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

4

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.16/14/611

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008567:F001

Datum uitspraak:

08-07-2014

Curator:

mr. S.V. Hardonk

R-C:

mr. SC Hagedoorn

Algemeen
Gegevens onderneming
Interactive Media Networks B.V.
Activiteiten onderneming
Het ontwikkelen en exploiteren van media (gerelateerde) activiteiten en initiatieven
Omzetgegevens
2011: € 7.087.347
2012: € 6.829.352
2013: € 4.505.548
Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
€ 5.296,48
€ 5.297,82
€ 5.297,82
€ 5.108,82
Verslagperiode
2 juni 2016 tot en met 20 maart 2017
21 maart 2017 tot en met 2 juli 2017
3 juli 2017 tot en met 22 oktober 2017
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4

Datum:

14-02-2018

23 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
9 uren en 25 minuten
9 uren en 49 minuten
6 uren en 6 minuten
8 uren en 19 minuten
Bestede uren totaal
64 uren en 18 minuten
74 uren en 6 minuten
80 uren en 13 minuten
88 uren en 30 minuten
Toelichting
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet
voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op
aangetroffen administratie en door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet
alle informatie beschikbaar en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit
verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op
www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers, centraal insolventieregister) en op de website van
het kantoor van de curator (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-02-2018

Bij vonnis van de rechtbank van 8 juli 2014 is Interactive Media Networks B.V. in staat van
faillissement verklaard. De aandeelhouder van de failliete vennootschap is Interactive Media
Group B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is de heer M.A.J. Fros, indirect bestuurder
van Interactive Media Group B.V.
Bij beschikking van 22 december 2015 is ook Interactive Media Group B.V. in staat van
faillissement verklaard. Mr. S.V. Hardonk is eveneens benoemd tot curator in dit faillissement.
Het verzoek is uitgesproken op rekest van een derde. De bestuurder is niet verschenen ter
zitting. In de holding-vennootschap werden geen activiteiten verricht. De holding was
afhankelijk van de inkomsten uit Interactive Media Networks B.V.
De afwikkeling van het faillissement van Interactive Media Networks B.V. hangt nauw samen
met de afwikkeling van het faillissement van Interactive Media Group B.V. In het faillissement
van Interactive Media Group B.V. is geen administratie overlegd door de bestuurder. Op
verzoek van de curator zal hij worden opgeroepen voor inlichtingenverhoor ten overstaan van
de rechter-commissaris in het faillissement van Interactive Media Group B.V.
Verslag 7: De bestuurder heeft ondanks meerdere verzoeken geen/onvoldoende administratie
met betrekking tot Interactive Media Group B.V. overlegd. Om die reden heeft op 28
september 2016 een inlichtingenverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris
plaatsgevonden, waarbij de bestuurder een termijn is gesteld voor het aanleveren van de
administratie. Op 4 oktober 2016 heeft de bestuurder een groot gedeelte van de administratie
en een server aan de curator overgedragen. De administratie is inmiddels met behulp van een
accountant onderzocht. De resultaten hiervan zijn op 17 maart 2017 met de heer Fros
besproken.
1.2

Winst en verlies
2011: € 1.108.450 verlies
2012: € 242.292 winst
2013: €
13.811 winst

1.3

Balanstotaal
2011: € 2.724.782
2012: € 3.640.910

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is de failliete vennootschap niet in lopende procedures
betrokken. Tot op heden is de curator niet van het tegendeel gebleken.
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Datum:

14-02-2018

Verzekeringen
'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUGHQEHsLQGLJG
Van Delta Lloyd is een bedrag ontvangen op de boedelrekening van € 212,36. Dit bedrag
betreft premierestitutie.
Voorts is een pensioenverzekering aangetroffen met een waarde van € 40.024,89. De curator
heeft de polisvoorwaarden bestudeerd en contact opgenomen met de
verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de mogelijkheden om deze verzekering af te
kopen. De curator is in afwachting van een reactie van de verzekeringsmaatschappij.
In de derde verslagperiode is verder overleg gevoerd met de verzekeringsmaatschappij. De
verzekeringsmaatschappij heeft op verzoek van de curator aanvullende documentatie
aangeleverd. Aan de hand van de verzekeringsovereenkomst en polisvoorwaarden
concludeert de curator dat de verzekering niet kan worden afgekocht. Ook is het niet mogelijk
om de begunstigde (de bestuurder) te wijzigen. Er wordt derhalve niet toegekomen aan de
mogelijkheden die de Faillissementswet biedt aan de curator op grond van artikel 22a Fw.

