Openbaar faillissementsverslag
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Verslagnummer
Datum verslag
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3
23-12-2020
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NL:TZ:0000141987:F001
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R-C
Curator

mr. P Hoekstra
mr I. Swennen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Michelle's Bodyw ear B.V.

19-06-2020
1

Gegevens onderneming
Raadhuisplein 32
6171 JC Stein
w w w .michellesbodyw ear.nl

19-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Verkoop van lingerie, dames- en herenonderkleding en badkleding, inclusief
persoonlijk advies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 29.703,78

€ -12.161,77

€ 141.983,71

2019

€ 167.911,00

€ -177,00

€ 50.099,00

2018

€ 179.360,00

€ -7.136,00

€ 48.062,00

2017

€ 187.961,00

€ -19.083,00

€ 55.784,00

Toelichting financiële gegevens

19-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zijn door de boekhouder bijgew erkt tot datum
faillissement.

19-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 19.400,09

19-06-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement bestond een positief banksaldo ad € 5.619,26 en w erd
in de w inkel kasgeld aangetroffen ad € 412,70. Deze bedragen zijn op de
boedelrekening gestort. Het restantbedrag op de boedelrekening betreft
opbrengst uit voortzetting van de activiteiten tot en met 2 juni 2020, na aftrek
van bijzondere faillissementskosten (verzekeringspremie).
De rekening-courantrekening van gefailleerde is voorlopig aangehouden
vanw ege de voortzetting van de activiteiten. Deze rekening muteert derhalve
dagelijks als gevolg van pinbetalingen door klanten. Het saldo tot en met 14
juni 2020 bedraagt € 6.843,48 (de bank geeft w ekelijks inzicht in de mutaties).
Na afloop van de voortzettingsperiode of zoveel eerder als w enselijk is zal het
eindsaldo w orden overgeschreven naar de boedelrekening.
€ 42.625,11

23-09-2020
2

Toelichting
Per heden bedraagt het banksaldo op de boedelrekening € 42.625,11. Dit
bedrag is met name veroorzaakt door opbrengst uit voortzetting van de
activiteiten van de w inkel tot en met 27 juni 2020, na aftrek van bijzondere
faillissementskosten (verzekeringspremie) alsook de aan crediteuren betaalde
bedragen betreffende gedurende de voortzettingsperiode verkochte artikelen
w aarop een geldig eigendomsvoorbehoud rust.
De rekening-courantrekening van gefailleerde is inmiddels opgeheven.
€ 38.918,30
Toelichting
Per heden bedraagt het boedelsaldo € 38.918,30. Het boedelsaldo is
afgenomen als gevolg van met name taxatiekosten betreffende de
w inkelinventaris en de betaling aan een crediteur met een rechtsgeldig
beperkt eigendomsvoorbehoud van de inkoopw aarde van de tijdens de
voortzettingsperiode verkochte artikelen.

Verslagperiode

23-12-2020
3

Verslagperiode
van
18-7-2020

19-06-2020
1

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020

23-09-2020
2

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

23-12-2020
3

t/m
23-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

128 uur 30 min

2

124 uur 0 min

3

43 uur 6 min

totaal

295 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de onderhavige verslagperiode is met name tijd besteed aan het
inventariseren, taxeren en pogingen tot verkoop van de inventaris,
actualiseren van de voorraadlijsten en verkopen tijdens de
voortzettingsperiode, opmaak van overzichten dienaangaande per EVBcrediteur, afw ikkeling van EVB-crediteuren (correspondentie, ophalen
goederen, afrekening over voortzettingsperiode, etc.) en correspondentie met
EVB-crediteuren zonder een geldig eigendomsvoorbehoud of enig ander
eigendomsrecht dat zij geldend kunnen maken.

23-09-2020
2

Gedurende de onderhavige verslagperiode is met name tijd besteed aan de
afw ikkeling van de EVB-crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud
(correspondentie, onderzoek van ontvangen stukken aangaande mogelijke
vermenging en afrekening over de voortzettingsperiode), actualisering van
vorderingen van (EVB-)crediteuren, ontruiming van de w inkelvoorraad uit het
huurpand, oplevering van het huurpand, en onderzoek van de administratie
van curanda.

23-12-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van gefailleerde zijn mevrouw C.J.B. Ehrens en mevrouw M.L.
de la Croix (moeder en dochter).
De aandeelhouder van gefailleerde is enkel mevrouw C.J.B. Ehrens.
Bestuurder de la Croix is in dienst.

