Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
10-10-2019
F.17/14/272
NL:TZ:0000014484:F001
25-11-2014

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr J.H. van der Meulen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Easy Interactive BV, h.o.d.n. Gizzys en Gizzys.com

01-06-2018
4

Gegevens onderneming
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.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 1.609.376,00

2014

€ 1.043.056,00

Toelichting financiële gegevens

01-06-2018
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Toelichting financiële gegevens
Resultaat na belastingen:
september 2013-september 2014: € 427.581,-- negatief

14-09-2018
5

cashflow 2013/2014: € 360.687,-- negatief
Uit operationele activiteiten € 238.173,-- positief
Uit rentabiliteit vaste activa € 16.167,-- negatief
Uit financieringsactiviteiten € 233.627,-- negatief

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

14-09-2018
5

Boedelsaldo
€ 117.315,09

01-06-2018
4

€ 117.463,00

14-09-2018
5

€ 37.626,20

04-12-2018
6

€ 37.626,20

08-03-2019
7

€ 37.626,20

25-06-2019
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-2-2018

01-06-2018
4

t/m
26-5-2018
van
27-5-2018

14-09-2018
5

t/m
26-8-2018
van
27-10-2018

04-12-2018
6

t/m
26-11-2018
van
27-1-2018

08-03-2019
7

t/m
8-4-2019
van
27-2-2019

25-06-2019
8

t/m
26-5-2019
van
27-5-2019

10-10-2019
9

t/m
26-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4
5

1 uur 5 min

6

4 uur 18 min

7

0 uur 16 min

8

0 uur 16 min

9

3 uur 6 min

totaal

9 uur 1 min

Toelichting bestede uren
Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt een tussentijds financieel verslag per 26 mei 2018, alsmede
een
overzicht transacties tijdens de verslagperiode.

01-06-2018
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Tijdens de verslagperiode ontvangen:
- creditrente eerste kalenderkw artaal 2018 € 146,75.
Tijdens de verslagperiode is uitgegeven:
- salaris curator € 11.212,10 conform vaststelling d.d. 21 december 2017 over
de periode van 27 mei 2015 t/m 26 november 2017 (salaris inclusief
verschotten en BTW ).
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt een tussentijds financieel verslag per 26 augustus 2018,
alsmede een
overzicht transacties tijdens de verslagperiode.

14-09-2018
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Tijdens de verslagperiode ontvangen:
- creditrente tw eede kalenderkw artaal 2018 € 147,91.
Tijdens de verslagperiode zijn er geen betalingen gedaan.
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt een tussentijds financieel verslag per 26 november 2018,
alsmede een
overzicht transacties tijdens de verslagperiode.
Tijdens de verslagperiode ontvangen:
- creditrente derde kalenderkw artaal 2018 € 148,09.
Tijdens de verslagperiode is aan boedelcrediteuren voldaan het navolgende:
- UW V € 53.250,24
- Arbeidsvoorziening België € 10.340,27
- huur € 16.394,38
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

04-12-2018
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Totaal bestede tijd: 122 uur en 23 minuten

08-03-2019
7

Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt een tussentijds financieel verslag per 26 februari 2019,.
Hieruit w ordt duidelijk dat zich tijdens de verslagperiode geen financiële
mutaties hebben voorgedaan. Het boedelsaldo is dan ook ongew ijzigd
gebleven op een bedrag groot €37.626,20.
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
Totaal bestede tijd: 122 uur en 49 minuten.

25-06-2019
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Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt een tussentijds financieel verslag per 26 mei 2019,. Hieruit
w ordt duidelijk dat zich tijdens de verslagperiode geen financiële mutaties
hebben voorgedaan. Het boedelsaldo is dan ook ongew ijzigd gebleven op een
bedrag groot €37.626,20.
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
Totaal bestede tijd: 125 uur en 55 minuten

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

10-10-2019
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1.4 Huur
Zie paragraaf 1.4 verslag nummer 1.

