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Nummer:
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Datum:
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Datum uitspraak:

12-07-2016

Curator:

Mr. A.E. Mulder

R-C:

mr. Schippers

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Shoe B.V.
h.o.d.n. 12Shoe

Activiteiten onderneming
Het repareren van schoenen en aanverwante dienstverlening.
Omzetgegevens
2015: € 40.048,2014: € 16.792,-

Personeel gemiddeld aantal
3
Saldo einde verslagperiode
€ 16.108,16.171,63
€ 22.239,72
Verslagperiode
9 december 2016 t/m 27 maart 2017.
28 maart t/m 5 juli 2017
6 juli 2017 t/m 11 januari 2018
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Datum:

11-01-2018

Bestede uren in verslagperiode
6
13,85
44,4
Bestede uren totaal
88,4
102,25
140,65
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Triple Shoe B.V. (hierna: µTriple Shoe¶ is op 27 november 2012 opgericht en is statutair
gevestigd te Arnhem. De meerderheid van de aandelen in het kapitaal van Triple Shoe wordt
gehouden door de heer E.M.H. Libourel. Andere aandeelhouders zijn Isit Holding B.V., IVH
0DQDJHPHQW&RQVXOWDQWV%9GHKHHU'+:6FK|QIHOGHQGHKHHU,10%URHUVHQ'H
heer E.M.H. Libourel is tevens de bestuurder.

1.2

Winst en verlies
Het verlies bedroeg in 2015 € 228.512,- en in 2014 € 99.759,-.

1.3

Balanstotaal
Het balanstotaal bedroeg ultimo 2015 € 148.068,- en ultimo 2014 € 26.041,-.

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend was er op faillissementsdatum geen sprake van lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
1'HYHU]HNHULQJHQ]XOOHQ]RYHHOPRJHOLMNZRUGHQEHsLQGLJG
2. Triple Shoe had een inventaris/goederen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Beide
YHU]HNHULQJHQ]LMQDIJHORSHQYHUVODJSHULRGHEHsLQGLJG
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Datum:

11-01-2018

Huur
1. Triple Shoe huurde een bedrijfsruimte aan het Horaplantsoen 2 te Ede. De huur is inmiddels
opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris.
2. De bedrijfsruimte is inmiddels opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Triple Shoe is eind 2012 opgericht en handelt onder de naam 12Shoe. Haar bedrijfsactiviteiten
zien op het repareren van schoenen die zij van klanten door het hele land ontvangt en aan hen
retourneert via afgiftepunten in met name supermarkten.
Er bestaan reeds sinds 2012/2013 overeenkomsten ter zake met supermarktketens zoals de
Spar en de Coop, maar door deze organisaties is de service pas vanaf januari 2016 aan hun
klanten aangeboden. Albert Heijn heeft ondanks toezegging, nog immer de service niet
aangeboden. Hierdoor is de omzet achtergebleven bij de verwachting.
Het bleek lastig om de klanten in de supermarkten te bereiken door middel van reclame. Triple
Shoe heeft een onderzoek ter zake laten uitvoeren waaruit bleek dat, om de klanten te kunnen
bereiken, reclame zal moeten worden gemaakt buiten de supermarkten om, bijvoorbeeld door
PLGGHOYDQVRFLDOPHGLD+LHUYRRU]RXHFKWHUHHQILQDQFLsOHLQYHVWHULQJYDQ¼250.000,- zijn
vereist, terwijl Triple Shoe slechts een (externe) financiering van € 185.000,- kon krijgen. De
bestuurder heeft er vervolgens voor gekozen om het eigen faillissement aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren bij Triple Shoe drie werknemers in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Conform de concept jaarrekening 2015 waren er in 2015 gemiddeld 2,5 werknemers in dienst
op basis van een fulltime dienstverband.

