Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
10-10-2019
F.05/18/462
NL:TZ:0000084469:F001
04-12-2018

R-C
Curator

mr. Schippers
mr J.A. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
BNS Fashion BV

19-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap BNS Fashion BV is statutair gevestigd te Duiven en
heeft het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel 08024607. De
vennootschap handelt onder de naam Tender W omen en is feitelijk gevestigd
op een viertal adressen, te w eten Markt 13, 7131 DG Lichtenvoorde;
Stationsstraat 82a, 3851 NK Ermelo; Grietsestraat 21, 6901 GR Zevenaar en
Lange Nering 37a, 8302 EA Emmeloord.

19-12-2018
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de besloten
vennootschap Fieldbridge BV, Kamer van Koophandel nummer 32105664,
gevestigd en kantoorhoudende aan de Prinses Margrietlaan 33, 3925 HC
Scherpenzeel. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is
de heer M.W .H.J. Feldbrugge, w onend op laatstgenoemd adres. De heer
Feldbrugge is tevens feitelijk bestuurder van de vennootschap.

Activiteiten onderneming
De vennootschap houdt zich bezig met verkoop van damesmode.

Financiële gegevens

19-12-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.607.139,00

€ -99.994,00

€ 605.073,00

2016

€ 1.532.400,00

€ -103.814,00

€ 501.068,00

2017

€ 1.611.700,00

€ -28.466,00

€ 475.645,00

2018

€ 1.398.000,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2018 zijn voorlopig. Resultaat en balanstotaal over dit jaar
zijn niet bekend.

19-12-2018
1

In aanvulling op bovenstaande gegevens moet nog w orden vermeld dat de
vermogenspositie van de vennootschap in de loop van de jaren slecht is
gew eest. Het eigen vermogen beliep in 2015 € 765.000,-- negatief, w aar
bovenop nog komt een langlopende lening van € 655.000,--. Het negatief
eigen vermogen is in de jaren daarna opgelopen tot € 897.000,--. De
langlopende lening is gelijk gebleven.

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

19-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 4.637,68

19-12-2018
1

€ 59.024,46

26-03-2019
2

€ 59.553,09

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
Voor mutaties zie het bijgevoegde financieel verslag.
€ 59.951,63

Verslagperiode

10-10-2019
5

Verslagperiode
van
4-12-2018

19-12-2018
1

t/m
17-12-2018
van
18-12-2018

26-03-2019
2

t/m
22-3-2019
van
23-3-2019

24-07-2019
4

t/m
23-7-2019
van
24-7-2019

10-10-2019
5

t/m
10-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 18 min

2

44 uur 0 min

4

6 uur 33 min

5

7 uur 36 min

totaal

123 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode is een eerste inventarisatie gemaakt van de stand van de
boedel. Curator heeft de vier w inkels van de vennootschap in Emmeloord,
Ermelo, Lichtenvoorde en Zevenaar geïnspecteerd. Voorts is aandacht besteed
aan de belangen van de w erknemers en is het UW V ingeschakeld in het kader
van de Loongarantieregeling. Tevens is aandacht besteed aan de positie van
de ongeveer 25 leveranciers, die allen een eigendomsvoorbehoud hebben
bedongen. Ook is aandacht besteed aan de positie van de pandhouder
Rabobank en tenslotte is veel aandacht uitgegaan naar een mogelijke
doorstart.

19-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is de meeste aandacht uitgegaan naar
afronding en afw ikkeling van de doorstart van drie van de vier w inkels. Voorts
is aandacht besteed aan de overige activa, zoals premierestituties. Daarnaast
is er afgerekend met de pandhouder.
Tenslotte is aandacht besteed aan mutaties in de crediteurenlijst. Crediteuren
die een regeling hebben getroffen met de doorstarter, konden uit de lijst
w orden verw ijderd. De regeling met de doorstarter is geschied tegen finale
kw ijting.

26-03-2019
2

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan afrekening met het
energiebedrijf en inventarisatie van de boedelvorderingen.

