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mr. I.C. Prenger- De Kwant
F.F.A. Smetsers

Algemene gegevens
Naam onderneming
A-Brands Quality W ear B.V., tevens handelend onder de naam A-W EAR Quality
Brands

06-07-2018
5

Gegevens onderneming
A-Brands Quality W ear B.V., tevens handelend onder de naam A-W EAR Quality
Brands, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34215555,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1186 DM)
Amstelveen aan het adres Krijgsman 5, alsmede kantoorhoudende te (4921
XG) Made aan de W atertorenstraat 4.

06-07-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister:
"Het (doen) ontw erpen, en (doen) produceren van confectiekleding, in- en
verkoop van confectiekleding, (doen) exploiteren van detailhandelszaken in
confectie en aanverw ante artikelen; Exploitatie van merken en labels"

Financiële gegevens

06-07-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2011

€ 4.592.348,00

€ 293.374,00

€ 2.802.954,00

2012

€ 4.438.190,00

€ 106.527,00

€ 3.589.680,00

2013

€ 4.246.007,00

€ 64.628,00

€ 3.057.234,00

2014

Balanstotaal

€ 2.342.437,00

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde hanteerde een gebroken boekjaar, lopende van 1 maart tot en
met 28 (of 29) februari.

06-07-2018
5

Voornoemde balanstotalen zijn per 28 februari (29 februari in 2012).

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

06-07-2018
5

Boedelsaldo
€ 179.639,47

06-07-2018
5

€ 175.513,60

22-01-2019
9

€ 175.539,71

24-07-2019
10

€ 175.561,20

31-01-2020
11

€ 163.013,53

12-08-2020
12

€ 148.633,53

18-02-2021
13

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-12-2017

06-07-2018
5

t/m
6-7-2018
van
7-7-2018

22-01-2019
9

t/m
22-1-2019
van
23-1-2019

24-07-2019
10

t/m
24-7-2019
van
25-7-2019

31-01-2020
11

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

12-08-2020
12

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

18-02-2021
13

t/m
9-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

8 uur 0 min

9

6 uur 30 min

10

14 uur 24 min

11

31 uur 48 min

12

11 uur 0 min

13

6 uur 24 min

totaal

78 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal: 316,30

06-07-2018
5

(Uren afgesloten verslagperiode zijn meegenomen tot en met 24 juni 2018)
323 uren in totaal.

22-01-2019
9

336,9 uren in totaal.

24-07-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is
Brandw orks Holding B.V. Uiteindelijk is de natuurlijke persoon die de
gefailleerde vennootschap bestuurt de heer P.F.M. Lohle (hierna "de
bestuurder")

06-07-2018
5

1.2 Lopende procedures
Er w aren op datum faillissement geen lopende procedures w aarbij gefailleerde
betrokken w as. Er zijn vlak voor datum faillissement procedures gevoerd tegen
de licentiegever van het merk Salty Dog.

06-07-2018
5

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. een tw eetal
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten. De curator heeft deze
verzekeringen inmiddels opgezegd.

06-07-2018
5

1.4 Huur
Gefailleerde huurde van Rijsterborgh Vastgoed B.V. een bedrijfsruimte gelegen
aan de Krijgsman 5 te Amstelveen. Volgens de bestuurder is deze
huurovereenkomst voor datum faillissement overgezet op naam van een
gelieerde vennootschap. Dat blijkt te kloppen.

1.5 Oorzaak faillissement

06-07-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de oorzaak van
het faillissement mede gelegen in een juridisch geschil met de licentiegever van
het merk Salty Dog. De licentiegever heeft zich op het standpunt gesteld dat
diverse merken die gefailleerde exploiteerde afgeleid w aren van Salty Dog.
Uiteindelijk heeft de rechtbank bepaald dat deze merken geen afgeleide
merken w aren Salty Dog. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat de
licentievergoeding door gefailleerde moest w orden betaald. Volgens de
bestuurder w as deze veroordeling aanleiding om het faillissement aan te
vragen, nu niet aan de veroordeling kon w orden voldaan.

06-07-2018
5

De curator heeft het algehele onderzoek naar boekhouding, oorzaken
faillissement en het door de directie gevoerde beleid nagenoeg afgerond. Er
zijn nog enkele vraagpunten, die op korte termijn zullen w orden besproken
met de directie.
De curator dient nog een afspraak te plannen, w aarvoor eerst nog een
beperkt onderzoek dient te w orden verricht.