2.3

Datum ontslagaanzegging
1. Op 15 juli jl. is het ontslag schriftelijk aangezegd aan de drie werknemers. Twee
werknemers hebben inmiddels een individueel intakegesprek gehad met het UWV in het kader
van de loongarantieregeling; voor de derde werknemer zal het intakegesprek binnenkort
plaatsvinden.
2. De intakegesprekken zijn voltooid.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Triple Shoe heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
1. Triple Shoe beschikt over diverse bedrijfsmiddelen, waaronder machines voor de
uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en kantoorinventaris. In de afgelopen periode zijn de
bedrijfsmiddelen getaxeerd. De activa zullen waarschijnlijk worden aangeboden via een
internetveiling van ProVeiling; curator zal de rechter-commissaris hiervoor machtiging vragen.
2. De bedrijfsmiddelen en de voorraad zijn met machtiging van de rechter-commissaris
verkocht via een internetveiling van ProVeiling.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen en voorraad tezamen hebben per saldo € 10.933,98 incl. BTW
opgebracht.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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1. Op faillissementsdatum was er sprake van een beperkte voorraad goederen (bijvoorbeeld
]ROHQ 'HYRRUUDDGLVRSIDLOOLVVHPHQWVGDWXPJHwQYHQWDULVHHUGHQODWHURRNJHWD[HHUG(HQ
deel van de voorraad is mogelijk geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Deze claim zal
worden beoordeeld en afgewikkeld.
2. Een deel van de voorraad is wegens het beroep op eigendomsvoorbehoud door de
leverancier opgehaald. De overige voorraad is geveild tezamen met de bedrijfsmiddelen (zie
onderdeel 3.5).
OHW
1. Op faillissementsdatum waren er nog een aantal schoenen die nog niet waren gerepareerd.
2. Het onderhanden werk is door de werknemers in opdracht van de bestuurder voltooid en
gefactureerd (zie onderdelen 6.1 en 6.2).

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
1. Niet van toepassing.
2. De opbrengst van de voorraad tezamen met de bedrijfsmiddelen is per saldo
€ 10.933,98 incl. BTW.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
1. Triple Shoe is eigenaar van het softwaresysteem waarmee de inname en uitgave van
schoenen door middel van barcodes digitaal kan worden geadministreerd bij zowel de
afgiftepunten als bij Triple Shoe zelf. Triple Shoe heeft dit systeem zelf ontwikkeld.
2. De curator is gebleken dat Triple Shoe niet de eigenaar van het softwaresysteem is, maar
alleen het gebruiksrecht hierop heeft.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

1. Op faillissementsdatum was er sprake van een debiteurenportefeuille. In totaal stond er op
faillissementsdatum een bedrag ter hoogte van € 8.832,10 open. De debiteuren zijn
aangeschreven met het verzoek de vordering op de boedelrekening te voldoen. Enkele
debiteuren hebben aangegeven niet bekend te zijn met de vordering dan wel deze reeds te
hebben voldaan op de zakelijke bankrekening van Triple Shoe. Curator heeft de
bankafschriften opgevraagd om dit te kunnen controleren.
2. De curator heeft inmiddels de bankafschriften ontvangen en verwerkt. De debiteuren
hebben tezamen € 1.295,89 voldaan. De prefaillissementsdebiteuren zullen in de komende
verslagperiode worden aangemaand.
Verwezen wordt naar onderdeel 6.1 en 6.2 voor informatie met betrekking tot de
boedeldebiteuren.
3. 22 debiteuren met nog onbetaald gebleven posten zijn aangemaand. In totaal (boedel- en
prefaillissement) betreft het een bedrag van € 9.968,34, waarvan € 9.131,00 prefaillissement.
Het betreft een zeer grote reeks facturen van kleine tot zeer kleine bedragen per factuur door
de aard van de dienst (schoenreparaties). In de afgelopen verslagperiode heeft een
prefaillissementsdebiteur een bedrag van € 16,58 voldaan. Er zijn twee doorgestorte
crediteringen van de Rabobank ontvangen voor een bedrag van € 131,09 (prefaillissement).
Tevens is duidelijk geworden dat diverse facturen voor faillissementsdatum reeds waren
voldaan, maar dat dit nog niet was verwerkt in de administratie.

Prefaillissementdebiteuren
In totaal staat nog een bedrag open van € 8.029,82.
Boedeldebiteuren
In totaal staat nog een bedrag open van € 561,61
In de komende verslagperiode zal de incasso worden voortgezet. Doordat er geen kopie
facturen beschikbaar zijn verloopt de incasso moeizaam. De komende periode zal worden
bezien of de (cloud) administratie nog beschikbaar kan komen.