24-07-2019
4

In deze laatste verslagperiode moest nog enige aandacht w orden besteed
aan een afrekening met NUON. Ook zijn vragen van de Autoriteit Consument
en Markt en beantw oord en vonden nog enige afrondende contacten met
Rabobank plaats. Tenslotte vond een afrekening plaats met BVA Auctions.
Deze had betrekking op enige w inkelinventaris.

10-10-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zoals hierboven al aangegeven, is de heer M.W .H.J. Feldbrugge feitelijk
bestuurder van de vennootschap. Voorheen had hij een compagnon met w ie
de w erkzaamheden w erden gedeeld, doch deze heeft op enig moment
afscheid genomen. Daarna heeft de heer Feldbrugge de aansturing, logistiek
en alle andere zaken rond de vier w inkels zelfstandig afgehandeld. De w inkels
w erden beleverd door ongeveer 25 vaste leveranciers. In dienst van de
vennootschap zijn 19 w erknemers, w aarvan de meesten parttime. Zij zijn allen
verkopers in de vier w inkels. Administratieve ondersteuning w erd verleend
door EMD Administratieve Dienstverlening te Doornenburg.
De vennootschap is een doorstart van Tender Shops BV, dat in 2009 failleerde.
Deze vennootschap exploiteerde destijds ongeveer 15 w inkels onder de naam
Tender W omen. Als gevolg van het faillissement zijn toen 10 w inkels gesloten
en 5 w inkels doorgestart in de huidige vennootschap. Van deze 5 w inkels
w aren er op de faillissementsdatum nog 4 over.

1.2 Lopende procedures

19-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover op de huidige verslagdatum bekend, zijn er geen procedures
aanhangig tegen of namens de gefailleerde vennootschap.

19-12-2018
1

Ook in de afgelopen verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures
namens of tegen de vennootschap.

26-03-2019
2

1.3 Verzekeringen
In de verslagperiode zijn lopende verzekeringen geïnventariseerd. Deze zullen
zo spoedig mogelijk w orden opgezegd.

19-12-2018
1

Verzekeringen zijn opgezegd in de verslagperiode. Dit gaf recht op
premierestituties, die inmiddels in de boedel zijn gevloeid.

26-03-2019
2

1.4 Huur
De vennootschap huurt de 4 w inkelpanden in Emmeloord, Ermelo,
Lichtenvoorde en Zevenaar. De huren van de panden zijn met inachtneming
van de termijn van artikel 39 Faillissementsw et opgezegd tegen 1 april 2019,
of zoveel eerder als w ordt overeengekomen. In het kader van een mogelijke
doorstart, heeft curator ernaar gestreefd om de einddatum van de
huurovereenkomsten te vervroegen.

19-12-2018
1

De huurovereenkomsten met betrekking tot de w inkelpanden zijn in de
verslagperiode geëindigd. De doorstarter heeft overeenstemming bereikt met
de verhuurders van de drie w inkels die in de doorstart zijn betrokken.

26-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Na de doorstart in 2009 zijn de aanvankelijk 5, later 4 w inkels nimmer
w instgevend gew eest. Als gevolg daarvan is de vermogenspositie van de
vennootschap in de loop van de jaren sterk negatief gew orden. W elisw aar
bleef de omzet op peil, maar als gevolg van relatief hoge huren kon geen w inst
w orden gemaakt. In de loop van de jaren zijn enkele huurovereenkomsten w el
aangepast, in die zin dat lagere huurprijzen w erden overeengekomen, maar
dit heeft onvoldoende zoden aan de dijk gezet. De slechte vermogenspositie
heeft gezorgd voor liquiditeitskrapte, w aardoor aanpassing en modernisering
van de w inkels achterw ege moest blijven. Het vertrek van de compagnon op
enig moment heeft ervoor gezorgd dat alle w erkzaamheden in het kader van
logistiek, contacten met de leveranciers, inkoop, administratie etc. op de
schouders van de heer Feldbrugge kw amen. Dit vormde op enig moment een
zw are last. Uit een analyse van de verkoopgegevens per w inkel is tenslotte
gebleken dat de resultaten van de vestiging Emmeloord structureel
tegenvielen, w aardoor ook de goede, c.q. redelijke resultaten van de andere
w inkels onder druk kw amen te staan.