14-09-2018
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Samenvatting:
Gefailleerde heeft als huurder een huurovereenkomst gesloten met Kroon
Investments 1 BV (KvK nummer 30225850) gevestigd te Zeist. De
huurovereenkomst betreft een deel van het kantoorgebouw aan de Rijnzathe
4 te De Meern, oppervlakte 225 m2. Er w as ten tijde van faillissement nog een
zekere hoeveelheid kantoormeubilair.
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande 1
januari 2011 en eindigende op 31 december 2015. De huurprijs beloopt €
3.020,83 per kalendermaand, te vermeerderen met omzetbelasting.
De curator heeft de huur met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
tegen uiterlijk ultimo maart 2015, de eerst mogelijke datum na faillissement. Er
is ontruimd in overleg met verhuurder. De voorrangspositie van de fiscus
ingevolge het bodemvoorrecht staat hieraan niet in de w eg. Het meubilair
verkocht aan een derde; zie hiervoor paragraaf 1.6 jo 3.5 van verslag nummer
2 (veiling door Troostw ijk, opbrengst € 2.637,--).
Er resteert thans een boedelvordering huurpenningen w elke op de lijst
boedelvorderingen voorkomt voor een bedrag groot € 20.110,08 (aanspraak
van Kroon Investments, rechtsopvolger, inmiddels failliet). Deze
boedelvordering zal nog kritisch getoetst w orden (er w erd een voorschot voor
servicekosten gefactureerd w aarvan niet duidelijk is of dit voorschot op de
gebruikstermijn tot ultimo maart 2015 betrekking heeft). Indien de curator
akkoord is zal, in verband met de aanstaande afw ikkeling van het faillissement,
tot betaling w orden overgegaan.

1.5 Oorzaak faillissement
Zie paragraaf 1.7 beginverslag en zie paragraaf 1.7 verslag nummer 1.
Samengevat:
De aanmerkelijke terugloop in de afzet van fysieke geluidsdragers,
beelddragers en games binnen de entertainmentindustrie. Gelet op de
beperkte middelen die beschikbaar voor reorganisatie en vooral voor innovatie,
kon het bedrijf de snelheid van veranderingen w elke de marktomstandigheden
eisten, niet bijhouden. Verliezen gaven de financier (Deutsche Bank) aanleiding
het krediet op te schorten w aardoor opeisbare verplichtingen niet meer
konden voldaan. De ondernemingsleiding heeft zelf het faillissement
aangevraagd.

14-09-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

14-09-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

14-09-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-11-2014

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet in het faillissement aanw ezig.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.448,19
totaal

€ 2.448,19

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie paragraaf 3.5 van verslag nummer 2 en zie paragraaf 3.5 van verslag
nummer 3 (verkoop kantoorinventaris).

14-09-2018
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Verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen € 2.448,19. Het bedrag vloeit als vrij
boedelactief in de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

14-09-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie paragraaf 3.9 verslag nummer e

14-09-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.9 verslag nummer 5 d.d. 25 maart 2016. Per saldo heeft de
boedel nog een aanspraak jegens mevrouw Faber ad € 1.061,--.

14-09-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Goodw ill € 5.000,-- (vrij boedelactief en feitelijk ontvangen)

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-09-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie paragraaf 4.2 verslag nummers 4 en 5. Het leeuw endeel van de
debiteurenvorderingen is geïncasseerd door Deutsche Bank. De surplusopbrengst (de ontvangsten door de bank uitstijgend boven de vordering van
de bank) beloopt € 54.259,50; dit bedrag is van de Deutsche Bank door de
boedel ontvangen. Aanspraken jegens overige debiteuren zijn redelijkerw ijs
niet meer incassabel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

14-09-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vorderingen Deutsche Bank geheel afgew ikkeld. Zie paragraaf 5.1 van
verslagen 1 t/m 5.

14-09-2018
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Afgew ikkeld.

14-09-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld.

14-09-2018
5

5.6 Retentierechten
Geen.

14-09-2018
5

5.7 Reclamerechten
Geen.

14-09-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-09-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het bedrijf is niet voortgezet.