19-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

19-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement liepen de volgende verzekeringen, w aarvan de premie
tot en met mei 2020 reeds door gefailleerde w as voldaan:
- Bedrijfsschadeverzekering
- Geldsw aardenverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
- Brandverzekering

19-06-2020
1

In verband met de voortzetting van de activiteiten van gefailleerde is de
premie over juni 2020 ad € 89,52 door de boedel voldaan.
Na afloop van de voortzetting van de activiteiten is de w inkelinventaris en
voorraad in het w inkelpand achtergebleven. Om die reden is over de periode
juli tot en met september 2020 nog verzekeringspremie betaald ad € 266,08.

23-09-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een w inkelpand aan het Raadhuisplein 32 te Stein
(w inkelcentrum). De huurprijs per maand bedraagt € 2.185,82 inclusief
servicekosten en BTW . De kale huur exclusief BTW bedraagt: € 1.647,37.
De verhuurder heeft zich nog niet tot de curator gew end.
De curator zal de huur opzeggen.

19-06-2020
1

De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 oktober 2020.

23-09-2020
2

Op 30 september 2020 is het pand aan de verhuurder opgeleverd. Vanw ege
het uitblijven van een bod op de inventaris heb ik met uw toestemming alle
inventaris om niet in het pand achtergelaten. Richting de verhuurder heb ik
bevestigd dat als gevolg van de afspraken tussen de verhuurder en één van
de bestuurders van curanda (over het om niet overnemen van een deel van
de inventaris door deze bestuurder en het al dan niet deels/geheel
ontruimen van het pand door deze bestuurder) de verdere afw ikkeling van
de huur en ontruiming volledig buiten de faillissementsboedel omgaat en de
boedel niet verantw oordelijk kan w orden gehouden voor w elke schade dan
ook als gevolg van de ontruiming of als gevolg van het eventueel later dan
voorzien bezemschoon opleveren van het pand.

23-12-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Eén van de bestuurders, mw . Ehrens, exploiteert ca. 25 jaar een kledingw inkel
in het plaatselijke w inkelcentrum van Stein. In 2009 w erd het w inkelcentrum
door een forse brand volledig verw oest. Voor de getroffen ondernemers, onder
w ie mw . Ehrens, w erd in 2010 een tijdelijk w inkelcentrum geopend. In 2013
heeft mw . Ehrens de voorraad van een tevens in het tijdelijke w inkelcentrum
gevestigde lingeriezaak overgenomen, met de bedoeling voor haar dochter
een lingeriew inkel op te zetten. Dit w erd de eenmanszaak Michelle's
Bodyw ear. Van mei 2015 tot augustus 2016 is het w inkelcentrum in Stein
volledig herbouw d. In mei 2015 w erd de eenmanszaak ingebracht in Michelle's
Bodyw ear BV. Kort voor de opening van het nieuw e w inkelcentrum tekende
gefailleerde een huurovereenkomst voor 10 jaar.
Het bestuur heeft verklaard dat de algehele bezetting van het nieuw e
w inkelcentrum niet goed w as, w aardoor de toeloop van klanten en daarmee
dus ook de omzet van gefailleerde achterbleef bij de verw achtingen. Dit leidde
tot een negatief eigen vermogen van afgerond € 50.000. Hoew el gedurende
de afgelopen jaren een enigszins stijgende lijn zichtbaar w as, heeft mw .
Ehrens als aandeelhouder naar eigen zeggen regelmatig geld bij moeten
storten om de rekeningen te kunnen betalen.
De herst- en w intercollectie 2019/2020 w aren deels al blijven liggen, terw ijl
gefailleerde begin 2020 w el w eer nieuw e voorraad badkleding moest inkopen
voor de zomermaanden. In maart sloeg vervolgens het coronavirus toe. De
w inkel is 3 w eken gesloten gew eest omdat de gepaste afstand ten opzichte
van klanten niet in acht kon w orden genomen. Na heropening ontstond echter
een uitzichtloze situatie. Gevreesd w erd dat de ingekochte badkleding niet
meer verkocht zou w orden omdat mensen niet of minder op vakantie gaan.
Door deze omstandigheden zijn de schulden bij leveranciers fors opgelopen,
met bovendien het vooruitzicht dat binnen enkele maanden w eer nieuw e
herfst- en w intercollectie zou moeten w orden ingekocht. Omdat er w einig tot
geen perspectief w as, heeft de aandeelhouder vervolgens besloten het
faillissement van Michelle's Bodyw ear B.V. aan te vragen.