5. In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond. In totaal is aan
prefaillissementsdebiteuren een bedrag van € 7.235,64JHwQFDVVHHUG(ULVJHEOHNHQGDW
enkele debiteuren reeds voor faillissementsdatum het verschuldigde bedrag hadden
voldaan. Daarnaast blijken enkele vorderingen niet incasseerbaar en vanwege de
hoogte van de openstaande declaraties per debiteur (van ca. € 10 tot € 100) is het niet
opportuun om de incasso voort te zetten. Er staat nog een bedrag van € 891,87 open.
Dit bedrag zal als oninbaar worden afgeboekt.
Voor wat betreft de boedeldebiteuren geldt dat een bedrag van € 789,79 is ontvangen.
Er staat nog een bedrag open van € 34,82. Dit bedrag zal als oninbaar worden
afgeboekt.
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Opbrengst
€ 1.443,56 (prefaillissement).
€ 1.466,40 (prefaillissement)
€ 433,40 (boedel)

5. In totaal € 7.235,64 (prefaillissement)
€ 789,79 (boedel)

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Voortzetting incassowerkzaamheden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
1. Triple Shoe houdt een rekening-courant aan bij de Rabobank Arnhem en Omstreken. De
bestuurder heeft verklaard dat er op faillissementsdatum een creditsaldo bestond. Curator
heeft de bankafschriften bij zowel de bestuurder als de Rabobank opgevraagd en heeft tevens
de Rabobank verzocht om het creditsaldo tezamen met het bedrag dat door debiteuren na
datum faillissement op deze rekening is voldaan, naar de boedelrekening over te maken.
2. De afgelopen periode heeft de bank € 2.811,46 aan de boedel overgemaakt. Dit bedrag
bestond uit het saldo per datum faillissement ad € 579,05, crediteringen van debiteuren ad €
1.194,41 en een teruggaaf omzetbelasting van € 1.038,-.
3. De bank heeft € 131,09 aan de boedel overgemaakt. Het betreft twee crediteringen van
(prefaillissements)debiteuren.

5.2

Leasecontracten
1. Triple Shoe had een Hyundai i10 op grond van een operational leaseovereenkomst in
gebruik. Deze auto is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.
Daarnaast beschikt Triple Shoe over een Peugeot 508. Het betreft een financial lease waarbij
het voertuig onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Deze leaseovereenkomst zal de
komende periode worden afgewikkeld.
2. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de afkoopsom van de Peugeot
van € 3.749,72 aan de leasemaatschappij voldaan, zodat de leaseovereenkomst is
afgewikkeld. De Peugeot is vervolgens via een internetveiling via ProVeiling verkocht. De
Peugeot heeft per saldo € 6.273,85 incl. BTW via de veiling opgebracht, zodat de opbrengst
voor de boedel € 2.524,13 (opbrengst veiling minus afkoopsom) is.
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Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden door Triple Shoe aan derden verstrekt.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
1. Er hebben zich twee crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Een
claim is reeds afgewikkeld, de andere claim zal de komende periode worden afgewikkeld.
2. In de afgelopen verslagperiode is ook de tweede claim afgewikkeld doordat de crediteur zijn
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft opgehaald. De creditfactuur ter zake
heeft de curator nog niet van deze crediteur mogen ontvangen. Zodra deze is ontvangen, zal
de vordering van de crediteur worden aangepast en zal dit onderdeel worden afgewikkeld.
3. In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel de creditfactuur ad € 907,50 ontvangen en
is de vordering aangepast. Daarmee is ook dit onderdeel afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