14-09-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er vindt geen doorstart plaats.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-09-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan.

14-09-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan.

14-09-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstelverklaring.

14-09-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

14-09-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-09-2018
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Toelichting
Na onderzoek niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-09-2018
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Toelichting
Na onderzoek niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie eerdere verslagen.

14-09-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 83.700,59

14-09-2018

Toelichting
Kroon Investments € 20.110,08
UW V € 53.250,24
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening € 10.340,27

5

In verband met de voorbereiding van de afw ikkeling w orden de
boedelvorderingen heden voldaan, met uitzondering van de boedelvordering
Kroon Investments, w aarop nader onderzoek plaatsvindt (zie opmerkingen
onder 'huur').

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het laatste tekstblok van paragraaf 1.4 (huur). Kroon
Investments BV had als boedelvordering opgegeven € 20.110,08. Na kritische
toetsing door de curator is dit bedrag verminderd naar € 16.394,38, w elk
bedrag feitelijk betaald is (huurpenningen boedelvordering ex artikel 39 Fw ).
Laatstbedoeld bedrag is feitelijk voldaan. Thans zijn alle boedelvorderingen
afgew ikkeld.

10-10-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 322.848,00

14-09-2018
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Toelichting
- Omzetbelasting oktober 2014 € 111.256,-W ordt betw ist door de curator nu het om een ambtshalve aanslag gaat.
- Loonheffingen oktober 2011 € 11.067,-Erkend door curator.
- Loonheffingen november 2014 € 14.481,-Erkend door curator.
- Omzetbelasting november 2014 € 167.951,-Betw ist door curator nu het om een ambtshalve aanslag gaat.
- Omzetbelasting € 18.093,-Erkend door curator.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 27.274,39
Toelichting
€ 24.964,83 en € 2.309,56
Beide vorderingen erkend door curator.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-09-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
W . de Decker € 59.389,76
Vakantiegeld, eindejaarspremie, schadevergoeding
Betw ist door curator.

14-09-2018
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Federale overheidsdienst Team Bijzondere Invordering te Gent € 1.319,73
Erkend door curator.
Rijksdienst voor Sociale Voorzieningen te Brussel € 1.991,68
Erkend door curator.
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Brussel € 8.199,66
Erkend door curator.
L. van der Molen te Garijp € 4.065,81
Opgebouw de vakantiedagen
Erkend door curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

14-09-2018
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Toelichting
Bij curator opgegeven: 21
Volgens bedrijfsadministratie 36

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 538.994,12
Toelichting
Volgens bedrijfsadministratie € 687.673,17

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-09-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afw ikkeling via artikel 137a Fw .

14-09-2018
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De boedelcrediteuren zijn alle geheel voldaan. Er zijn baten aanw ezig (per 26
november 2018: € 37.626,20, zijnde het creditsaldo op de
faillissementsrekening). Deze baten zijn niet voldoende om daaruit de
concurrente vorderingen zelfs maar gedeeltelijk te voldoen. W el kunnen uit
deze baten betalingen aan preferente crediteuren voldaan w orden. De curator
zal de rechter-commissaris verzoeken dat afhandeling van concurrente
vorderingen achterw ege blijft en dat geen verificatievergadering w ordt
gehouden. De afw ikkeling kan plaatsvinden via de w eg van artikel 137a Fw
e.v. Er zal eindaangifte omzetbelasting w orden gedaan. Er zal een concept
uitdelingslijst ter inzage w orden gelegd na positieve beschikking van de
rechter-commissaris op het verzoek ex artikel 137a Fw . Na goedkeuring van de
concept uitdelingslijst (artikel 137d) zal conform de uitdelingslijst voldaan
w orden. Vervolgens volgt rekening en verantw oording w aarna de
faillissementsbehandeling zal zijn voltooid.

