daarvan w el sprake is. De achtergrond
is (kort gezegd) dat de bestuurder (die tevens enig aandeelhouder is) heeft
bew erkstelligd dat er een onverhaalbare vordering op Endt Holding B.V.
bestaat, w aardoor 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 uitw inning 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 aangew end 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 afw ikkeling van de aanspraken van de
boedel. Dit overleg verloopt stroef en door de curator verzochte informatie
w ordt niet aangeleverd. De curator treedt daarom in overleg met de rechtercommissaris over het starten van een procedure.
In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechtercommissaris, een schikking bereikt met het bestuur, bestaande uit Endt
Holding B.V. en de heer Y. Endt. De schikking houdt in dat Endt Holding B.V. en
de heer Endt tezamen een totaalbedrag van EUR 25.000 aan de boedel
voldoen. De betaling vindt plaats in termijnen. De totale regeling loopt
ongeveer een jaar.
Dit onderdeel is, behoudens dat de curator zal toezien op de nakoming van de
regeling, afgerond.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur het resterende
schikkingsbedrag voldaan. Daarmee is de schikking voltooid en dit (laatste)
onderdeel afgew ikkeld.

03-12-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
In de afgelopen veerslagperiode is onderzoek gedaan naar eventuele
paulianeuze transacties. Dergelijke transacties zijn voorshands niet
vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en kosten:
EUR 85.197,14 + PM
UW V:
EUR 24.862,76 (reeds voldaan)
Verhuurder kantoorruimte:
EUR 5.562,10
Verhuurder opslagruimte:
EUR 90,75
Enter Media B.V.:
EUR 123,42

Toelichting
Salaris curator en kosten : EUR 104.813,53 incl. BTW + PM
UW V : EUR 24.862,76 (reeds voldaan)
Verhuurder kantoorruimte : EUR 5.562,10
Verhuurder opslagruimte : EUR 90,75

Toelichting
Alle boedelschulden zijn betaald.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.237,00

Toelichting
Deze vordering van de fiscus is door uitdeling voldaan.
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 269,99

Toelichting
Deze preferente vordering van het UW V is door uitdeling voldaan.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

Toelichting
De curator is niet bekend met andere preferente crediteuren.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
72
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 837.646,48

Toelichting
Aan de concurrente crediteuren heeft in de afgelopen verslagperiode een
tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 20%.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken, is denkbaar dat een uitdeling aan
concurrente crediteuren plaatsvindt.
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Op 19 oktober 2017 vond de verificatievergadering plaats. Daar zijn geen
renvooiprocedures uit gekomen. De crediteurenposities staan dus (in beginsel)
vast. Op basis van de huidige stand van zaken, is w aarschijnlijk dat een
uitdeling aan concurrente crediteuren plaatsvindt. De curator beoordeelt of een
tussentijdse uitkering is geïndiceerd en zal de rechter-commissaris daartoe een
voorstel doen.
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De afw ikkeling kan eerst plaatsvinden nadat de regeling met het bestuur is
afgerond. Dat zal nog een aantal maanden duren. De curator acht het evenw el
mogelijk en opportuun om reeds nu tot een tussentijdse uitkering over te
gaan. Deze uitkering zal omvatten, dat de boedelschulden volledig w orden
voldaan, dat de preferente schuldvorderingen volledig w orden voldaan en dat
van de concurrente schuldvorderingen (voorlopig) 20% w ordt voldaan.
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Naar verw achting resteert er dan bij de slotuitkering nog een beperkte
uitdeling aan concurrente schuldeisers. De omvang daarvan hangt af van het
verdere verloop van het faillissement.
In de afgelopen periode heeft de tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. De
boedelschulden en de preferente schulden zijn volledig voldaan. Aan de
concurrente crediteuren heeft een tussentijdse uitdeling van 20%
plaatsgevonden.
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Thans zal een slotuitdeling plaatsvinden, van het resterende boedelsaldo na
voldoening van resterende faillissementskosten. Dit percentage zal
neerkomen op ongeveer 12%, zodat in totaal een uitkeringspercentage aan
concurrente crediteuren plaatsvindt van circa 32%. Over het deponeren van
de slotuitdelingslijst w orden de crediteuren door de curator geïnformeerd.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Teeuw issen Rioolreiniging Huizen B.V.
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9.2 Aard procedures
Het betreft een procedure ter incasso van facturen tot een bedrag van circa
EUR 39.000 inclusief rente en kosten. De w ederpartij voert verw eer en betw ist
(hoofdzakelijk) met Mediabrein een overeenkomst te hebben gesloten die
aanleiding geeft voor de onbetaalde facturen.
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9.3 Stand procedures
In de procedure heeft de curator de conclusie van repliek genomen. De
w ederpartij staat thans voor conclusie van dupliek.
De w ederpartij heeft een conclusie van dupliek genomen. De rechtbank heeft
inmiddels een pleidooi bepaald, dat over een paar maanden plaatsvindt.
De procedure is inmiddels doorgehaald. In de afgelopen verslagperiode is, met
toestemming van de rechter-commissaris, een schikking bereikt, op grond
w aarvan Teeuw issen een schikkingsbedrag van EUR 16.000 aan de boedel
heeft voldaan. De schikking is nagekomen en dus afgerond.

9.4 Werkzaamheden procedures

12-07-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
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(a) het monitoren van de regeling met Endt Holding B.V. en de heer Endt;
(b) beoordelen of reeds een tussentijdse uitkering kan plaatsvinden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
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(a) het monitoren van de regeling met Endt Holding B.V. en de heer Endt;
(b) het doen van een tussentijdse uitdeling.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
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(a) het monitoren van de regeling met Endt Holding B.V. en de heer Endt;
(b) voorbereiden van de afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
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(a) de afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Binnen een paar maanden.

03-12-2019
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