5.9

Werkzaamheden
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

1. Curator heeft de mogelijkheid van het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten onderzocht.
Hiertoe is onderzoek gedaan naar de stand van het onderhanden werk alsmede of de
benodigde verzekeringen (nog) van kracht waren. Uit dit onderzoek bleek dat er geen
bedrijfsongevallenverzekering was afgesloten. Derhalve heeft curator ervoor gekozen de
onderneming niet voort te zetten.
Ondanks dat curator de bestuurder heeft laten weten de onderneming niet voort te zullen
zetten, heeft de bestuurder toch de werknemers opdracht gegeven om de schoenen die reeds
waren ingeleverd ter reparatie, te repareren. Deze schoenen zijn vervolgens per DHL
teruggestuurd naar de afgiftepunten.
De werkzaamheden zijn gefactureerd voor een totaalbedrag van € 949,43. Hiervan is € 75,46
voldaan op de boedelrekening. Het is mogelijk dat een aantal van deze facturen is voldaan op
de zakelijke bankrekening van Triple Shoe. Curator heeft de bankafschriften opgevraagd om
dit te kunnen controleren. De kosten van de verzending per DHL zijn nog niet bekend; de
bestuurder heeft verklaard dat deze lager zullen zijn dan de opbrengsten.
2. De boedel heeft van het gefactureerde totaalbedrag van € 949,43 tot op heden
€ 311,03 ontvangen. De boedeldebiteuren zullen in de komende verslagperiode worden
aangemaand.
De kosten van DHL ter zake van de verzending van de schoenen zijn € 226,66. Deze kosten
zijn door de boedel voldaan.
3. De boedel heeft € 36,40 aan betalingen ontvangen. De boedel heeft van het gefactureerde
totaalbedrag tot op heden € 347,43 ontvangen. De incasso wordt voortgezet, zie ook 4.1.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Er is tot op heden € 347,43 ontvangen en € 226,66 aan kosten betaald.
Zie hiervoor onder 4. debiteuren.
5. Er is € 789,79 ontvangen en € 226,66 aan kosten betaald.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Voortzetting incassowerkzaamheden.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Helaas bleek een doorstart niet
mogelijk.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.
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Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De komende periode zal de administratie nader worden onderzocht.
Nadat de (cloud) administratie weer ter beschikking is gekomen zal het onderzoek naar de
administratie worden afgerond.
5. Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. Er is niet van onregelmatigheden
gebleken.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de boekjaren 2013 en 2014 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Hiertoe was gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria van artikel
2:396 lid 1 BW.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.
Er heerst onduidelijkheid of de aandelen volgestort zijn. Dit zal komende verslagperiode nader
worden onderzocht.
5. Het onderzoek naar de volstortingsplicht is afgerond. Er is gebleken dat alle aandelen
zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Er zal nog nader worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Dit onderzoek zal worden afgerond na het administratieonderzoek.
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5. Er is niet gebleken van onregelmatigheden.
7.6

Paulianeus handelen
Er zal nog nader worden onderzocht of er sprake is van paulianeus handelen.
Dit onderzoek zal worden afgerond na het administratieonderzoek.

7.7

Werkzaamheden
Zie hiervoor.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De algemene faillissementskosten resulteren in (preferente) boedelvorderingen.
UWV € 13.096,54.
Er zijn boedelkosten ontstaan als gevolg van de door de curator en haar medewerkers
gewerkte uren.
Daarnaast heeft de verhuurder van de bedrijfsruimte een boedelvordering ingediend van €
1.280,50 ter zake van de huur na datum faillissement. Het UWV heeft een boedelvordering
van € 13.096,54 ingediend.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 6.243,00
De vordering van de fiscus is ongewijzigd gebleven.
5. € 8.882,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 13.251,66

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden geen.
Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering aangemeld.
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Aantal concurrente crediteuren
18
Op verslagdatum hebben achttien concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 245.948,15
Aan concurrente vorderingen is voor een totaal van € 245.948,15 ingediend.
5. € 269.352,90

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal vermoedelijk worden opgeheven wegens gebrek aan baten.
5. Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De verwachting is dat het faillissement binnen zes maanden zal worden afgewikkeld.
Het faillissement zal vermoedelijk in de komende verslagperiode worden afgerond. Een en
ander is met name afhankelijk van het verloop van de debiteurenincasso.
5. Gelijktijdig met de publicatie van dit verslag is het faillissement voorgedragen voor
opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.
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Plan van aanpak
De inning van de prefaillissements- en boedeldebiteuren zal de komende verslagperiode
worden voortgezet. Daarnaast zal ook het onderzoek naar de administratie en de
volstortingsverplichting van de aandelen worden gecontinueerd.
De focus zal uitgaan naar het innen van de debiteurenvorderingen.
5. Niet van toepassing.

10.3

Indiening volgend verslag
28 juni 2017.
Het volgende verslag zal uiterlijk zes maanden na heden worden ingediend.
5. dit is het eindverslag.

10.4

Werkzaamheden
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