22-01-2019
9

De curator is nog in overleg met de directie n.a.v. zijn boekenonderzoek en het
onderzoek naar de juridische splitsing die in 2014 heeft plaatsgevonden. De
curator w acht op dit moment op meer informatie en op antw oorden op enkele
vragen over deze onderw erpen.

24-07-2019
10

De gevraagde informatie is grotendeels aangeleverd en w ordt nu onderzocht.

31-01-2020
11

Het onderzoek w ordt binnenkort afgerond.

12-08-2020
12

Het onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek zijn nog enkele fiscale vragen
voortgekomen, die nog nader moeten w orden onderzocht voordat tot
afw ikkeling kan w orden overgegaan.

18-02-2021
13

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-07-2018
5

Toelichting
De overige w erknemers van gefailleerde zouden per 1 september 2015 in
dienst zijn gekomen van andere vennootschappen van het concern. De curator
heeft de betreffende w erknemers gevraagd te bevestigen. Naar aanleiding
hiervan is de curator niet gebleken dat de w erknemers nog in dienst w aren bij
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

06-07-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-10-2017

11

De curator heeft hiervoor op voornoemde datum machtiging van de
rechter-commissaris ontvangen.

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.464,00
totaal

€ 2.464,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

06-07-2018
5

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte over een beperkte bedrijfsinventaris, bestaande uit
onder andere meubilair, een jura koffiemachine en een tw eetal smartphones.
De curator heeft in de tw eede verslagperiode verscheidene partijen
uitgenodigd een bod te doen op de activa. Uiteindelijk heeft de bestuurder van
de gefailleerde vennootschap - namens een nader te noemen vennootschap
binnen het concern - een bod uitgebracht ad € 4.464 exclusief BTW , w elke het
hoogste bod w as. De curator heeft de bestuurder verzocht de koopsom over
te maken naar de boedelrekening.

06-07-2018
5

Tot de activa die verkocht zouden w orden behoorde ook het meubilair van de
gefaileerde dat aanw ezig w as in de V&D-vestigingen te Maastricht, Nijmegen,
Tilburg en Utrecht. Aan dat onderdeel van de activa w as een w aarde/koopsom
van € 2.000 toegekend. V&D is tussentijds in surseance en in staat van
faillissement komen te verkeren. De goederen zijn vervolgens niet door de
koper opgehaald. Coulancehalve en met toestemming van de rechtercommissaris is de verkoop van de V&D-inventaris uit de transactie gehaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen kw alificeren zich als bodemzaken, voor zover zij zich op de
bodem van
gefailleerde bevinden. Enkele bedrijfsmiddelen bevinden zich elders. Daarop is
het
bodemvoorrecht van de fiscus vanzelfsprekend niet van toepassing.

06-07-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder van gefailleerde is er geen voorraad aanw ezig,
aangezien het beleid van gefailleerde w as om zo min mogelijk voorraad aan te
houden en er 100% op voororders w erd gew erkt. De curator heeft nog dit in
onderzoek.

06-07-2018
5

Gefailleerde had reeds voor datum faillissement de w intercollectie 2015
uitgeleverd. Deze leveringen w aren echter nog niet gefactureerd. Derhalve is
de curator overgegaan tot ncasso van het onderhanden w erk. Het totaal van
de nog niet gefactureerde leveringen bedraagt € 202.471,80. Dit is verw erkt
als boedeldebiteuren.

De curator streeft er naar om het algehele onderzoek naar boekhouding,
oorzaken faillissement en het door de directie gevoerde beleid in de eerste
helft van 2018 af te ronden. Daar hoort dit onderdeel ook bij.
De curator heeft recent w ederom vragen gesteld over de
voorraadadministratie cq. het ontbreken daarvan. Die vragen zijn nog niet
volledig beantw oord.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

24-07-2019
10

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte over immateriële activa, w aaronder een tw eetal
domeinnamen. De curator heeft geen partijen gevonden die interesse hebben
in deze domeinnamen. De merkhouder heeft evenw el inmiddels verzocht de
domeinnaam over te dragen. Hierover vindt overleg plaats.

