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Algemene gegevens
Naam onderneming
Maison Florop B.V.

19-02-2020
1

Gegevens onderneming
Maison Florop B.V. w as gevestigd aan de Bosschtraat 41 te 6211 AT
Maastricht. De domeinnaam van de w ebsite van de w ebsite van Florop B.V. is
w w w .florop.nl.
De onderneming w as ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 14027897.

19-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Maison Florop B.V. w as een w inkel en groothandel in dranken, met name w ijn
en port.

19-02-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaargrootboekkaarten uit de financiële administratie van
curanda ontvangen tot en met september 2019. De administratie van
november 2019 tot aan datum faillissement is nog niet aangeleverd. Deze is
afgegeven bij de accountant van curanda, te w eten Via Finance B.V. De curator
verw acht dat de bijgew erkte administratie op korte termijn bij hem w ordt
ingeleverd.

19-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

19-02-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er 1 w erknemer in dienst van curanda, te w eten
de A.J.M. Smits. De heer Smits w as de bedrijfsleider.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-02-2020
1

€ 6.625,06

12-05-2020
2

€ 2,81

08-01-2021
3

Verslagperiode
van
14-1-2020

19-02-2020
1

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

12-05-2020
2

t/m
11-5-2020
van
12-5-2020

08-01-2021
3

t/m
6-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 0 min

2

13 uur 54 min

3

7 uur 24 min

totaal

35 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
de bestuurder van curanda en de activa in kaart gebracht. Het personeel is
ontslagen en de huur van de bedrijfsruimte is beëindigd. De curator tracht
thans de door hem aangetroffen activa te verkopen.

19-02-2020
1

De curator heeft de door hem aangetroffen activa verkocht, de gehuurde
bedrijfsruimte opgeleverd, de administratie van curanda onderzocht en de
crediteuren in kaart gebracht.

12-05-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is van oorsprong een familiebedrijf, opgericht in 1863 door de familie
Florop aan de Maastrichter Brugstraat 30 te Maastricht. Sedertdien is Florop
een begrip in Maastricht met name door het uitgebreide assortiment w ijnen.
Sinds het begin van de 20e eeuw w ordt Florop gedreven door de familie Smits.
Naast w ijnen van over de hele w ereld w erd het assortiment uitgebreid met
verfijnde delicatessen en verse specialiteiten. Eind 20e eeuw w erd Maison
Florop gesplitst in tw ee bedrijven. Het delicatessen gedeelte w erd gevestigd
aan de Markt te Maastricht en de w ijnen w erden ondergebracht in een aparte
w ijnkoperij aan de Bosschtraat.

19-02-2020
1

De delicatesse afdeling failleerde in 2012. De w ijnafdeling is voortgezet als
w ijnkoperij in de Bosschtraat 41 te Maastricht onder leiding van Lou Smits. Enig
bestuurder en aandeelhouder is sedert maart 2012 de zus van de heer Smits,
mevrouw A.L.A. van der Hoeven-Smits.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

19-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en zal, w aar nodig,
deze beëindigen.

19-02-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van curanda aan de Bosschtraat w erd gehuurd van de heer
G. W olfs en mevrouw I.Y. W olfs-Halla. De curator heeft de huurovereenkomst
met machtiging van de rechter-commissaris beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

19-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de heer Smits w as het vanaf de doorstart in 2012 al moeilijk het hoofd
boven w ater te houden. Door het faillissement van de delicatessen afdeling
aan de Markt in Maastricht in 2012 zijn er grote klanten w eggevallen. Toen de
heer Smits sedert medio 2019 fysieke problemen kreeg en slecht ter been
raakte, kon hij steeds minder frequent klanten bezoeken en klanten w erven,
w aardoor de omzet nog meer terugliep. Het w egvallen van enkele belangrijke
klanten van Maison Florop w erd volgens de heer Smits de genadeklap. Het
aanvragen van het faillissement van Maison Florop w as de enige optie.
Uiteindelijk is het faillissement om praktische redenen niet door Smits zelf
aangevraagd maar door Garage M. W alstock, een van de crediteuren van
Maison Florop.

19-02-2020
1

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De curator heeft geen redenen om aan te nemen dat er naast de oorzaken
genoemd door de heer Smits nog andere oorzaken zijn van het faillissement.

08-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

19-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1
Toelichting
De curator heeft het enige personeelslid, de heer Smits, met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen op 16 januari 2020.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

19-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfsvoertuig, een zeer beperkte inventaris en een
beperkte voorraad aangetroffen. De curator tracht deze thans onderhands te
verkopen.

19-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk, w el van voorraad. Het betreft een
beperkte voorraad w ijn en port.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

19-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenstand zal moeten blijken uit de nog aan te leveren boekhouding
door de heer Smits. Deze w ordt thans bijgew erkt.

19-02-2020
1

Uit de administratie blijkt dat er geen sprake is van debiteuren.

08-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van curanda w ordt niet voortgezet.

19-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart van de onderneming plaatsvinden.

19-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt of er voldaan is aan de boekhoudplicht.

19-02-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2018
gedeponeerd op 16 juli 2019 en derhalve tijdig. De curator onderzoekt of de
jaarrekeningen in het verleden ook tijdig zijn gedeponeerd.

19-02-2020
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

08-01-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

08-01-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.
Nee

19-02-2020
1

08-01-2021
3

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

19-02-2020
1
08-01-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft aan de hand van het dossier en de aangeleverde
administratie onderzoek of er sprake is van eventueel onrechtmatig
handelen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

08-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.275,74

08-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.986,00

19-02-2020
1

€ 11.100,00

12-05-2020
2

€ 16.605,00

08-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.019,28

08-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

19-02-2020
1

8

12-05-2020
2

10

08-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.145,51

19-02-2020
1

€ 17.310,35

12-05-2020
2

€ 19.751,55

08-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

19-02-2020
1

De curator draagt het faillissement voor voor opheffing bij gebrek aan baten.

08-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de omvang van de crediteuren en schrijft deze zo
nodig aan.

19-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie onderzoek jaarstukken en boekhouding. Onderzoek
rechtmatigheid. Verkoop activa. Eventueel innen van debiteuren.

19-02-2020
1

Nader onderzoek administratie en rechtmatigheid. Eventueel innen van
debiteuren.

12-05-2020
2

Opheffing bij gebrek aan baten.

08-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

19-02-2020
1

Op korte termijn.

08-01-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

