FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer: 2
Datum: 6 juni 2012

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak

:
:

Curator
R-C
Dossiernummer curator

:
:
:

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

:
:
:
:

Mobyclips Holding B.V., gevestigd te
(1213
AX)
Hilversum
aan
de
Koningsstraat 8
F11/778
20 december 2011, onder intrekking op
die datum van de op 24 november 2011
aan Mobyclips Holding B.V. voorlopig
verleende surseance van betaling
mr. B.M. Mendel
mr. M.J.E. Geradts
91217
aanbieden van een platform waarmee
korte en krachtige videoclips op mobiele
telefoons kunnen worden ontvangen door
tevoren bepaalde groepen
2009: € nihil
2010: € 11.391,-- (voorlopig)
2010: 2
2011: 2
€ 45.426,33
10 februari 2012 t/m 31 mei 2012
48 uur en 48 minuten
128 uur en 12 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel
73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:
www.potjonker.nl
1.

Inventarisatie
Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mobyclips
Holding B.V. (“Mobyclips Holding”) is gevestigd te Hilversum aan de
Koningsstraat 8. Mobyclips Holding is opgericht op 1 september 2009. Bij
beschikking van 24 november 2011 is aan Mobyclips Holding voorlopige
surseance van betaling verleend met benoeming van mr. B.M. Mendel tot
bewindvoerder. Bij vonnis van 20 december 2011 is de aan Mobyclips
Holding voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken, onder
gelijktijdige faillietverklaring van Mobyclips Holding. Tegen voornoemd
vonnis is geen beroep ingesteld zodat het faillissement onherroepelijk is
geworden.

1.1

Directie en organisatie:
Zie vorige verslag.

1.2

Winst en verlies:
De curator beschikt over de definitieve winst- en verliesgegevens over
2009. In 2009 werd een verlies geboekt van € 582.623,--. Uit de
(voorlopige) cijfers over 2010 volgt een verlies van € 830.229,--.

1.3

Balanstotaal:
Het balanstotaal bedroeg in 2009 € 3.130.191,-- en in 2010 (voorlopig)
€ 3.067.461,--.

1.4

Lopende procedures:
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5

Verzekeringen:
Voor zover verzekeringen werden aangetroffen zijn deze alle beëindigd.

1.6

Huur:
Zie vorige verslag. Onder verwijzing naar artikel 39 Fw. heeft de curator
de huurovereenkomst opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement:
Zoals uit het vorige verslag blijkt heeft de curator de oorzaak en de
aanloop van het faillissement in onderzoek. De curator doet op deze plaats
daarover thans geen nadere mededelingen.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
0

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
2

2.3

Datum ontslagaanzegging:
Inmiddels heeft het UWV haar vordering bij de curator ingediend.
Werkzaamheden:
Correspondentie, overleg personeel,
contacten en afstemming UWV.

3.

afwikkelen

loongarantieregeling,

Activa

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 24 mei 2012 € 45.426,33.
Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht.
Bedrijfsmiddelen
Zie vorige verslag.
Voorraden/ onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
Ten aanzien van lopende orders is onderzocht of deze ten behoeve van de
boedel kunnen worden afgewikkeld. Dat bleek niet het geval, tegenover

de nog te verrichten activiteiten zou geen voor de boedel gunstige
opbrengst resteren.
Andere activa
3.12

Beschrijving:
Zie vorige verslag. De verkoop van de in de boedel vallende IP-rechten
ten aanzien van onder meer het software-platform bleek niet eenvoudig
vanwege het specialistische karakter van bedoelde IP-rechten. Het gaat
hier niet om alledaagse activa die eenvoudig kunnen worden verkocht.
Uiteindelijk is er voor gekozen om, na daarvoor uw toestemming te
hebben verkregen, de activa te verkopen en over te dragen aan de voor
de boedel meest gunstige bieder met het meest concrete voorstel.

3.13

Verkoopopbrengst:
De verkoop van de activa heeft inmiddels plaatsgevonden. Overeengekomen werd een koopprijs van € 45.000,-- die inmiddels werd voldaan
op de faillissementsrekening.
Werkzaamheden:
Inventarisatie, overleg, onderhandelingen over goodwill, etc.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren:
Zie vorige verslag.
Na onderzoek bleek geen sprake te zijn van enig inbaar debiteurensaldo.

4.2

Werkzaamheden:
Afwerking debiteurenportefeuille, contacten met debiteuren, correspondentie en e-mail.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en):
Zie vorige verslag.

5.2

Leasecontracten:
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie:
In onderzoek.

5.5

Boedelbijdrage:
In onderzoek.

5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Niet van toepassing.

5.7

Reclamerechten:
Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten:
Niet van toepassing.

6.

Doorstart / voortzetten

Doorstart
Zie vorige verslag. Een aantal partijen toonde serieuze interesse in een doorstart
van de activiteiten van Mobyclips Holding B.V. maar die partijen slaagden er niet
in zodanig concrete biedingen te formuleren dat op grond daarvan verder kon
worden onderhandeld ten behoeve van de boedel. Uiteindelijk is ten behoeve van
de boedel een verkoopopbrengst gerealiseerd die ongeveer het dubbele bedraagt
van de door een ingeschakeld taxatiebureau geschatte liquidatie-opbrengst.
7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht:
Op het eerste gezicht maakt de administratie geen ongeordende indruk.
De curator heeft de administratie in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen:
Zie vorige verslag.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant:
In onderzoek.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur:
In onderzoek. De curator is begonnen met het gebruikelijke onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement. In dat kader is inmiddels
gesproken met een aantal betrokkenen waaronder bestuurders.

7.6

Paulianeus handelen:
In onderzoek.
Werkzaamheden:
Inzage administratie bescheiden, overleg bestuur.

8.

Crediteuren

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus
Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Betwiste crediteuren

8.6

Verwachte wijze van afwikkeling:
Naar verwachting zal geen uitkering
plaatsvinden.

:
:
:
:
:
:

P.M.
€ 37.686,00
€ 46.308,65
€ 25.119,92
€ 675.667,78
€ 790.832.21
aan

schuldeisers

kunnen

Werkzaamheden:
Verband houdend met de hierboven vermelde onderdelen, overleg met
fiscus, UWV en (overige) crediteuren, telefoongesprekken, conferenties, emailwisselingen, onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten.
9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.:
Nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak:
De curator zal onderzoeken of het faillissement
opgeheven wegens de toestand van de boedel.

9.3

Indiening volgend verslag:
Over drie maanden

dient

te worden