19-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-06-2020
1

Toelichting

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-5-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie arbeidsovereenkomsten
Correspondentie met het UW V in verband met o.a. de loongarantieregeling en
voortzetting activiteiten.
Ontslagaanzeggingen.

19-06-2020
1

Correspondentie met het UW V in verband met o.a. de voortzetting van de
activiteiten en de einddatum van de arbeidsovereenkomsten.

23-09-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

19-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelinventaris

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w inkelinventaris bestaat voornamelijk uit kledingrekken, paspoppen, een
kassasysteem, een magnetron en andere kleine keukenbenodigdheden,
enkele meubelstukken en diverse andere kleine zaken zoals kerstspullen. De
w inkelinventaris is eigendom van gefailleerde.

19-06-2020
1

De w inkelinventaris is aangeboden aan een tw intigtal opkopers, maar dat
heeft niet geresulteerd in een bod. Als alternatief is gekeken naar de
mogelijkheid van verkoop via een veiling, maar de kosten daarvan staan niet in
verhouding tot de verw achte opbrengst van de inventaris.
De bestuurders is gevraagd of zij interesse hebben in overname van de
inventaris, maar de verw achting is dat dit niet het geval zal zijn.

23-09-2020
2

De inventaris is getaxeerd op € 2.250,- (liquidatiew aarde). Ondanks vele
pogingen is er geen koper gevonden. Eén van de bestuurders gaf in eerste
instantie aan het pand bezemschoon te w illen ontruimen op voorw aarde dat
de (w inkel)inventaris om niet aan haar toekomt, maar heeft nadien laten
w eten uitsluitend te zijn geïnteresseerd in een aantal w inkelrekken en een
en ander rechtstreeks met de verhuurder te zullen regelen. Met uw
toestemming heb ik het pand - inclusief alle inventaris - aan de verhuurder
opgeleverd. Richting de verhuurder heb ik bevestigd dat als gevolg van de
afspraken tussen de verhuurder en één van de bestuurders van curanda de
verdere afw ikkeling van de huur en ontruiming volledig buiten de
faillissementsboedel omgaat en de boedel niet verantw oordelijk kan w orden
gehouden voor w elke schade dan ook als gevolg van de ontruiming of als
gevolg van het eventueel later dan voorzien bezemschoon opleveren van het
pand.

23-12-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een vordering op gefailleerde ingediend. Volgens
opgave van het bestuur zijn er echter geen pandrechten van derden gevestigd
op bodemzaken, zodat het bodemvoorrecht van de fiscus niet aan de orde is.
Voorts zijn geen bodemzaken aangetroffen die (mogelijk) aan derden
toebehoren. De Belastingdienst heeft geen beslag gelegd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen

19-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelvoorraad bestaande uit lingerie,
onderkleding en badkleding

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement is een aanzienlijke w inkelvoorraad aangetroffen, die
deels w erd gepresenteerd in de w inkel (nieuw e/courante voorraad) en deels
w as opgeslagen in een kleine ruimte achter de w inkel (met name oudere
collecties uit vorige seizoenen).
De activiteiten van gefailleerde w orden met toestemming van de rechtercommissaris voortgezet (zie punt 6 hierna). De voorraad w ordt verkocht tegen
de gebruikelijke verkoopprijzen; met ingang van 15 juni tot einde
voortzettingsperiode w ordt een (beperkte) korting gegeven.
De voorraad en de mutaties daarin w erden niet geadministreerd door
gefailleerde, met uitzondering van een balanstelling tw eemaal per jaar. In het
kader van boedelbeschrijving en voortzetting heeft het personeel de opdracht
gekregen een telling uit te voeren. Daarnaast w orden de dagelijkse verkopen
geadministreerd en bijgew erkt in de voorraadlijst.
Een deel van de voorraad valt in de boedel. Daarnaast hebben vele
leveranciers zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud of
recht van reclame. De meeste eigendomsvoorbehouden zijn na onderzoek
erkend. Ten aanzien van de erkende eigendomsvoorbehouden is met de
leveranciers besproken dat de voorraad w ordt verkocht w aarbij de
factuurw aarde van de leverancier (inkoopw aarde gefailleerde) w ordt vergoed.
Voor deze verkopen komt de marge derhalve volledig toe aan de boedel.
Vanaf datum faillissement tot en met 14 juni 2020 bedraagt de brutoopbrengst uit w inkelverkopen € 20.301,13.

