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Algemene gegevens
Naam onderneming
New Steps B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming w ordt geëxploiteerd vanuit een gehuurd pand gelegen aan
het adres Schutw eg 13e (5145 NP) W aalw ijk.
KvK-nummer 18086785
Bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde is The Royal Lifestyle
Holding B.V.
Bestuurder van The Royal Lifestyle Holding B.V. is Stepforw ard B.V.
Bestuurder van Stepforw ard B.V. is Jafle B.V.
Bestuurder van Jafle B.V. is de heer P.G. Sampon.

10-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in schoenen
De gefailleerde ontw ierp schoenen van het merk Yellow Cab en liet deze
produceren in het buitenland. Vanuit Nederland w erden de schoenen in diverse
landen verkocht.

Financiële gegevens

10-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 1.174.307,00

€ 815,00

€ 1.058.778,00

2015

€ 926.844,00

€ -49.760,00

€ 935.012,00

2016

€ 781.145,00

€ -49.730,00

€ 1.699.641,00

Toelichting financiële gegevens
De omzetcijfers als hiervoor w eergegeven betreffen de bruto marges en niet
de omzetcijfers.

30-10-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Op de faillissementsdatum w aren er naast de bestuurder die een
managementovereenkomst met de vennootschap heeft gesloten, tw ee
medew erkers in dienst. Daarnaast w as er een agent in Duitsland w erkzaam.
De overeenkomst met de Nederlandse vertegenw oordiger w as reeds
geëindigd.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de overeenkomsten
opgezegd.

Boedelsaldo

10-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 88.018,26

10-07-2018
1

Toelichting
Het betreft het saldo op de derdenrekening.
€ 113.222,37

30-10-2018
2

€ 121.931,91

13-02-2019
3

€ 122.182,24

12-06-2019
4

€ 122.191,47

19-09-2019
5

€ 122.198,14

24-12-2019
6

€ 123.606,22

24-06-2020
7

€ 124.106,22

21-12-2020
8

€ 29.790,26

21-06-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-5-2018

10-07-2018
1

t/m
8-7-2018
van
9-7-2018

30-10-2018
2

t/m
29-10-2018
van
30-10-2018

13-02-2019
3

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

12-06-2019
4

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

19-09-2019
5

t/m
18-9-2019
van
19-9-2019

24-12-2019
6

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

24-06-2020
7

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

21-12-2020
8

t/m
20-12-2020
van
21-12-2020
t/m
20-6-2021

Bestede uren

21-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

117 uur 36 min

2

36 uur 14 min

3

9 uur 48 min

4

3 uur 42 min

5

3 uur 0 min

6

2 uur 24 min

7

23 uur 30 min

8

15 uur 36 min

9

22 uur 18 min

totaal

234 uur 8 min

Toelichting bestede uren
Verslag 1:
Tijd in verslagperiode: 117,6
Totaal bestede tijd: 117,6

10-07-2018
1

Verslag 2:
Tijd in verslagperiode: 36,4
Totaal bestede tijd: 154

30-10-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van New Steps B.V. is The Royal Lifestyle
Holding B.V.
Bestuurder van The Royal Lifestyle Holding B.V. is Stepforw ard B.V.
Bestuurder van Stepforw ard B.V. is Jafle B.V.
Bestuurder van Jafle B.V. is de heer P.G. Sampon.

10-07-2018
1

Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant van 30 oktober 2018 is het
zusterbedrijf van gefailleerde eveneens failliet verklaard.
Het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POW -W OW B.V., handelend onder de namen YELLOW CAB en THE ROYAL
RIGHTS COMPANY, statutair gevestigd te Sprang-Capelle en kantoorhoudende
te (5145 NP) W aalw ijk, aan de Schutw eg 13e, correspondentieadres: (5731
PS) Mierlo, Aardborstw eg 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 18127350,
zulks met benoeming van mr. M. Pellikaan tot rechter-commissaris en met
aanstelling van mr. S.M.P. Jacobs tot curator.