19-12-2018
1

Uiteindelijk heeft de bestuurder moeten besluiten tot aanvragen van
faillissement, toen duidelijk w as gew orden dat alle inspanningen niet tot een
positief resultaat konden leiden. Het faillissement van de vennootschap is
aangevraagd op 30 november en uitgesproken door de rechtbank Gelderland
op 4 december 2018.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen nieuw e inzichten ontstaan.

26-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

19-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

19-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-12-2018

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de w erknemers. Contacten met het UW V inzake de
Loongarantieregeling. Het organiseren van een centrale intake. Schriftelijke
ontslagaanzegging. Beantw oorden van vragen van w erknemers en informatie
verstrekken over mogelijke doorstart.

19-12-2018
1

14 van de 19 w erknemers konden in dienst treden bij de doorstarter.

26-03-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelinventarissen, w inkelbetimmeringen, enige
kantoorinventaris

€ 37.500,00

€ 0,00

W inkelinventarissen, w inkelbetimmeringen, enige
kantoorinventaris

€ 362,00

totaal

€ 37.862,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft op 17 december 2018 met een koper overeenstemming bereikt
over doorstart van 3 van de 4 w inkels. De w inkelbetimmeringen,
w inkelinventarissen en kantoorinventaris zijn verkocht.

19-12-2018
1

De koopsom is in de verslagperiode op de boedelrekening gestort.

26-03-2019
2

In deze laatste verslagperiode is nog enige w inkelinventaris geveild. De
opbrengst is toegevoegd aan het actief.

10-10-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een vordering op de vennootschap. Curator zal
daarom rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

19-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en onderzoek naar doorstart. Het realiseren van een doorstart,
w aarover hieronder meer.

19-12-2018
1

Afronding van de doorstart.

26-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

w inkelvoorraad

€ 33.300,00

€ 3.300,00

totaal

€ 33.300,00

€ 3.300,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w inkelvoorraden zijn geleverd door ongeveer 25 leveranciers. Alle
leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud bedongen. In de
verslagperiode zijn de vorderingen van leveranciers en
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd. Indien en voor zover er geen
sprake w as een eigendomsvoorbehoud, omdat bijvoorbeeld alle facturen
w aren voldaan, heeft curator rekening gehouden met het pandrecht van
Rabobank. Overleg met alle leveranciers en de bank heeft in de verslagperiode
plaatsgevonden. Curator heeft aan de bank voorgesteld om een
boedelbijdrage te voldoen. Overeenstemming hierover moet nog w orden
bereikt.

19-12-2018
1

De verkoopopbrengst van de voorraad is ten goede gekomen aan de
pandhouder Rabobank. De bank heeft een boedelbijdrage betaald van 10%,
derhalve € 3.300,--.

26-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie van vorderingen van leveranciers en eigendomsvoorbehouden.
Uitsplitsing van de voorraad, eigendom van de leveranciers enerzijds en
vallend onder het pandrecht van de bank anderzijds.

19-12-2018
1

Voortzetting van uitsplitsing van de voorraad; controle op het treffen van
regelingen met crediteuren met eigendomsvoorbehoud; overleg met de bank
en afronding.

26-03-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
handelsnaam en IE-rechten
boedelbijdrage inventarisatie
eigendomsvoorbehouden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

boedelbijdrage inz. nieuw e huurovereenkomsten
premierestituties
restant voorschot advocaat
bijdrage in opruimkosten Emmeloord
rente
totaal

€ 7.500,00
€ 3.439,37
€ 35,20
€ 1.210,00
€ 3,42
€ 9.687,99

€ 12.500,00

Toelichting andere activa
De bedragen w elke met de koper zijn overeengekomen moeten nog op de
boedelrekening w orden gestort. In het volgende verslag zullen deze w orden
verantw oord.