19-06-2020
1

De activiteiten van gefailleerde zijn voortgezet tot en met 27 juni 2020. De
bruto-opbrengst uit w inkelverkopen over de gehele voortzettingsperiode
bedraagt € 37.620,70 (Overboeking van saldi rekening-courantrekening naar
boedelrekening minus Rabobanksaldo op datum faillissement minus afgestort
kasgeld op datum faillissement minus € 100,- aan gepinde boedelbijdrage van
EVB-crediteur). Inmiddels is voor w at betreft verkopen over de
voortzettingsperiode een bedrag van € 2.446,27 incl. BTW betaald aan EVBcrediteuren met een geldig eigendomsvoorbehoud. In aanvulling daarop dient
er in ieder geval nog een bedrag van € 134,41 incl. BTW te w orden betaald
aan een EVB-crediteur. Met tw ee crediteuren met een beperkt
eigendomsvoorbehoud vindt er nog correspondentie en onderzoek plaats naar
eventuele vermenging. Indien blijkt dat er geen vermenging heeft
plaatsgevonden, dient aan voornoemde crediteuren een bedrag van €
4.364,43 te w orden betaald betreffende verkopen gedurende de
voortzettingsperiode.

23-09-2020
2

Het uitvoeren van de voorraadtelling en het opmaken van de voorraadlijst, het
actualiseren van deze voorraadlijsten aan de hand van de verkopen tijdens de
voortzettingsperiode, het uitsplitsen en uitsorteren van voorraad w aarop

w el/niet een geldig eigendomsvoorbehoud rust, alsook het instrueren van en
correspondentie met het personeel in dat verband, w as zeer tijdsintensief.
Datzelfde geldt voor de correspondentie met de diverse (EVB-)crediteuren.
Met tw ee crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud heeft er
correspondentie en onderzoek plaatsgevonden naar eventuele vermenging.
Op basis van de vele ontvangen stukken is geconcludeerd dat er van
vermenging geen sprake is.
Aan één crediteur is daardoor een bedrag betaald van € 2.320,09
betreffende de inkoopw aarde van de artikelen die w ij in de
voortzettingsperiode hebben verkocht. Van deze crediteur is ook nog
voorraad beschikbaar die gedurende de voortzettingsperiode niet w erd
verkocht, maar daarvan heeft de crediteur laten w eten die voorraad - met
een inkoopw aarde van € 2.578,01 - niet te zullen komen ophalen en
ingestemd met het feit dat hij hierdoor afstand doet van het
eigendomsvoorbehoud zodat de boedel vrij is om deze voorraad aan derden
te verkopen.
Met de andere crediteur zal de afw ikkeling volgende maand plaatsvinden. Of
dat leidt tot ophaling van de goederen (en een boedelbijdrage) of het laten
toekomen van de EVB-voorraad aan de boedel, zal dan blijken.

23-12-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad, instructies voorraadtelling, inventarisatie
eigendomsvoorbehouden, correspondentie met crediteuren.

19-06-2020
1

Inventarisatie voorraad, instructies voorraadtelling, inventarisatie en
uitsorteren eigendomsvoorbehouden, correspondentie met crediteuren.

23-09-2020
2

Inventarisatie beperkte eigendomsvoorbehouden en correspondentie met
crediteuren. Aanpassing van de vorderingen van crediteuren met
eigendomsvoorbehoud, rekening houdend met de afrekening van de
verkopen tijdens de voortzettingsperiode en de ophaling van de artikelen
w aarop een eigendomsvoorbehoud rust. Aanpassing van de integrale
voorraadlijsten, met verw erking van het voorgaande zodat obv een actuele
voorraadlijst de voorraad begin volgend jaar kan w orden aangeboden aan
interessenten.

23-12-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
N.v.t.