13-02-2019
3

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is, voor zover bekend, niet betrokken bij procedures.

10-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
IAK en Absentum.
Zodra alle goederen zijn verkocht zullen de verzekeringen w orden beëindigd.

10-07-2018
1

1.4 Huur
Show room C.A.S.T. te Nieuw egein
Show room OCM te Mainhausen (Duitsland)
Externe opslagruimte Topfinish te W aalw ijk
De gefailleerde heeft geen schriftelijke huurovereenkomst met The Royal
Lifestyle Holding B.V.
die het pand huurt van w aaruit de gefailleerde haar onderneming exploiteert.

10-07-2018
1

De curator is in onderhandeling over de overname van de locatie van de
show room in Nieuw egein. W ellicht dat er een kleine vergoeding voor kan
w orden gerealiseerd.

30-10-2018
2

Voor de show room in Duitsland is geen interesse.
De overeenkomst terzake externe opslagruimte in W aalw ijk is overgenomen
door de koper van de voorraad. Hiermee zijn de verplichtingen ten aanzien van
de gefailleerde geëindigd.
Het bedrijfspand is opgeleverd aan de Royal Lifestyle Holding B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat in de loop van de
tw eede helft 2016 er problemen zijn ontstaan met uitleveringen door fabrieken
uit Portugal w aardoor de gefailleerde te laat heeft uitgeleverd. Hierdoor heeft
de gefailleerde aanzienlijke kortingen gegeven en terugnames van goederen
moeten accepteren hetgeen het resultaat en liquiditeits positie zeer negatief
heeft beïnvloed. Met Rabobank liep een afspraak dat het krediet per kw artaal
met 50K w erd ingeperkt. Voor het uitleveringsseizoen W inter 2017 (hoger dan
w inter 2016) w erden ruim voldoende verkooporders geboekt hetgeen een
teken voor de gefailleerde w as dat een ommekeer zou kunnen w orden
gerealiseerd. In april 2017 is in overleg met Rabobank het krediet tijdelijk
verhoogd om de inkoop te financieren. Dit overleg heeft, zonder het beoogde
resultaat, te lang geduurd w aardoor de gefailleerde veel te laat haar
inkooporders heeft kunnen plaatsen en w eer te laat (maanden) ging
uitleveren. Gevolg hiervan w aren hoge kortingen, commerciële retouren en
minder orders voor het komende seizoen. Al met al w erd over 2017 een
aanzienlijk verlies gerealiseerd. De gefailleerde is als gevolg van dit verlies en
continue omzetdaling bij de afdeling bijzonder beheer terecht gekomen. In de
loop van januari 2018 is met de Rabobank besproken dat er een minimale
orderspositie van ong. 2.000.000 euro zou moeten zijn voor de
leverinsgperiode juni-juli-augustus 2018 (W interseizoen 2018). In de loop van
april/mei 2018 bleek er echter slechts ongeveer 500.000 euro aan orders te
zijn geboekt hetgeen onvoldoende is om de gefailleerde rendabel te maken
c.q. te houden. Tijdens de meeting met de Rabobank op 8 mei 2018 is
medegedeeld dat de bankrekeningen zouden w orden geblokkeerd. Dit w as en
is het geval sinds 9 mei 2018.

10-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

10-07-2018
1

Toelichting
Er w as een ontw erper en een administratief ondersteuner w erkzaam bij de
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

10-07-2018
1

Toelichting
De overeenkomst met de vertegenw oordiger w as reeds voor
faillissementsdatum geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-6-2018

2

1 fulltime, 1 parttime (20 uur)

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact opgenomen met de personeelsleden en heeft
veelvuldig overleg gehad met de voormalig vertegenw oordiger die het door de
gefailleerde gevoerde merk Yellow Cab heeft uitgedragen en het contact met
de klanten had.