06-07-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 73.893,75

€ 158.179,97

€ 73.893,75

€ 158.179,97

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement bedroeg de debiteurenpositie volgens het van de
bestuurder verkregen overzicht een totaalbedrag van € 20.372,72,. Hier
tegenover staan creditfacturen van € 17.973,07. De curator tracht het restant
te incasseren.

06-07-2018
5

Na datum faillissement is het onderhanden w erk uitgefactureerd. Deze zijn als
boedeldebiteuren te beschouw en en bedragen € 200.196,41.
Voorts zijn er nog diverse vorderingen op groepsmaatschappijen met een
totaalbedrag van €73.893,75. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde
verzocht ervoor zorg te dragen dat de openstaande vorderingen w orden
voldaan. Ter zake is een beroep gedaan op verrekening, dat evenw el is
afgew ezen, omdat niet aan de w ettelijke vereisten voor verrekening is
voldaan. Uiteindelijk zijn alle vorderingen voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is ter zake de boedeldebiteuren in totaal een bedrag van € 158.179,97
ontvangen. Er is een bedrag van € 42.759,32 afgeboekt. Dit bedrag bleek al
aan een deurw aarder te zijn overgemaakt, w elke betaling bevrijdend is
geschied. De incasso is hiermee voltooid.

5. Bank/Zekerheden

06-07-2018
5

5.1 Vordering van bank(en)
€ 669.123,89

06-07-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Rabobank Zuidw est-Brabant.
Deze bank heeft een vordering van € 5.513,39 uit hoofde van deze rekeningcourantverhouding. Deze vordering is inmiddels voldaan.
Voorts heeft Deutsche Bank AG bij overeenkomst van 23 december 2014 een
financieringsfaciliteit verstrekt aan gefailleerde en verscheidene andere
ondernemingen binnen de groep, w elke allen hoofdelijk aansprakelijk zijn. De
bank heeft uit dien hoofde een vordering van € 669.123,89 op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een aantal bedrijfsauto's geleased van J&T Autolease B.V.
Volgens de bestuurder zijn deze leaseovereenkomsten voor datum
faillissement overgezet op naam van een gelieerde vennootschap.

06-07-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Beide banken stellen dat zij als zekerheid voor de betaling van al hetgeen zij
te vorderen hebben een pandrecht op de voorraad, inventaris en alle
vorderingen op derden hebben. Rabobank is inmiddels voldaan, dus speelt als
pandhouder geen rol meer.

06-07-2018
5

Daarnaast heeft de Rabobank ten behoeve van haar vordering eveneens de
hoofdelijke aansprakelijkheid en borgtocht van Patline Holding B.V. en Patline
Beheer B.V. bedongen.
Voorts stelt Deutsche Bank AG dat zij als zekerheid voor de betaling eveneens
de hoofdelijke aansprakelijkheid van andere groepsmaatschappijen heeft
bedongen, te w eten Jolo handelsonderneming B.V., Bellaire B.V., Jolo Fashion
GmbH, Brands W orks B.V., LC Kidsw ear B.V., Patline Holding B.V., Patline
Beheer B.V., Jolo Eurofashion Made B.V. en Brand W orks Holding B.V.

5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank heeft aangegeven haar vorderingen op de hoofdelijk
verbonden groepsmaatschappijen te verhalen en geen aanspraak op de
debiteuren te maken.

06-07-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

06-07-2018
5

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

06-07-2018
5

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

06-07-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onderdeel activa.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-07-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
W egens het faillissement is de licentieovereenkomst met betrekking tot het
merk Salty Dog reeds geëndigd. Derhalve is een doorstart noch een
voortzetting van de onderneming van gefailleerde in de vorm zoals dit er op
datum faillissement w as mogelijk.

06-07-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

06-07-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

06-07-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

06-07-2018
5

6.5 Verantwoording
N.v.t.

06-07-2018
5

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

06-07-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

06-07-2018
5

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek. Met name het ontbreken van een
voorraadadministratie is een belangrijk punt van aandacht.

06-07-2018
5

De curator heeft het algehele onderzoek naar boekhouding, oorzaken
faillissement en het door de directie gevoerde beleid nagenoeg afgerond. Er
zijn nog enkele vraagpunten, die op korte termijn zullen w orden besproken
met de directie.
Het onderzoek w ordt spoedig afgerond.

22-01-2019
9

De curator onderzoekt meer in het bijzonder de vele boekingen tussen de
groepsmaatschappijen, w aaronder rekening-courantboekingen.