1.6

Huur
De failliete vennootschap stond ingeschreven op een adres waarvan de aandeelhouder
huurder was. Er zou geen huurovereenkomst tussen de aandeelhouder en de
dochtervennootschap bestaan.

1.7

Oorzaak faillissement
Interactive Media Group B.V. hield zich bezig met de verkoop van internetadvertenties op
websites. Interactieve Media Group B.V. bracht vraag en bod van de internetadvertenties bij
elkaar. Interactive Media Networks B.V. werd op basis van doorverwijzingen (clicks) betaald.
Er bestaan veel concurrenten in dezelfde markt. De marges staan onder druk. Alleen met een
hoog volume kan bedrijfseconomische en verantwoorde exploitatie plaatsvinden. Vanwege de
recessie en toenemende concurrentie is de onderneming volgens opgave van de bestuurder
verlieslatend.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
1

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4

2.3

Datum ontslagaanzegging
16 juli 2014
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Werkzaamheden
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevinden waaruit de salarisverplichtingen kunnen
worden voldaan is aan alle werknemers ontslag aangezegd, voor zover de
DUEHLGVRYHUHHQNRPVWHQQRJQLHW]RXGHQ]LMQEHsLQGLJG'HUHFKWHUFRPPLVVDULVKHHIWKLHUYRRU
machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is vervolgens
in overleg met het UWV ter hand genomen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Uit raadpleging van de openbare registers blijkt dat de failliete vennootschap geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Volgens opgave van de bestuurder zouden er zeer beperkt bedrijfsmiddelen aanwezig zijn.
De verwachting is dat de verkoop van de bedrijfsmiddelen meer kosten met zich zal
meebrengen dan opbrengsten. Om die reden acht de curator het niet opportuun om nog actie
in deze met betrekking tot dit onderwerp te ondernemen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Gelet op de aard van onderneming bestaat er geen fysieke onderhanden werk. Daarnaast
zouden alle verrichte werkzaamheden inmiddels zijn gedeclareerd.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is geen overig actief aangetroffen door de curator.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

14-02-2018

Volgens opgave van de bestuurder zouden de debiteurenvorderingen marginaal zijn.
Vijfde verslag: De curator heeft de administratie ontvangen en bestudeerd. De curator heeft
geconstateerd dat er onder andere rekening-courantverhoudingen bestaat tussen de
bestuurder en Interactive Media Networks B.V. van € 99.356 en Interactive Media Group B.V.
van € 134.374.
Op 23 december 2015 heeft een bespreking met de bestuurder plaatsvonden in het kantoor
van de curator. Tijdens dit gesprek zijn onder andere de rekening-courantverhoudingen
besproken. De curator heeft de bestuurder verzocht om met een oplossing te komen. Een
vervolgbespreking staat gepland in januari 2016.
Zesde verslag: In januari 2016 heeft een vervolgbespreking plaatsgevonden. Ondanks
herhaalde verzoeken heeft de bestuurder nog geen oplossing aangedragen.
Verslag 7: Op 17 maart 2017 heeft op uitnodiging van de curator een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurder en de heer Nederpel van de door de curator ingeschakelde
Nederpel De Block & Partners B.V. Nederpel De Block & Partner B.V. heeft onderzoek verricht
naar de administratie van gefailleerde. Uit dit onderzoek kwamen enkele aandachtspunten
naar voren. Deze punten zijn met de bestuurder besproken. De bestuurder heeft toegezegd op
korte termijn te reageren. Een vervolgbespreking is gepland op 7 maart 2017.
Verslag 8: De vervolgbespreking heeft plaatsgevonden op 7 april 2017 in het bijzijn van de
heer Nederpel. Hierbij zijn de aandachtspunten besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een
voorstel van de zijde van de heer Fros voor een minnelijke regeling in zowel het faillissement
van Interactive Media Networks B.V. als het faillissement van Interactive Media Group B.V. De
heer Fros zal in totaal een bedrag van € 45.000 beschikbaar stellen om de rekeningcourantschulden af te kopen. Dit bedrag zal pro rata tussen de twee faillissementen worden
verdeeld. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor deze regeling. Het bedrag is
nog niet ontvangen op de boedelrekening(en).
Verslag 9: De bestuurder is de afspraken met betrekking tot de minnelijke regeling niet
nagekomen. Om die reden is deze overeenkomst door de curator ontbonden en heeft de
curator aanspraak gemaakt op de volledige vorderingen van de boedel op de bestuurder. De
curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris faillissementsrekesten ingediend met
betrekking tot de bestuurder en Vergelijken B.V.
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Verslag 10: De faillissementen van de heer Fros en Vergelijken B.V. zijn uitgesproken
op 1 november 2017 door de rechtbank Midden-Nederland, met benoeming van mr.
V.H.B. Kruit tot curator.
De curator heeft de vorderingen van Interactive Media Networks B.V. op de heer Fros en
Vergelijken B.V. bij mr. Kruit ingediend. Mr. Kruit heeft bevestigd dat deze vorderingen
zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente en concurrente crediteuren.
Dit betreft de volgende vorderingen:
M.A.J. Fros:
€ 236,75 (preferent)
€ 115.469 (concurrent)
Vergelijken B.V.
€ 236,75 (preferent)
€ 44.388,16 (concurrent)
4.2