10-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 8.000,00

€ 800,00

totaal

€ 8.000,00

€ 800,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boedelbijdrage van de inventaris zal niet w orden betaald door de
pandhouder indien de boedel het gehele bedrag van de verkoopopbrengst
terzake de verkoop van de bodemzaken zal behouden.

10-07-2018
1

De inventaris bestaat uit een aantal w erkplekken, kantoorartikelen, stellingen
in het magazijn en een heftruck. De activa van de gefailleerde zijn door NTAB
getaxeerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een belastingschuld. De hoogte daarvan staat nog niet vast. De curator
zal de verkoopopbrengst terzake de bodemzaken vooralsnog aan de boedel
toevoegen. Het ziet er niet naar uit dat van dat bedrag iets aan de
pandhouder w ordt afgedragen.

10-07-2018
1

De vordering van de fiscus bedraagt momenteel € 28.526,-- exclusief de
vordering die nog zal ontstaan op grond van het bepaalde in artikel 29 lid 2
OB. De opbrengst terzake de bodemzaken zal derhalve niet aan de
pandhouder w orden afgedragen.

30-10-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Naast deze bedrijfsmiddelen maakt de gefailleerde gebruik van de merkrechten
Yellow Cab van zustervennootschap Pow -W ow B.V. In overleg met
laatstgenoemde en de bank zal de curator tot verkoop van de merkrechten
overgaan. Hiervoor is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling
overeengekomen.

10-07-2018
1

De merkrechten zijn verkocht. De opbrengst is betaald op de boedelrekening
en zal aan de pandhouder w orden afgedragen. De boedelbijdrage terzake de
verkoop van deze merkrechten bedraagt € 1.500,-- ex BTW .
Daarnaast is er een bedrag van € 20.000,-- aan de boedel betaald terzake de
goodw ill. Het bedrag is reeds op de boedelrekening bijgeschreven.

30-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad schoenen

€ 62.000,00

€ 6.200,00

totaal

€ 62.000,00

€ 6.200,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde beschikt over een voorraad schoenen. Een deel bevindt zich in
de opslagloods bij het bedrijfspand. Daarnaast huurt de gefailleerde
opslagruimte in een ruimte van een nabij gelegen logistiek partner.

10-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft verschillende partijen uitgenodigd om de voorraad te bekijken
en te kopen. Met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met
de bank is de voorraad en inventaris verkocht. De koopsom ad € 70.000,-- is
reeds betaald.

10-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

merkrechten + goodw ill

€ 35.000,00

€ 1.500,00

totaal

€ 35.000,00

€ 1.500,00

Toelichting andere activa
De merkrechten van Pow -W ow B.V. en al hetgeen onder goodw ill van de
gefailleerde valt is verkocht voor een bedrag van € 35.000,--. De merkrechten
zijn in een totaaldeal verkocht voor € 15.000,-- w aarbij € 1.500,-- ten goede
zal komen aan de boedel als boedelbijdrage. Het bedrag van € 20.000,-terzake de goodw ill valt volledig in de boedel.

10-07-2018
1

De gefailleerde had bij een verkooporganisatie nog consignatiegoederen
staan. Het betrof nieuw e schoenen en retouren. Deze partij schoenen is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van €
5.175,17 inclusief BTW . Per paar schoenen is de prijs betaald die de hoogste
bieder ook heeft betaald bij de verkoop van de rest van de voorraad.
Bijkomend voordeel is dat er geen kosten voor transport hoeven te w orden
gemaakt en er verder geen tijd gemoeid is om de schoenen in te nemen bij de
verschillende w inkels. De kosten zouden alsdan de baten overstijgen.

13-02-2019
3

In een door de gefailleerde gehuurde stand bevond zich nog een tafel met
stoelen en een koelkast. Deze goederen zijn, met toestemming van de rechtercommissaris, aan de verhuurder van de stand verkocht voor een bedrag van €
242,-- inclusief BTW .

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft ervoor gezorgd dat er overeenstemming bestaat met de bank
en dat de merkhouder tot levering kan overgaan. Daarnaast is de
koopovereenkomst terzake de verkoop door de curator opgesteld.