19-12-2018
1

De overeengekomen verkoopsom en boedelbijdragen zijn in de verslagperiode
op de boedelrekening gestort.

26-03-2019
2

Bovengenoemde opbrengsten w orden verantw oord in het financieel verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek; onderhandelingen met koper en afronden koopovereenkomst.

19-12-2018
1

Afw ikkeling koopovereenkomst.

26-03-2019
2

Afw ikkeling verkoop w inkelinventaris met BVA Auctions.

10-10-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geen vorderingen
totaal

Toelichting debiteuren
Alle verkopen in de w inkels geschiedden tegen contante betaling, dan w el met
pinbetalingen. Er zijn geen vorderingen op debiteuren.

19-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap heeft een kredietovereenkomst met Rabobank. De vordering
van Rabobank op de faillissementsdatum bedraagt € 193.151,84. De bank
heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage de opbrengst
van de voorraden geïncasseerd. Deze opbrengst komt in mindering op de
vordering van de bank.

19-12-2018
1

26-03-2019
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover op de huidige verslagdatum bekend, zijn er geen lopende
leaseovereenkomsten. Enig onderzoek w ordt nog gedaan.

19-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op inventaris en voorraden. Op de inventaris
rust evenw el het bodemvoorrecht van de fiscus, hetgeen door de bank w ordt
gerespecteerd. Op de voorraden rust veelal het eigendomsvoorbehoud van de
leveranciers. Dit eigendomsvoorbehoud w ordt door de bank gerespecteerd.

19-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven.

19-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals hierboven al aangegeven, hebben alle 25 leveranciers een
eigendomsvoorbehoud bedongen in hun leveringsvoorw aarden. In de
verslagperiode zijn alle beroepen op eigendomsvoorbehoud onderzocht en
geïnventariseerd. In het kader van de doorstart heeft de koper van de activa
met vrijw el alle leveranciers overeenstemming w eten te bereiken over
aankoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Met de
leveranciers is afgesproken dat zij hun openstaande vordering zullen
crediteren en dat zij nieuw e facturen zullen sturen aan de koper.

19-12-2018
1

In de verslagperiode heeft de doorstarter de aankoop van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden afgerekend met de leveranciers.
Deze afrekening vond plaats tegen finale kw ijting. De ter verificatie
aangemelde vorderingen van deze crediteuren zijn uit de crediteurenlijst
verw ijderd.

26-03-2019
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

19-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

19-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Aan de bank is een voorstel gedaan voor een boedelbijdrage inzake het
inventariseren van voorraden w aarop nog w èl het pandrecht van de bank rust.

Toelichting
Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen, die is afgerekend met de
boedel.

19-12-2018
1

26-03-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zoals hierboven al aangegeven, heeft curator in de verslagperiode
geïnventariseerd w elk deel van de voorraden valt onder het
eigendomsvoorbehoud van de leveranciers en op w elk deel van de voorraad
het pandrecht van de bank rust. Curator heeft de uitkomst van dit onderzoek
gerapporteerd aan de bank en daarbij een voorstel gedaan voor een
boedelbijdrage.

19-12-2018
1

Overleg met de bank over vergoeding van de voorraad en boedelbijdrage;
bereiken van overeenstemming.

26-03-2019
2

Enige afrondende contacten met Rabobank.

10-10-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De 4 w inkels zijn op de faillissementsdatum gesloten. Er hebben sindsdien
geen verkopen meer plaatsgevonden.