19-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

19-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

19-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

19-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

19-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vele leveranciers hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De meeste eigendomsvoorbehouden zijn erkend. Met
de leveranciers met een erkend eigendomsvoorbehoud is besproken dat de
voorraad w ordt verkocht tegen betaling van de factuurw aarde van de
leverancier (inkoopw aarde gefailleerde). Ten aanzien van eventuele
restantvoorraden die w orden bestreken door eigendomsvoorbehoud zal met
de betreffende leveranciers aan het einde van de voortzettingsperiode
afspraken w orden gemaakt.
Hetgeen aan leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud w ordt
vergoed in geld dan w el in goederen zal uiteraard in mindering strekken op
hun vorderingen.

19-06-2020
1

Ten aanzien van de verkopen over de voortzettingsperiode geldt dat er
inmiddels een bedrag van € 2.446,27 incl. BTW is betaald aan EVB-crediteuren
met een geldig eigendomsvoorbehoud. In aanvulling daarop dient er in ieder
geval nog een bedrag van € 134,41 incl. BTW te w orden betaald aan een EVBcrediteur. Met tw ee crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud vindt
er nog correspondentie en onderzoek plaats naar eventuele vermenging.
Indien blijkt dat er geen vermenging heeft plaatsgevonden, dient aan
voornoemde crediteuren een bedrag van € 4.364,43 te w orden betaald
betreffende verkopen gedurende de voortzettingsperiode.

23-09-2020
2

De restantvordering van de EVB-crediteuren, na afrekening van de verkopen
gedurende de voortzettingsperiode, is deels of integraal voldaan door ophaling
van de restantvoorraad. Voor w at betreft de ophaling van de restantvoorraad
hebben de EVB-crediteuren een boedelbijdrage betaald. In totaal heeft dit
geleid tot een opbrengst van € 563,- voor de boedel.
Indien er geen vermenging speelt ten aanzien van voorraad van de
crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud, dan zullen ook zij de
gelegenheid krijgen om een deel van de restantvoorraad op te halen, onder
betaling van een boedelbijdrage.
Bij het volgend verslag zal een crediteurenlijst en financieel verslag w orden
bijgevoegd w aarin al het voorgaande is verw erkt. Dan zal er duidelijkheid
bestaan over de al dan niet aanw ezigheid van vermenging en zal een
compleet totaaloverzicht kunnen w orden verstrekt.
Met tw ee crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud heeft er
correspondentie en onderzoek plaatsgevonden naar eventuele vermenging.
Op basis van de vele ontvangen stukken is geconcludeerd dat er van
vermenging geen sprake is.
Aan één crediteur is daardoor een bedrag betaald van € 2.320,09
betreffende de inkoopw aarde van de artikelen die w ij in de
voortzettingsperiode hebben verkocht. Van deze crediteur is ook nog
voorraad beschikbaar die gedurende de voortzettingsperiode niet w erd
verkocht, maar daarvan heeft de crediteur laten w eten die voorraad - met
een inkoopw aarde van € 2.578,01 - niet te zullen komen ophalen en
ingestemd met het feit dat hij hierdoor afstand doet van het
eigendomsvoorbehoud zodat de boedel vrij is om deze voorraad aan derden
te verkopen.
Met de andere crediteur zal de afw ikkeling volgende maand plaatsvinden. Of
dat leidt tot ophaling van de goederen (en een boedelbijdrage) of het laten
toekomen van de EVB-voorraad aan de boedel, zal dan blijken.

5.6 Retentierechten

23-12-2020
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

19-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Enkele leveranciers hebben het recht van reclame ingeroepen, maar omdat ten
aanzien van deze leveranciers reeds een (uitgebreid) eigendomsvoorbehoud is
erkend, w ordt aan het recht van reclame niet toegekomen.

19-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

19-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie eigendomsvoorbehouden, onderzoek algemene voorw aarden en
reikw ijdte eigendomsvoorbehouden, correspondentie met leveranciers.

19-06-2020
1

Inventarisatie eigendomsvoorbehouden, opmaak lijsten en afrekeningen per
EVB-crediteuren, correspondentie met (EVB-)crediteuren.

