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

2

Datum:

14-11-2017

Insolventienummer:

F.01/17/125

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012305:F002

Datum uitspraak:

04-04-2017

Curator:

mr. S.M.M. van Dooren

R-C:

mr. S.J.O. de Vries

Algemeen
Gegevens onderneming
Faillissementsnummer: 17/125
Datum uitspraak: 4 april 2017
Curator: mr. S.M.M. van Dooren
Rechter-Commissaris: mr. S.J.O. de Vries

Activiteiten onderneming
Detailhandel in vloeren. Zowel de verkoop van vloeren, als het leggen van de vloeren bij de
afnemer.
Omzetgegevens
omzet 2016 € 118.000,Personeel gemiddeld aantal
2 werknemers
Saldo einde verslagperiode
€ 0,00
2e verslag: € 9.164,88
Verslagperiode
4 april 2017 t/m 15 mei 2017
2e verslag: 15 mei 2017 tot en met 9 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
2e verslag: 22 uren en 54 minuten
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2

Datum:

14-11-2017

Bestede uren totaal
29 uren en 24 minuten
2e verslag: 52 uren en 18 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Mansom Fitfloor B.V. (hierna: ³Mansom´ is opgericht op 19-8-2015. Vennen B.V. is enig
aandeelhouder en tevens bestuurder van Mansom. De certificaten van Vennen B.V. zijn in
handen van Stichting Administratiekantoor Vennen, waarvan de heer A.W.J. M. van de Ven
(hierna: ³Van de Ven´ en mevrouw A.A.M. van de Ven- van Berkel bestuurders zijn. De heer
Van de Ven is de feitelijk bestuurder van Mansom.

1.2

Winst en verlies
In onderzoek. De jaarrekeningen zijn opgevraagd.
2e verslag: De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet op het boekjaar 2015. In het
boekjaar 2015 werd nog een winst gerealiseerd van € 15.708 en per ultimo 2015 beliep
het balanstotaal € 120.219,- bij een eigen vermogen van € 15.708.

1.3

Balanstotaal
In onderzoek. De jaarrekeningen zijn opgevraagd.
2e verslag: Zie hiervoor 1.2.

1.4

Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
De failliete vennootschap beschikte over een gebruikelijke en overigens passende
verzekeringsportefeuille. De polissen zijn voor zover mogelijk opgezegd.
De premies zijn tot en met april 2017 voldaan.

1.6

Huur
Er is geen huurovereenkomst gesloten door Mansom. De showroom op aan de Zonnebaan te
Utrecht, van waaruit de vloeren werden verkocht door de werknemers van Mansom, werd
gehuurd door moedermaatschappij Vennen B.V.
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Datum:

14-11-2017

Oorzaak faillissement
Het faillissement van Mansom is uitgesproken op eigen aangifte. De feitelijk bestuurder Van de
Ven geeft aan dat extra cash nodig was om de onderneming voort te kunnen zetten. Er zou in
totaal €50.000i¼75.000 nodig zijn om de onderneming verder te kunnen laten draaien. Het
liquiditeitstekort is veroorzaakt door onder meer een aantal door afnemers ingediende claims.
Vloeren zouden door ingehuurde vloerenleggers onjuist/onvolledig zijn gelegd. Als gevolg
hiervan dienden de vloeren hersteld/opnieuw gelegd te worden. Hieraan waren aanzienlijke
kosten verbonden.
Overigens houdt het faillissement rechtstreeks verband met het gelijktijdig uitgesproken
faillissement van zustermaatschappij Di Lago B.V. die de inkoop van de vloeren bij
leveranciers voor haar rekening nam.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Er waren ten tijde van het faillissement twee personeelsleden in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Ook in het jaar voor faillissement waren er twee personeelsleden in dienst.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft het personeel met machtiging van de rechter-commissaris ontslag aangezegd
bij brief van 7 april 2017. Tijdens een bijeenkomst bij het UWV regio Utrecht heeft een
buitendienstmedewerker van het UWV tekst en toelichting gegeven op de toepassing van de
loongarantieregeling. Tijdens deze bijeenkomst heeft ook de collectieve intake
plaatsgevonden.
2e verslag: UWV heeft in de verslagperiode haar preferente boedelvordering ter zake
overgenomen loonverplichtingen ad afgerond € 20.000,- ingediend.

2.4

Werkzaamheden
Geen bijzondere werkzaamheden.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Mansom heeft, voor zover thans bekend, geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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2
Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Datum:

14-11-2017

Mansom heeft, voor zover thans bekend, geen onroerende zaken in eigendom.
0DQVRPKHHIWYRRU]RYHUEHNHQGppQSHUVRQHQDXWRLQHLJHQGRP2IHUQRJDQGHUH
bedrijfsmiddelen eigendom van de failliete onderneming zijn, is onderwerp van nader
onderzoek door de curator.
(2e verslag) De auto is in de verslagperiode verkocht voor een bedrag van € 1492,50.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Vooralsnog is er geen verkoopopbrengst gerealiseerd. De curator laat de auto taxeren en
streeft er naar deze op korte termijn te verkopen.
2e verslag: ) Zie hiervoor 3.2