19-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-12-2018
1

6.4 Beschrijving
Na de faillissementsdatum is curator in contact gekomen met een mogelijke
gegadigde voor een doorstart. Deze gegadigde, oud eigenaar van het in 2009
gefailleerde Tender Shops BV, heeft serieuze belangstelling getoond voor
overname van 3 van de 4 w inkels. In diens plan w ordt de vestiging te
Emmeloord gesloten. De gegadigde heeft kort na de faillissementsdatum
onderhandelingen geopend met de verhuurders van de respectievelijke
w inkelpanden en in korte tijd met deze verhuurders overeenstemming w eten
te bereiken over het sluiten van nieuw e huurovereenkomsten. Vervolgens is
de gegadigde in overleg getreden met curator en is overeenstemming bereikt
over verkoop van alle w inkelinventarissen, dus inclusief die van de w inkel in
Emmeloord, verkoop van handelsnaam en IE-rechten en het betalen van
enkele boedelbijdragen. De transactie heeft op 13 december jl. de goedkeuring
van de rechter-commissaris verkregen. De koopovereenkomst is op 17
december jl. gesloten. Koper is Mission Fashion W omen BV, een vennootschap
van de heer D. Pardijs, die op dit moment onder die naam een tw eetal
damesmodew inkels exploiteert in Veenendaal en Doetinchem. Deze keten zal
derhalve w orden uitgebreid met de drie Tender w inkels in Ermelo,
Lichtenvoorde en Zevenaar en geleidelijk aan zullen w orden omgebouw d tot
damesmodew inkels onder de naam Mission.

19-12-2018
1

Overeenstemming over de doorstart is bereikt op 17 december 2018.
Vervolgens zijn drie van de vier w inkels w eer opengegaan op 21 december
2018.

26-03-2019
2

6.5 Verantwoording
De koopsom van de bedrijfsactiva zal binnenkort w orden gestort op de
boedelrekening.

19-12-2018
1

De koopsom is inmiddels betaald op de boedelrekening.

26-03-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 55.000,00

19-12-2018
1

Toelichting
Te verw achten in totaal: € 55.000,--.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De overeengekomen boedelbijdragen zijn in bovenvermeld bedrag inbegrepen,
met uitzondering van de boedelbijdrage van Rabobank, w aarvoor curator een
voorstel aan de bank heeft gedaan.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie; contacten met de verhuurders en leveranciers;
onderhandelingen met de gegadigde en het sluiten van een
koopovereenkomst.

19-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden in het kader van de
doorstart van de onderneming te w eten in drie van de vier w inkels, afgerond.

26-03-2019
2

Verslag 3:
Ondanks zijn door de ACM enkele vragen gesteld aan curator inzake
afw ikkeling van de doorstart. Deze moeten nog w orden beantw oord. Tevens
dient nog een controle plaats te vinden op de afrekening met de
energieleverancier.

24-07-2019
4

Beantw oording vragen van de Autoriteit Consument en Markt en afronding.

10-10-2019
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor zover op de huidige verslagdatum bekend, is voldaan aan de
boekhoudplicht. Indien daartoe aanleiding is, zal nader onderzoek w orden
gedaan.

19-12-2018
1

Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding voor nader onderzoek.

26-03-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen vanaf 2009 zijn tijdig gedeponeerd, met uitzondering van
het jaar 2015, w aarin het depot een aantal w eken te laat is geschied.

19-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant van de vennootschap heeft een samenstellingsopdracht.

19-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 6 maart 1992. Het geplaatst en gestort
kapitaal bedraagt € 18.000,--. Niet kan w orden nagegaan of dit kapitaal
daadw erkelijk is gestort. Een eventuele vordering tot volstorting van de
aandelen is echter verjaard, zodat het onderzoek is afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

19-12-2018
1

Toelichting
Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. Mocht daartoe aanleiding zijn,
dan zal in een van de komende verslagperioden nader onderzoek w orden
gedaan en zal hierover w orden gerapporteerd.
Nee

26-03-2019
2

Toelichting
Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding voor nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

19-12-2018
1

Toelichting
Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van paulianeus handelen. Mocht daartoe aanleiding zijn,
dan zal in een van de komende verslagperioden nader onderzoek w orden
gedaan en zal hierover w orden gerapporteerd.
Nee

26-03-2019
2

Toelichting
Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding voor nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en enig onderzoek.

19-12-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Voorts is een
boedelvordering te verw achten van het UW V in het kader van de
Loongarantieregeling. Mogelijk volgen nog een of meerdere boedelvorderingen
van de verhuurders.