23-09-2020
2

De verhuurder heeft een beroep gedaan op de bankgarantie die ten laste van
Michelle's Bodyw ear B.V. w as gesteld in het kader van de huurovereenkomst,
als gevolg w aarvan de bank in juli 2020 tot uitbetaling aan de verhuurder is
overgegaan. Op basis van de stukken die de bank in dat verband van de
verhuurder ontving, w erd door mij geconstateerd dat de verhuurder geen
recht heeft op het volledige bedrag uit hoofde van de bankgarantie. De
verhuurder is hierover aangeschreven.
De verhuurder stelt dat hij w el recht heeft op het volledige bedrag uit hoofde
van de bankgarantie. De correspondentie en stukken die ik van de
verhuurder in dat verband heb ontvangen zijn nog voorw erp van onderzoek.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van
gefailleerde voortgezet, enerzijds vanw ege de aanvankelijk bestaande
mogelijkheid van een doorstart, anderzijds teneinde maximale opbrengst voor
de boedel te kunnen genereren door tegen reguliere verkoopprijzen aan
consumenten te kunnen verkopen. Omdat de w inkelverkopen vanaf 8 juni
inzakten, is met ingang van 15 juni 2020 een kortingsperiode gestart die zal
duren tot het einde van de voortzettingsperiode.
Met de leveranciers w aarvan een eigendomsvoorbehoud is erkend, is
besproken dat de voorraad tegen reguliere verkoopprijzen uit de w inkel w ordt
verkocht en dat de factuurw aarde (inkoopw aarde gefailleerde) zal w orden
vergoed. Ten aanzien van eventuele restantvoorraden die w orden bestreken
door eigendomsvoorbehoud zal met de betreffende leveranciers aan het einde
van de voortzettingsperiode afspraken w orden gemaakt.
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De activiteiten van gefailleerde zijn voortgezet tot en met 27 juni 2020. De
bruto-opbrengst uit w inkelverkopen over de gehele voortzettingsperiode
bedraagt € 37.620,70 (overboeking van saldi rekening-courantrekening naar
boedelrekening minus Rabobanksaldo op datum faillissement minus afgestort
kasgeld op datum faillissement minus € 100,- aan gepinde boedelbijdrage van
EVB-crediteur). Inmiddels is voor w at betreft verkopen over de
voortzettingsperiode een bedrag van € 2.446,27 incl. BTW betaald aan EVBcrediteuren met een geldig eigendomsvoorbehoud. In aanvulling daarop dient
er in ieder geval nog een bedrag van € 134,41 incl. BTW te w orden betaald
aan een EVB-crediteur. Met tw ee crediteuren met een beperkt
eigendomsvoorbehoud vindt er nog correspondentie en onderzoek plaats naar
eventuele vermenging. Indien blijkt dat er geen vermenging heeft
plaatsgevonden, dient aan voornoemde crediteuren een bedrag van €
4.364,43 te w orden betaald betreffende verkopen gedurende de
voortzettingsperiode.
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Aan één crediteur met beperkt eigendomsvoorbehoud is vanuit de boedel
een bedrag betaald van € 2.320,09 betreffende de inkoopw aarde van de
artikelen die in de voortzettingsperiode w erden verkocht.
Met de andere crediteur met een beperkt eigendomsvoorbehoud zal de
afw ikkeling volgende maand plaatsvinden.
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6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Omzet:
Vanaf datum faillissement tot en met 14 juni 2020 bedraagt de omzet uit
w inkelverkopen € 20.301,13. De voortzettingsperiode loopt echter nog zodat
deze omzet verder zal toenemen. Afhankelijk van de stand van de voorraad zal
uit deze omzet een gedeelte aan leveranciers met een geldig
eigendomsvoorbehoud moeten w orden vergoed (inkoopw aarde van de
omzet). De brutow instmarge bedraagt echter circa 50%-55%, zodat van
voornoemd bedrag afgerond € 10.000,- in ieder geval aan de boedel ten
goede komt als opbrengst uit de voortzetting.
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Kosten:
De boedel heeft over deze verslagperiode enkel verzekeringspremie betaald
als bijzondere faillissementskosten. Personeelskosten lopen via het UW V in het
kader van de loongarantieregeling. Kosten voor nutsvoorzieningen (enkel
w ater en elektra) lopen via het naastgelegen pand w aarin bestuurder mw .
Ehrens haar kledingw inkel exploiteert.
In het volgende verslag zal uitgebreider w orden gerapporteerd over de
opbrengst uit de voortzettingsperiode.
Zie 6.1.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie voorraad, inventarisatie eigendomsvoorbehouden,
correspondentie met leveranciers, instructies personeel, overleg
verzekeringstussenpersoon.