10-07-2018
1

Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden met kopers. Daarnaast heeft de
financiële afw ikkeling plaatsgevonden. Beide koopsommen zijn betaald op de
faillissementsrekening.

13-02-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre-faillissementsdebiteuren

€ 237.816,17

€ 13.897,16

totaal

€ 237.816,17

€ 13.897,16

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Betaald voor datum faillissement € 15.346,53
Betaald bankrekening gefailleerde € 2.614,73
Verrekend / afgeboekt € 2.900,76
Nog openstaand € 203.056,99

10-07-2018
1

Inmiddels zijn er voor een bedrag van € 13.641,38 vorderingen betaald door
middel van verrekening.
Een bedrag van € 7.625,61 is betaald op de bankrekening van de gefailleerde.
Een bedrag van € 35.921,26 is betaald op de boedelrekening.

30-10-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn er, voor zover bekend, geen betalingen
meer binnengekomen op de rekening van de gefailleerde bij de Rabobank.

13-02-2019
3

De boedeldebiteuren hebben betaald op de faillissementsrekening.
Daarnaast hebben pre-faillissementsdebiteuren in totaal een bedrag van €
3.292,96 betaald op de faillissementsrekening.
Inmiddels is er een bedrag van circa € 76.000,-- geïncasseerd aan debieturen.

19-09-2019
5

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde
w aarbij ontbrekende stukken zijn aangeleverd en w aarbij bezw aren van
debiteuren zijn besproken.
De debiteurenincasso is daarna opgepakt en de reacties van debiteuren
w orden verw erkt dan w el nog verw acht.

24-06-2020
7

Alle debiteuren zijn opnieuw aangeschreven. Zodra alle reacties zijn
ontvangen zullen deze met de bank w orden besproken in verband met de
kosten / baten analyse w aarbij tevens een onderdeel zal zijn de
w erkzaamheden in verband met de overeengekomen boedelbijdrage. In het
buitenland hebben de debiteuren relatief veel klachten met betrekking tot de
geleverde kw aliteit.

21-12-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen op basis van de
separatistenregeling. Het is de curator gebleken dat de gefailleerde veel
verschillende (betalings)afspraken heeft gemaakt met haar klanten. De curator
zal nader beoordelen of er nadere afspraken met de bank moeten w orden
gemaakt nu er ook veel buitenlandse partijen zijn die nog niet tot betaling zijn
overgegaan.

10-07-2018
1

De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen op basis van de
separatistenregeling. Het is de curator gebleken dat de gefailleerde veel
verschillende (betalings)afspraken heeft gemaakt met haar klanten. De curator
zal nader beoordelen of er nadere afspraken met de bank moeten w orden
gemaakt nu er ook veel buitenlandse partijen zijn die nog niet tot betaling zijn
overgegaan.

30-10-2018
2

Met de bestuurder van gefailleerde is afgesproken dat er op korte termijn een
bespreking w ordt gepland om de bezw aren van de verschillende debiteuren te
bespreken.

13-02-2019
3

De bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft niet plaatsgevonden.
Bekeken zal w orden of hij voldoende antw oorden kan geven op de
verschillende redenen w aarom debiteuren niet tot betaling w illen overgaan.

12-06-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met Atradius
plaatsgevonden. Per saldo is er een bedrag van € 238,29 aan de boedel
toegevoegd.
In de afgelopen verslagperiode is een schikking met de bestuurder van de
vennootschap getroffen inzake het faillissement van zuster vennootschap
Pow -W ow B.V.
De afspraak met de bestuurder van de vennootschap terzake de verw eren van
debiteuren moet nog plaatsvinden.

19-09-2019
5

De curator heeft de bestuurder van de vennootschap uitgenodigd voor een
bespreking om de bezw aren van enkele debiteuren te toetsen. Getracht w ordt
om op korte termijn een bespreking te plannen.