24-07-2019
10

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister heeft gefailleerde vennootschap tijdig de
jaarrekeningen gedeponeerd in de periode van drie jaren voorafgaande aan
het faillissement.

06-07-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-07-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting van de aandelen is inmiddels verjaard.

06-07-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft het algehele onderzoek naar boekhouding, oorzaken
faillissement en het door de directie gevoerde beleid nagenoeg afgerond. Er
zijn nog enkele vraagpunten, die op korte termijn zullen w orden besproken
met de directie.

Toelichting
Het onderzoek w ordt spoedig afgerond.

Toelichting
Op basis van de recent ontvangen informatie w ordt nog nader onderzoek
verricht.
Nee
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

06-07-2018
5

22-01-2019
9

31-01-2020
11

18-02-2021
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft het algehele onderzoek naar boekhouding, oorzaken
faillissement en het door de directie gevoerde beleid nagenoeg afgerond. Er
zijn nog enkele vraagpunten, die op korte termijn zullen w orden besproken
met de directie.
In onderzoek

06-07-2018
5

31-01-2020
11

Toelichting
Op basis van de recent ontvangen informatie w ordt nog nader onderzoek
verricht.
Nee

18-02-2021
13

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft het algehele onderzoek naar boekhouding, oorzaken
faillissement en het door de directie gevoerde beleid nagenoeg afgerond. Er
zijn nog enkele vraagpunten, die op korte termijn zullen w orden besproken
met de directie.

06-07-2018
5

Het onderzoek w ordt spoedig afgerond.

22-01-2019
9

De curator onderzoekt ook de afsplitsing die in 2014 heeft plaatsgevonden en
w aaruit LC Kidsw ear B.V. is ontstaan.

24-07-2019
10

Op basis van de recent ontvangen informatie w ordt nog nader onderzoek
verricht.

31-01-2020
11

Dit onderzoek w ordt spoedig afgerond.

12-08-2020
12

Het onderzoek is afgerond. Er is geen aanleiding voor het nemen van nadere
maatregelen.

18-02-2021
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.721,66
Toelichting
Het UW V heeft een boedelschuld ingediend van € 6.978,77. Daarnaast is er
sprake van een onverschuldigde betaling van € 742,89.

06-07-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 287.333,00

06-07-2018
5

€ 106.919,00

18-02-2021
13

Toelichting
Tijdens deze verslagperiode zijn er diverse bezw aarschriften ingediend bij de
fiscus. Een aantal vorderingen zijn naar aanleiding van deze
bezw aarschriften verlaagd of op nihil gesteld. Op dit moment zijn w ij nog in
afw achting van een reactie op een tw eetal bezw aarschriften.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.399,82

06-07-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 30.142,22

06-07-2018
5

Toelichting
Ex-w erkneemster vanw ege ontslagvergoeding c.a.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

06-07-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.861.782,22

06-07-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedel: verneenvoudigde afw ikkeling. De
boedelvorderingen zullen volledig kunnen w orden voldaan, de preferente
vorderingen deels en de concurrente vorderingen in het geheel niet.

06-07-2018
5

In het voorgaande is bedoeld: vereenvoudigde afw ikkeling (ex artikel 137a
Fw ).

12-08-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

06-07-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

06-07-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

06-07-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronding onderzoek rechtmatigheid;
- Afronding onderzoek voorraadpositie;
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden.

06-07-2018
5

Het plan van aanpak is ongew ijzigd.

22-01-2019
9

- Afronding onderzoek rechtmatigheid;
- Afronding onderzoek splitsing;
- Afronding onderzoek voorraadpositie;
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden.

24-07-2019
10

Ongew ijzigd.

31-01-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Derde kw artaal 2018.

06-07-2018
5

De afw ikkeling is door omstandigheden vertraagd. De curator streeft alsnog
naar afronding en afw ikkeling eerste helft 2019.

22-01-2019
9

Nog onbekend, vermoedelijk voor eind 2019.

24-07-2019
10

Eerste helft 2020.

31-01-2020
11

Voor eind 2020.

12-08-2020
12

De afw ikkeling van de fiscale vorderingen en de behandeling van
bezw aarschriften zorgt helaas voor vertraging. De curator verw acht voor
medio 2021 af te w ikkelen.

18-02-2021
13

10.3 Indiening volgend verslag
18-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2021
13