19-06-2020
1

Inventarisatie voorraad, inventarisatie eigendomsvoorbehouden,
correspondentie met leveranciers, instructies personeel, overleg
verzekeringstussenpersoon.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er leek interesse te bestaan voor een doorstart. Deze geïnteresseerde heeft
intussen echter aangegeven enkel de voorraad te w illen overnemen.
Met deze voornoemde geïnteresseerde en enkele andere partijen die
interesse hebben getoond in de voorraad zal in contact w orden getreden om
eventuele restantpartijen van de voorraad te kunnen verkopen (w aar nodig
met inachtneming van de geldige eigendomsvoorbehouden).
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Er heeft zich geen partij meer gemeld voor een doorstart.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met geïnteresseerde partijen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De financiële administratie van gefailleerde w erd verzorgd door de broer van
bestuurder mw . Ehrens, die tevens boekhouder is. De administratie is
bijgew erkt tot datum faillissement.
Of is voldaan aan de boekhoudplicht in de zin van art. 2:10 BW moet nog
w orden onderzocht.
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De boekhouding over de periode 2016 tot en met datum faillissement w erd
door de bestuurders overhandigd. De gevoerde administratie is de afgelopen
periode voorw erp van onderzoek gew eest. De administratie voldoet aan het
vermelde in artikel 2:10 BW . De verplichtingen zijn te kennen uit de
administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gelet op de w ettelijke termijnen zijn de jaarrekeningen van gefailleerde over
2017 en 2018 te laat gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan middels inbreng van de eenmanszaak
Michelle's Bodyw ear op 7 mei 2015.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.

Toelichting
Idem

Toelichting
De administratie w erd onderzocht en zal op een aantal punten nog nader
w orden bekeken. In het volgende verslag volgen de conclusies
dienaangaande.

19-06-2020
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23-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.
In onderzoek
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Toelichting
Idem
In onderzoek
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Toelichting
De administratie w erd onderzocht en zal op een aantal punten nog nader
w orden bekeken. In het volgende verslag volgen de conclusies
dienaangaande.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.672,88
Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V ex art. 66 W W .
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 710,00

19-06-2020
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Toelichting
Dit betreft een vordering aangaande loonbelasting over de maand maart 2020
en omzetbelasting over februari 2020.
€ 3.930,00
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Toelichting
Dit betreft een vordering aan omzetbelasting over de maand mei 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.926,82
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

19-06-2020
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Toelichting
Dit betreft vorderingen van met name leveranciers.
31

23-09-2020
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Toelichting
Dit betreft met name vorderingen van leveranciers en klanten die beschikken
over een cadeaubon.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.469,72
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€ 37.699,00
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Toelichting
Dit bedrag zal nog afnemen als gevolg van aanpassing van de vorderingen van
één of meer EVB-crediteuren als gevolg van verkoop en retournering van
voorraad w aarop een geldig eigendomsvoorbehoud rust.
Bij het volgend verslag zal een crediteurenlijst w orden bijgevoegd w aarin al
het voorgaande is verw erkt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting w ordt het faillissement opgeheven w egens gebrek aan
baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.
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Correspondentie met crediteuren met een beperkt eigendomsvoorbehoud.
Correspondentie en oplevering met verhuurder.
Aanpassing vorderingen etc.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

19-06-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onder andere de volgende w erkzaamheden zullen in de komende periode
w ordt verricht:
- Afronding voortzetting
- Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden
- Verkoop restantpartijen voorraad en inventaris
- Onderzoek paulianeuze transacties en bestuurdersaansprakelijkheid
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Onder andere de volgende w erkzaamheden zullen in de komende periode
w orden verricht:
- Verkoop inventaris
- Verkoop restant voorraad
- Oplevering huurpand
- Afw ikkeling beperkte eigendomsvoorbehouden en vermengingsdonderzoek
- Actualiseren crediteurensaldo
- Onderzoek paulianeuze transacties en bestuurdersaansprakelijkheid
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Onder andere de volgende w erkzaamheden zullen in de komende periode
w orden verricht:
- verkoop restant voorraad
- afrekening en afw ikkeling van laatste crediteur met beperkt
eigendomsvoorbehoud
- conclusies paulianeuze transacties en bestuurdersaansprakelijkheid
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet voorzienbaar.
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Naar verw achting zal het faillissement in de komende drie maanden integraal
w orden afgew ikkeld en bij het volgende verslag w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten. Er zal dan tevens een integraal
financieel verslag w orden ingediend.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