24-12-2019
6

De bespreking met de bestuurder van gefailleerde omtrent de
debiteurenportefeuille heeft plaatsgevonden.

24-06-2020
7

Van de debiteurenportefeuille staat er nog € 117.333,09 open, w aarvan het
grootste gedeelte betrekking heeft op New Steps Slow akije en New Steps
Hongarije. Zoals de naam reeds doet vermoeden betreft het buitenlandse
entiteiten. Beide bedrijven hebben onderbouw d aangegeven dat de
gefailleerde producten heeft geleverd die niet voldoen aan de daaraan te
stellen eisen.

21-06-2021
9

De w erkzaamheden overstijgen de reguliere w erkzaamheden voor de bank,
reden w aarom de curator opnieuw met de bank in overleg zal treden voor het
maken van afspraken terzake de incasso. Alsdan zal blijken of het opportuun is
de w erkzaamheden nog voort te zetten.
In de afgelopen verslagperiode zijn er vijf betalingen gew eest afkomstig van
tw ee binnenlandse debiteuren.
De curator heeft gecorrespondeerd met de buitenlandse debiteuren en met
de bestuurder van gefailleerde omtrent de afspraken die aan de leveringen
ten grondslag liggen. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat ten
aanzien van de buitenlandse debiteuren het CISG (W eens koopverdrag) van
toepassing is. Er zijn nog geen aanw ijzingen dat dit niet het geval is. De
curator is nog in afw achting van een nadere reactie van de bestuurder van
de gefailleerde alvorens een afgew ogen besluit te kunnen nemen om al dan
niet tot dagvaarding van de buitenlandse debiteuren over te gaan. De
specificatie van de vordering is als volgt.
Hungary € 14.568,20
Slovakia € 91.666,70

5. Bank/Zekerheden

23-12-2021
10

5.1 Vordering van bank(en)
€ 703.947,78

10-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een krediet ter beschikking gesteld aan The Royal; Lifestyle
Holding B.V., Pow -W ow B.V. en de gefailleerde, w elk krediet is dat is
geadministreerd op naam van de gefailleerde. Hiervoor zijn de navolgende
zekerheden bedongen.
Verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derden
verpanding van kredietverzekering polis Interpolis
verpanding van merkrechten van zustervennootschap Pow -W ow B.V.
hoofdelijkheid zustervennootschap en moedervennootschap.

Toelichting vordering van bank(en)
Zustervennootschap Pow -W ow B.V. is inmiddels ook gefailleerd. De bestuurder
van gefailleerde heeft overw ogen om Eigen aangifte van faillietverklaring te
doen ten aanzien van The Royal Lifestyle Holding B.V. Hiervan is afgezien
omdat er geen enkele bekende baten zijn en er dan ook geliquideerd kan
w orden buiten faillissement.

13-02-2019
3

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

10-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derden
verpanding van kredietverzekering polis Interpolis
verpanding van merkrechten
verpanding van merkrechten van zustervennootschap Pow -W ow B.V.
hoofdelijkheid zustervennootschap en moedervennootschap.

10-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de bank w orden door de curator de zekerheden uitgew onnen
op basis van de separatistenregeling. De opbrengst terzake de verkoop van
de verpande bodemzaken w ordt vooralsnog aan de boedel toegevoegd.

10-07-2018
1

Er is een tussentijdse concept afrekening gemaakt met de bank. Zodra de
bank goedkeuring heeft verleend zal de curator het bedrag dat aan de bank
toekomt overmaken op de door de bank aan te geven rekening.

21-12-2020
8

Er heeft een tussentijdse afrekening plaatsgevonden met de bank. Aan de
bank is een bedrag van
€ 95.399,84 overgemaakt.

21-06-2021
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan.

5.6 Retentierechten

10-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is één crediteur die een beroep heeft gedaan op het retentierecht. Deze
crediteur heeft de voorraad schoenen in opslag. De bank zal de facturen van
deze crediteur voldoen.