Opbrengst
Zie 4.1

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de debiteurenadministratie opgevraagd. Deze is inmiddels ontvangen.
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder, onder andere met betrekking tot de
rekening-courantverhoudingen en zal een onderzoek naar de administratie laten verrichten.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

14-02-2018

De failliete vennootschap werd gefinancierd door ING Bank. De curator heeft ING Bank
uitgenodigd om haar vordering in te dienen en documentatie met betrekking tot de gestelde
zekerheden te overleggen.
Aangezien ING Bank nog niet heeft gereageerd op de uitnodiging heeft de curator in de
tweede verslag-periode ING Bank nogmaals verzocht om een reactie.
Ook in de derde verslagperiode heeft ING Bank niet gereageerd. Het meest recente afschrift
van de zakelijke rekening vertoont een tekort van € 302.365,18. ING Bank is voor de derde
keer verzocht om haar vordering en zekerheden kenbaar te maken. Tevens is verzocht om
een overzicht met bankmutaties te verstrekken.
ING Bank heeft wederom niet gereageerd op de verzoeken van de curator in de vierde
verslagperiode. De curator heeft ING Bank N.V. nogmaals gesommeerd.
In de zesde verslagperiode heeft ING Bank N.V. een overzicht met bankmutaties van de jaren
2013 en 2014 verstrekt. Ondanks herhaalde verzoeken heeft ING Bank N.V. nog geen
vordering ingediend en haar zekerheden kenbaar gemaakt.
Daarnaast werden rekeningen aangehouden bij Rabobank. De curator heeft Rabobank
verzocht om de creditsaldi over te boeken naar de boedelrekening.
In de tweede verslagperiode heeft Rabobank het saldo van € 5.017 voldaan op de
boedelrekening.
In de derde verslagperiode heeft de curator Rabobank verzocht een overzicht met mutaties te
verstrekken.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de mutatieoverzichten over de jaren 2013 en 2014
van Rabobank ontvangen en onderzocht.
Verslag 7: De bank zal ±voor zover zij zekerheidsgerechtigde is ±een termijn worden gesteld
als bedoeld in art. 58 Fw lid 1.
Verslag 8: De curator heeft ING Bank N.V. op 10 april 2017 een termijn gesteld als bedoeld in
art. 58 lid 1 Fw van twee maanden. Deze twee maandenperiode is inmiddels verstreken. De
bank heeft geen zekerheden kenbaar gemaakt. Wel heeft zij bankmutaties toegezonden.
5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
De curator is in afwachting van een reactie van ING Bank.
Aangenomen mag worden dat ING Bank N.V. zekerheden heeft gesteld voor haar vordering
van ruim € 300.000.
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Separatistenpositie
Nog nader te onderzoeken.
Verslag 8: afgewikkeld, zie 5.1.

5.5

Boedelbijdragen
Nog nader te onderzoeken.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Dit valt naar de aard van de werkzaamheden van de failliete vennootschap niet te verwachten.

5.7

Retentierechten
Dit valt naar de aard van de werkzaamheden van de failliete vennootschap niet te verwachten.