04-12-2018
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Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de procedure artikel 137a Fw getroffen.
Na eindaangifte omzetbelasting zal de concept uitdelingslijst na positieve
beschikking van de rechter-commissaris op het verzoek ex artikel 137a Fw ter
inzage w orden gelegd. Na goedkeuring van de op te stellen concept
uitdelingslijst (artikel 137d) zal conform die uitdelingslijst voldaan w orden.
Daarna volgt rekening en verantw oording w aarna de
faillissementsbehandeling zal zijn voltooid.

08-03-2019
7

De afw ikkeling, w elke de curator zich blijkens de bij de voorgaande verslagen
had voorgenomen in de afgelopen verslagperiode te verrichten, zijn door
drukke w erkzaamheden elders nog niet uitgevoerd. Heden, ten tijde van
indiening van het verslag, heeft de curator een verzoek eindsalaris ingediend.
Voorts heeft hij, uitgaande van een toew ijzende beslissing daarop, aangifte
omzetbelasting gedaan en - uitgaande van een toew ijzende aanslag op de
aangifte omzetbelasting - een concept financieel eindverslag opgesteld met de
daarbij behorende concept uitdelingslijst. Deze zal w orden voorgelegd aan de
rechter-commissaris met verzoek het faillissement af te mogen w ikkelen
conform de procedure van artikel 137a Faillissementsw et.

25-06-2019
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Er is op 1 augustus 2019 een verzoek eindsalaris bij de rechtbank ingediend
(w elk bedrag sluit op € 2.759,28). Er is op 26 augustus 2019 een beschikking
eindsalaris gegeven, inhoudend vaststelling dat de curator nog recht heeft
op een bedrag groot € 3.389,28 aan salaris inclusief verschotten en BTW .

10-10-2019
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Er is op 1 augustus 2019 een financieel eindverslag ingediend met een
voorlopige uitdelingslijst.
Er is slotaangifte omzetbelasting gedaan. Zodra er een definitieve aanslag
omzetbelasting komt w ordt de uitdelingslijst ingediend en zal een verzoek ex
artikel 137 Fw w orden gedaan (bepaling dat afhandeling van concurrente
vorderingen achterw ege blijft, dat geen verificatievergadering w ordt
gehouden, en dat de beschikbare baten w orden aangew end voor
faillissementskosten en preferente schuldeisers). De alsdan te deponeren
uitdelingslijst is nog afhankelijk van de definitieve beschikking op de
slotaangifte omzetbelasting.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie het voorgaande.

14-09-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Duidelijk is gew orden dat de afw ikkeling met de Deutsche Bank als definitief
moet w orden beschouw d.

01-06-2018
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Er zijn geen activa meer in de boedel aanw ezig w elke geliquideerd kunnen
w orden. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgew ikkeld en heeft geen
aanleiding gegeven tot enige opmerking. Het faillissement ligt thans voor
afw ikkeling gereed. Dit zal plaatsvinden via de procedure van artikel 137a Fw .
Na volledige voldoening van de boedelvorderingen resteert nog een surplus
voor preferente crediteuren. Er zal aan de rechter-commissaris een verzoek
w orden gedaan te bepalen dat afhandeling van concurrente vorderingen
achterw ege blijft en dat geen verificatievergadering zal w orden gehouden.
Gelijktijdig zal een financieel eindverslag w orden ingediend met een concept
uitdelingslijst ter zake van de boedelvorderingen en de preferente
schuldvorderingen.
Heden w orden de boedelcrediteuren voor zover erkend voldaan.

14-09-2018
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De lijst preferente crediteuren w ordt opnieuw vastgesteld. Vervolgens vindt de
procedure ex artikel 137a Fw plaats.
Zie paragraaf 8.7.

04-12-2018
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Zie paragraaf 8.7.

08-03-2019
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Zie paragraaf 8.7.

25-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Komende halfjaar.

14-09-2018
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Komend kw artaalverslag.

08-03-2019
7

Tw eede halfjaar 2019.

25-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2019

10-10-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

01-06-2018
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

14-09-2018
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

08-03-2019
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel
daarover. De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

10-10-2019
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Bijlagen
Bijlagen