10-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

10-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 6.200,00

10-07-2018
1

Toelichting
Terzake de verkoop van de voorraad is een boedelbijdrage overeengekomen
van 10% van de opbrengst. Terzake de verkoop van de verpande bodemzaken
zal vooralsnog geen boedelbijdrage in rekening w orden gebracht aangezien
de opbrengst geheel in de boedel vloeit.
Voor alle betalingen vanaf faillissementsdatum w ordt een boedelbijdrage van
10% berekend.
Daarnaast w ordt terzake de verkoop van de merkrechten een boedelbijdrage
van 10% afgedragen aan de boedel, derhalve € 1.500,--.

Toelichting
De verkoop van consignatiegoederen betreft feitelijk voorraad. Terzake zal aan
de bank een bedrag van € 4.277 toekomen.

13-02-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er heeft overleg plaatsgevonden met de bank en met de bestuurder van Pow W ow B.V. ten behoeve van de verkoop van de verpande activa.

10-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w aren reeds gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

10-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om een doorstart te
bereiken. Een probleem hierbij is dat de nieuw e voorraad schoenen niet is
besteld en daarom te laat in de w inkels zal liggen om te kunnen verkopen.
Daarmee mist de onderneming afzet van één seizoen. Dat maakt dat er minder
interesse is in een doorstart. Daarnaast zitten de merkrechten van Yellow -Cab
niet in deze vennootschap. De curator heeft daarom tevens onderzocht of het
opknippen van voorraad, inventaris en goodw ill alsmede verkoop van de
merkrechten met medew erking van Pow -W ow B.V. tot een hogere opbrengst
zou kunnen leiden. Dat laatste is het geval gebleken. Er is één partij die met
de merkrechten een doorstart w il realiseren van het merk Yellow Cab.

10-07-2018
1

6.5 Verantwoording
De verantw oording van de doorstart zal in een volgend verslag w orden
opgenomen aangezien er w el al overeenstemming bestaat en de rechtercommissaris en de bank goedkeuring hebben gegeven aan de transactie maar
er formeel nog geen handtekening is gezet onder de koopovereenkomst.

10-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

30-10-2018
2

Toelichting
Er is een bedrag van € 20.000,-- ex BTW betaald op de boedelrekening terzake
de goodw ill, derhalve € 24.200,-- inclusief BTW . De opbrengst terzake de
verkoop van de merkrechten komt niet toe aan de boedel aangezien deze
eigendom zijn van een zustervennootschap. De boedel ontvangt w el een
boedelbijdrage terzake de verkoop van 10%.
De gehele koopsom is op de boedelrekening bijgeschreven. Afrekening met de
pandhouder dient nog plaats te vinden.

6.7 Boedelbijdrage
€ 1.500,00

30-10-2018
2

Toelichting
Er is een boedelbijdrage van € 1.500,-- ex BTW overeengekomen, derhalve €
1.815,-- inclusief BTW

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft gecorrespondeerd met verschillende partijen en heeft overleg
gehad met verschillende stakeholders om te bezien w at de w aarde is van de
onderneming en w at de (on)mogelijkheden zijn ten aanzien van dit merk.

10-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De gefailleerde heeft een administratie gevoerd. Deze staat in een Cloud
omgeving.

10-07-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De
De
De

gefailleerde maakte zelf haar jaarrekeningen op.
jaarrekening 2016 is op 6 december 2017 gedeponeerd.
jaarrekening 2015 is op 27 juli 2016 gedeponeerd.
jaarrekening 2014 is op 23 oktober 2015 gedeponeerd.
jaarrekening 2013 is op 26 februari 2014 gedeponeerd.
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

10-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Is niet vereist.

10-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 10 januari 2007. De vordering tot volstorting
van aandelen is, voor zover die niet correct zou zijn nagekomen, verjaard. De
curator heeft derhalve geen nader onderzoek verricht.

10-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek w ordt uitgevoerd nadat de debiteurenincasso is afgerond.