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Mansom is medio 2015 door Vennen B.V. uit een faillissementsboedel gekocht. Er is toen
onder meer een kleine voorraad overgenomen. De voorraden vertegenwoordigen per heden
geen waarde meer.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Mansom heeft, voor zover thans bekend, geen nadere activa in eigendom.
2e verslag: Na faillissementsdatum is een tweetal ziekengelduitkeringen van Delta Lloyd
ontvangen van € 6.993,- resp. € 397,-. Het gerealiseerde actief wordt voor een belangrijk
deel door deze uitkeringen gevormd.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er staat ongeveer € 28.000,- aan debiteuren open.
De curator onderzoekt in hoeverre er sprake is van gedane aanbetalingen, terwijl de
daadwerkelijke werkzaamheden (nog) niet zijn verricht.
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2e verslag: In de verslagperiode is gebleken dat de debiteurenportefeuille zo goed als
uitsluitend bestond uit vooruit gefactureerde maar niet uitgevoerde werkzaamheden. De
handelsvorderingen zijn dan ook (op een na) oninbaar gebleken.
4.2

Opbrengst
'HGHELWHXUHQZRUGHQLQRYHUOHJPHWGHFXUDWRUJHwQFDVVHHUGGRRUHHQH[WHUQHQLHWEDQFDLUH
financier. Deze financier pretendeert een pandrecht op de debiteuren te hebben en heeft het
pandrecht ook openbaar gemaakt. Naar verluidt heeft de aanschrijving van de debiteuren nog
niet tot enige betaling geleid.
De geldigheid van het geprtendeerde pandrecht is onderwerp van onderzoek.

2e verslag: Het pandrecht is door de curator niet erkend. Gelet op geringe belang van
de discussie is met de pretense pandhouder afgesproken dat de enige na faillissement
binnengekomen debiteurenbetaling ad € 500,- bij helfte zal worden verdeeld. Opbrengst
voor de boedel aldus slechts € 250,-.
4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire financiering.

5.2

Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten die zijn gesloten door Mansom

5.3

Beschrijving zekerheden
Door de moedermaatschappij en tevens bestuurder Vennen B.V. is een geldlening aangegaan
met een externe niet-bancaire financier. Tot meerderezekerheid voor de
nakoming/terugbetaling van deze geldlening heeft Vennen B.V. onder andere haar aandelen in
het kapitaal van Mansom verpand. Daarnaast pretendeert de financier een pandrecht te
hebben op de debiteuren van Mansom. Gezien de datum van verpanding in de onmiddellijke
vooravond van het faillissement, is de geldigheid van dit pandrecht onderwerp van onderzoek.
2e verslag: Zie hiervoor 4.2.

5.4

Separatistenpositie

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen eigendomsvoorbehoud claims ingediend.

Pagina 5 van 8

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
5.7

2

Datum:

14-11-2017

Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten.

5.8

Reclamerechten
De curator is niet bekend met reclamerechten.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Mansom zijn per datum faillissement gestaakt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Verschillende partijen hebben aangegeven interesse te hebben in een doorstart van (delen
van) Mansom. De curator heeft informatie verstrekt aan deze partijen, tot op heden heeft dit
niet geresulteerd in concrete biedingen.
2e verslag: Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator zal gesprekken/onderhandelingen met de partijen die interesse hebben kenbaar
gemaakt voortzetten. Mochten uit deze onderhandelingen geen doorstart volgen, dan zal de
curator (gezien datum faillietverklaring) geen verdere inspanningen verrichten ten behoeve van
een doorstart en de verdere afwikkeling van het faillissement ter hand nemen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In het kader van de inventarisatie heeft de curator de administratie bij de feitelijk bestuurder
opgevraagd. De administratie is verstrekt en lijkt vooralsnog te voldoen aan de eisen die
daaraan redelijkerwijs gesteld mogen worden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2015 is gedeponeerd. De jaarrekening voor 2016 ligt volgens de
bestuurder gereed voor deponering.
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Goedk. Verkl. Accountant
De jaarrekening van 2015 is gedeponeerd. De jaarrekening voor 2016 ligt volgens de
bestuurder gereed voor deponering.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk
q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de
verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke
verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch
belang (meer) toekomt.
2e verslag: Het geplaatste kapitaal bestaande uit 100 aandelen van € 0,10 is volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft op het moment nog geen inzicht in de vraag of er sprake is (geweest) van
onbehoorlijk bestuur. Dit is onderwerp van nader onderzoek door de curator.
In de verslagperiode is niet van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid gebleken.

7.6

Paulianeus handelen
Dit punt vormt eveneens onderwerp van nader onderzoek door de curator.
2e verslag: In de verslagperiode is niet van paulianeus handelen
gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Nadat de werkzaamheden betreffende een eventuele doorstart zijn afgerond, zal de curator
een rechtmatigheidsonderzoek verrichten.
2e verslag: Het rechtmatigheidsonderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2

Pref. vord. van de fiscus

8.3

Pref. vord. van het UWV

8.4

Andere pref. crediteuren

8.5

Aantal concurrente crediteuren

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
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8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

14-11-2017

Er zijn geen lopende procedures bekend.
9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Er kan nog niets gezegd worden over de termijn van afwikkeling.
2e verslag: De vereffening va het vermogen van de failliete vennootschap kan als
afgerond worden beschouwd. Gelet op het gerealiseerde actief in relatie tot de
boedelkosten (NB: het salaris curator dient nog te worden vastgesteld) zal het
faillissement in aanmerking komen voor eigenlijke opheffing wegens de toestand van
de boedel.

10.2

Plan van aanpak
Er vindt reguliere faillissementsafwikkeling plaats.

10.3

Indiening volgend verslag
In het arrondissement ¶s-Hertogenbosch is het gebruikelijk dat telkens na verloop van zes
maanden een nieuw openbaar verslag ter griffie zal worden gedeponeerd.
2e verslag: Dit verslag kan als eindverslag worden aangemerkt.

10.4

Werkzaamheden
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