19-12-2018
1

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is nog niet bekend. De verhuurders hebben
een beroep gedaan op afgegeven bankgaranties en ten aanzien van drie van
de vier w inkels is overeenstemming bereikt met de doorstarter over nieuw e
huurovereenkomsten met ingang van 1 januari 2019.

Toelichting
In de verslagperiode hebben drie verhuurders boedelvorderingen aangemeld.
Van een van deze vorderingen staat de hoogte nog niet vast. Deze verhuurder
is uitgenodigd om haar vordering te onderbouw en.
€ 45.846,39

26-03-2019
2

11-04-2019
3

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode is de boedelvordering van UW V bekend
gew orden. Deze bedraagt € 38.358,09. De vordering is opgenomen in de
crediteurenlijst. De verhuurder van w ier de boedelvordering nog niet bekend
w as, heeft in de verslagperiode een specificatie verstrekt, w aaruit blijkt dat
haar boedelvordering is gedekt door een bankgarantie. Deze verhuurder heeft
nog w el een concurrente vordering, die is opgenomen in de crediteurenlijst.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de boedelvorderingen ongew ijzigd
gebleven. Een lijst van ter verificatie aangemelde vorderingen, inclusief de
boedelvorderingen, w ordt als bijlage aan dit verslag gehecht.

10-10-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De hoogte van de preferente vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
Nadere informatie van de fiscus w ordt afgew acht.

Toelichting
De fiscus heeft tot nu toe aanslagen loonheffing aangemeld ten bedrage van €
12.009,-- en voorts - deels ambtshalve opgelegde - aanslagen omzetbelasting
voor een bedrag van in totaal € 82.334,--.
€ 94.343,00

19-12-2018
1

26-03-2019
2

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
In de verslagperiode heeft de Belastingdienst een subsidie in het kader van de
w et W TL (w et tegemoetkomingen loondomein) ten bedrage van € 5.052,toegekend. Dit bedrag zal w orden verrekend met de openstaande aanslagen.

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de crediteurenlijst.

8.3 Pref. vord. UWV

10-10-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Een preferente vordering van het UW V is te verw achten.

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.
€ 6.430,00

19-12-2018
1

26-03-2019
2

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
Deze vordering is bekend gew orden in de laatste verslagperiode en inmiddels
opgenomen in de crediteurenlijst.

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de crediteurenlijst.

10-10-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op dit moment nog niet
bekend.

Toelichting
Deze zijn op de huidige verslagdatum niet bekend.
€ 33.680,60

19-12-2018
1

26-03-2019
2

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
Deze laag preferente vordering van UW V is bekend gew orden in de laatste
verslagperiode en inmiddels opgenomen in de crediteurenlijst.

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de crediteurenlijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-10-2019
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

19-12-2018
1

28

26-03-2019
2

Toelichting
Het aantal crediteuren is afgenomen ten opzichte van het aantal genoemd in
het vorige verslag in verband met de regelingen die de doorstarter heeft
getroffen met de leveranciers van de voorraden.
30

11-04-2019
3

30

24-07-2019
4

30

10-10-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.210.579,79

19-12-2018
1

€ 101.199,31

26-03-2019
2

Toelichting
In het vorige verslag is een fout geslopen in de hoogte van de vorderingen van
de gezamenlijke crediteuren. De stand w as toen € 121.057,97. De stand is
thans afgenomen in verband met de regelingen met de crediteuren.
€ 1.196.116,01

11-04-2019
3

Toelichting
Ook de totale vordering van de concurrente crediteuren is enigszins
afgenomen ten opzichte van het vorige verslag om dezelfde reden als
hierboven genoemd. Het grootste deel van de vordering betreft leningen
verstrekt door de aandeelhouder. Dit betreft een bedrag van € 963.815,--.
€ 1.454.884,80

24-07-2019
4

Toelichting
Verslag 3:
Ten opzichte van het vorige verslag is het bedrag enigszins gew ijzigd.
€ 1.454.884,80
Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-10-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nu de koper van de activa overeenstemming heeft bereikt met vrijw el alle
leveranciers over overname van de voorraden, is te verw achten dat veel
vorderingen van leveranciers, die thans reeds ter verificatie zijn aangemeld,
zullen w orden verlaagd, dan w el geschrapt. Hieraan zal in de komende
verslagperiode aandacht w orden besteed.