30-10-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek zal w orden afgerond nadat de debiteurenincasso is afgerond.

30-10-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

30-10-2018

2
€ 22.194,30

19-09-2019
5

€ 40.589,02

24-06-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.616,00

10-07-2018
1

€ 28.526,00

30-10-2018
2

€ 86.607,00

13-02-2019
3

€ 117.271,00

12-06-2019
4

€ 120.262,00

24-06-2020
7

€ 117.271,00

21-12-2020
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-10-2018
2

€ 13.220,24

19-09-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-10-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

10-07-2018
1

25

30-10-2018
2

27

13-02-2019
3

28

12-06-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.176.875,89

10-07-2018
1

€ 1.476.326,29

30-10-2018
2

€ 1.505.384,02

13-02-2019
3

€ 1.505.546,87

12-06-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn, voor zover bekend, geen procedures aanhangig

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal
- de verkoop van de activa verder afw ikkelen
- debiteurenincasso
- afw ikkeling huur locaties
- verdeling opbrengst met bank
- onderzoek administratie / rechtmatigheid

10-07-2018
1

De curator zal
- de verkoop van de activa verder afw ikkelen = afgrond
- debiteurenincasso, w ordt voortgezet
- afw ikkeling huur locaties, mogelijk een opvolgend huurder
- verdeling opbrengst met bank, na debiteurenincasso
- onderzoek administratie / rechtmatigheid, na debiteurenincasso

30-10-2018
2

De curator zal:
- de verkoop van de activa verder afw ikkelen = afgerond
- afw ikkeling huur locaties, mogelijk een opvolgend huurder = afgerond

13-02-2019
3

- debiteurenincasso, w ordt voortgezet
- verdeling opbrengst met bank, na debiteurenincasso
- onderzoek administratie / rechtmatigheid, na debiteurenincasso

De redenen die debiteuren hebben aangedragen om niet te hoeven te betalen
dienen met de bestuurder van gefailleerde te w orden afgestemd. Hiertoe zal
alsnog op korte termijn een bespreking moeten plaatsvinden.

12-06-2019
4

* afstemming bestuurder en/of oud medew erker omtrent redenen non betaling
door debiteuren
* afrekening en afstemming bank

19-09-2019
5

* afstemming bestuurder en/of oud medew erker omtrent redenen non betaling
door debiteuren
* afrekening en afstemming bank vindt plaats op het moment dat de
debiteurenincasso is afgerond

24-12-2019
6

De debiteurenincasso w ordt voortgezet. Met de bank zullen nadere afspraken
w orden gemaakt over de nog te verrichtte w erkzaamheden indien er geen
minnelijke betalingen kunnen w orden afgedw ongen.

24-06-2020
7

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet. Er zal op korte termijn overleg
met de bank plaatsvinden w aarbij w ordt bezien w elke incasso activiteiten er
w orden voortgezet en w ie de acties tegen w elke kosten gaat uitvoeren.

21-12-2020
8

De tussentijdse afrekening met de bank zal w orden afgerond.
De tussentijdse afrekening met de bank heeft plaatsgevonden. Na akkoord
van de bank is het bedrag naar de bank overgemaakt.
De curator zal in overleg treden met de bank over de ingenomen standpunten

21-06-2021
9

van met name de tw ee buitenlandse debiteuren en trachten nieuw e afspraken
te maken.
Het ziet er niet naar uit dat er minnelijke regelingen getroffen kunnen w orden
ten aanzien van de buitenlandse debiteuren. Zij stellen zich op het standpunt
dat de gefailleerde producten heeft geleverd die niet aan de daaraan te
stellen kw aliteit voldoet.
De curator w acht de reactie van de bestuurder van de gefailleerde af en zal
in de tussentijd bezien of de debiteur alsnog een nader onderbouw d
standpunt inneemt.

23-12-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement voor afw ikkeling kan
w orden voorgedragen.

10-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

10-07-2018
1