5.8

Reclamerechten
Dit valt naar de aard van de werkzaamheden van de failliete vennootschap niet te verwachten.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft contact gelegd met de betrokken banken en heeft onderzoek gedaan naar
activa en zekerheden.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn reeds voor het faillissement gestaakt. De
dienstverlening is niet gecontinueerd en de overeenkomsten met de opdrachtgevers,
DGYHUWHHUGHUVHQSXEOLVKHUV]LMQEHsLQGLJG+LHUGRRUNDQYDQHHQYRRUW]HWWLQJJHHQVSUDNH
zijn.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder met betrekking tot de mogelijkheden voor
het voortzetten van de onderneming.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er valt niet te verwachten dat een doorstart kan worden gerealiseerd.
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Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In de tweede verslagperiode heeft de curator de bestuurder meerdere malen gesommeerd om
de administratie aan te leveren. Een gedeelte van de administratie is aangeleverd. De curator
zal nader onderzoek doen naar de administratie.
Na herhaaldelijk sommeren heeft de bestuurder de server met wachtwoorden in de derde
verslagperiode afgeleverd bij de curator. De administratie is uitsluitend digitaal ontvangen. De
curator heeft getracht om de administratie in te zien. Dit is tot op heden niet gelukt. Het aantal
documenten op de aangeleverde server is beperkt.
Voorts heeft de curator de bestuurder nogmaals verzocht om de administratie van de failliete
vennootschap veilig te stellen.
Vijfde verslag: De curator heeft een grote hoeveelheid administratie ontvangen en onderzocht.
Voorts heeft hij contact opgenomen met een forensisch accountant. Deze zal op no-cure-nopay-basis onderzoeks-werkzaamheden verrichten naar rechtmatigheden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2010 is negen dagen te laat openbaar gemaakt.
De jaarrekeningen over 2011 en 2012 zijn tijdig openbaar gemaakt.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Met betrekking tot de jaarrekening van 2011 en 2012 is een samenstellingsverklaring
afgegeven. De jaarrekening van 2013 betreft een conceptjaarrekening.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De vennootschap is opgericht in 2006. Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels
verjaard. Er bestaat dan ook geen boedelbelang om de volstorting nader te onderzoeken.
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Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet.
Zesde verslag: Nadat de administratie van beide failliete vennootschappen volledig ter
beschikking is gesteld, zal in samenwerking met de Belastingdienst een onderzoek worden
verricht.
Verslag 7: De Belastingdienst heeft verhaalsonderzoek verricht naar de bestuurder en heeft dit
onderzoek beschikbaar gesteld aan de curator. De curator heeft met een accountant de
administratie onderzocht. De resultaten zijn met Fros besproken. Deze zal een toelichting op
een aantal posten verstrekken.
Verslag 8: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft de rechterFRPPLVVDULVJHwQIRUPHHUGPHWEHWUHNNLQJWRW]LMQEHYLQGLQJHQ
Verslag 9: Dit punt is afgerond.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen voortgezet.
Verslag 8: Het onderzoek naar paulianeus handelen is afgerond. De curator heeft de rechterFRPPLVVDULVJHwQIRUPHHUGPHWEHWUHNNLQJWRW]LMQEHYLQGLQJHQ
Verslag 9: Dit punt is afgerond.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft het boekenonderzoek voortgezet.
Verslag 10: De curator heeft het boekenonderzoek afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris curator: p.m.
€
17.491,80 (UWV)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€

223.688,00

Verslag 7:
€ 223.688,00 (OB en loonheffingen)
€ 488.245,25 (OB ex art. 29 lid 2 OB)
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4.190,20 (gelijke rangorde fiscus)
21.812,51 (ex art. 3:288 sub e BW)

Andere pref. crediteuren
€

8.5

Datum:

Pref. vord. van het UWV
€
€

8.4

4

1.524,00 (faillissementsaanvraag)

Aantal concurrente crediteuren
42

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.954.397,91

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting zullen de vorderingen nog toenemen omdat nog niet alle crediteuren hebben
gereageerd op de uitnodiging hun vordering bij de curator in te dienen.
In de tweede verslagperiode heeft het UWV haar vorderingen kenbaar gemaakt.

8.8

Werkzaamheden
9HULILsUHQFUHGLWHXUHQYRUGHULQJHQ

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Volgens de bestuurder is failliet niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

14-02-2018

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.
Het faillissement van Interactive Media Networks B.V. zal thans worden afgewikkeld. Eerst
dient het rechtmatigheidsonderzoek te worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak
YHULILsUHQFUHGLWHXUHQYRUGHULQJHQ
- onderzoek activa;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana.
7e verslag:
-rechtmatigheidsonderzoek
Verslag 8: - incasso minnelijke regeling.
Daarna afwikkelen.
Verslag 9: - faillissementsrekesten/afwikkeling vorderingen op bestuurder en Vergelijken.nl
Verslag 10: afwikkeling vorderingen op bestuurder en Vergelijken.nl.
Hiervoor is de curator afhankelijk van de ontwikkelingen in de faillissementen van de
heer Fros en Vergelijken B.V.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden worden uitgebracht.

10.4

Werkzaamheden
-
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