19-12-2018
1

De doorstart is inmiddels grotendeels afgew ikkeld. Er zijn nog enkele kleinere
kw esties, w aaraan aandacht moet w orden besteed. De w ijze van afw ikkeling
van het faillissement is afhankelijk van de nog te verw achten boedelvordering
van het UW V. Niet ondenkbaar is dat deze in omvang beperkt zal zijn, nu een
groot deel van de w erknemers relatief snel in dienst is getreden bij de
doorstarter. Mocht dat het geval zijn, dan kan w ellicht, na aftrek van de
faillissementskosten, een uitkering aan de preferente crediteuren fiscus en
UW V w orden gedaan.

26-03-2019
2

Gezien de te verw achten faillissementskosten en overige boedelvorderingen, is
het onw aarschijnlijk dat een uitkering aan de preferente en concurrente
crediteuren kan w orden gedaan.

11-04-2019
3

Verslag 3:
Gezien de hoogte van het thans gerealiseerd actief en de inmiddels bekende
boedelvordering van UW V, is de verw achting dat noch voor de overige
boedelcrediteuren, noch voor de preferente en concurrente crediteuren een
uitkering beschikbaar zal komen en dat het faillissement binnenkort bij de
rechtbank zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

24-07-2019
4

Na vaststelling van de faillissementskosten zal het resterend actief w orden
uitgekeerd aan het UW V uit hoofde van haar boedelvordering. Voor de
overige crediteuren komt geen actief beschikbaar, zodat aan de rechtbank
zal w orden gevraagd om het faillissement op te heffen w egens gebrek aan
baten.

10-10-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contacten met alle leveranciers en, zoals hierboven al aangegeven, onderzoek
van de eigendomsvoorbehouden, controle van de aanbieding door de koper
aan de leveranciers en bemiddeling, w aar nodig.

19-12-2018
1

Afronding van de regeling met de crediteuren en aanpassen van de
crediteurenlijst.

26-03-2019
2

Verslag 3:
Controle van boedel- en overige vorderingen. Aanpassing crediteurenlijst.
Enige correspondentie met boedel crediteur en verdere afw ikkeling van de
doorstart.

24-07-2019
4

Controle crediteurenlijst.

10-10-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling doorstart en ontvangst koopsom en verantw oording daarvan in het
volgende financieel verslag. Controle van creditering door leveranciers. Verdere
afw ikkeling met de Rabobank. Eventueel nader onderzoek naar aspecten van
rechtmatigheid.

19-12-2018
1

Bijw erken overzicht van ter verificatie aangemelde vorderingen; afw achten van
boedelvordering UW V en verdere afronding.

26-03-2019
2

Er moet ook nog duidelijkheid geschapen w orden over de hoogte van de
boedelvordering van een van de verhuurders.

11-04-2019
3

Verslag 3:
Controle van de afrekening met het energiebedrijf en afw ikkeling van de
vragen van de ACM.

24-07-2019
4

De resterende kw esties zijn inmiddels afgew ikkeld. Het faillissement w ordt
thans bij de rechtbank voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

10-10-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gezien de huidige stand van de boedel, zou een afw ikkeling van het
faillissement in de loop van 2019 mogelijk moeten zijn.

19-12-2018
1

Gezien de huidige stand van de boedel, is te verw achten dat het faillissement
in voorjaar/zomer 2019 kan w orden afgerond.

26-03-2019
2

Verslag 3:
De verw achting is dat het faillissement in het najaar van 2019 kan w orden
afgew ikkeld.

24-07-2019
4

Najaar 2019.

10-10-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

