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

3
17-11-2022
F.05/22/103
NL:TZ:0000234082:F001
17-05-2022

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Rootsmann B.V.

17-06-2022
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Vaassen
Vestigingsadres aan de Lichtenhorstraat 29b te (6942 GS) Didam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75351501

17-06-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten
detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen, W ebportals en
gegevensverw erking, w ebhosting en aanverw ante activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.225.064,00

€ 11.767,00

€ 448.133,00

2021

€ 892.340,18

€ -268.717,21

€ 862.869,31

Toelichting financiële gegevens

17-06-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening 2020 w at
betrekking heeft op 2019 en 2020. De financiële gegevens over 2021 zijn
afkomstig uit de w inst- en verliesrekening dat is opgehaald het
boekhoudsysteem.

17-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

17-06-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-06-2022
1

€ 67.561,70

16-09-2022
2

€ 73.839,41

17-11-2022
3

Verslagperiode
van

17-06-2022
1

17-5-2022
t/m
12-6-2022
van

16-09-2022
2

13-6-2022
t/m
15-9-2022
van
16-9-2022
t/m
6-11-2022

Bestede uren

17-11-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 0 min

2

173 uur 54 min

3

68 uur 24 min

totaal

343 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien voornamelijk op de
doorstart van de onderneming en de verkoop van de voorraad. Daarnaast zien
een groot gedeelte van de uren van op de afw ikkeling van de nog losse
eindjes met de bestuurder.

16-09-2022
2

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien voornamelijk op de
afw ikkeling van de doorstart van de onderneming alsmede de verkoop van
de voorraad. Daarnaast zien een groot gedeelte van de uren op het
afw ikkelen van de debiteuren alsmede de nog losse eindjes met de
bestuurder.

17-11-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Rootsmann B.V. is Dock B.V.
Bestuurders van Dock B.V. zijn A.R. van Bosch van Rosenthal Beheer B.V. en
Grals Beheer Vaassen B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van A.R. van Bosch van Rosenthal Beheer
B.V. is de heer Bosch van Rosenthal.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Grals Beheer Vaassen B.V. zijn de heer
en mevrouw Steenw oerd-Vos.

17-06-2022
1

1.2 Lopende procedures
Geen

17-06-2022
1

Voor zover bekend geen.

16-09-2022
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend lopen er diverse verzekeringen bij Nationale Nederlanden
Schadeverzekering Maatschappij N.V., Fatum General Insurance N.V. en
Achmea Schadeverzekeringen N.V. met tussenkomst van Thoma Assurantiën.

17-06-2022
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn de lopende premies tot op heden
betaald.
Inmiddels zijn alle verzekeringen bij Thoma beëindigd en heeft er voor enkele
van deze verzekeringen een restitutie plaatsgevonden op de boedelrekening.
De curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

16-09-2022
2

1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand aan de Lichtenhorststraat 29B te (6942 GS)
Didam. Daarnaast huurde gefailleerde diverse vierkante meters/units shop-inshop bij Loods 5 te Amersfoort, Duiven, Maastricht, Sliedrecht en Zaandam.
Ook huurde failliet een unit bij Depot Zeven.

17-06-2022
1

De huur is opgezegd.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode veelvuldig contact gehad met
bovengenoemde partijen inzake de afw ikkeling van de huurvordering alsmede
de afw ikkeling van de daar nog aanw ezige voorraad en/of tegoeden die
toebehoren aan gefailleerde. De curator zet zijn w erkzaamheden in de
aankomende verslagperiode hierin voort.

16-09-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement de stijgende kosten
van transport en de inkoop van producten gecombineerd met een te lage
omzet. Om nieuw e voorraad beschikbaar te hebben en orders te kunnen
uitleveren w as er opnieuw extern geld nodig.
De curator onderzoekt bovenstaande oorzaak.

17-06-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

17-06-2022
1

3
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens bestuurder 3 w erknemers in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-06-2022
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-5-2022

3

Aangetekende ontslagaanzegging

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder
Contact personeel
Contact UW V
Toestemming ontslag RC
Ontslagaanzegging personeel

17-06-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend geen:het bedrijfspand w ordt gehuurd.

17-06-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Contact bestuurder
Onderzoek Kadaster

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-06-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 7.520,00

Rollend materieel

€ 28.500,00

Immateriële activa

€ 8.980,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 2.850,00

€ 45.000,00

€ 2.850,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Rollend materieel bestaat uit een leasevoertuig en 2voertuigen in eigendom.
Daarnaast heeft failliet bedrijfsinventaris.

17-06-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de inventaris, immateriële activa en rollend
materieel verkocht aan de doorstarter voor € 45.000,-. Hiervan is € 24.621,afgedragen aan de bank en betrof de boedelbijdrage € 2.850,-.

16-09-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 229.495,--

17-06-2022
1

€ 274.508,-.

16-09-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder
Contact doorstarter

17-06-2022
1

Contact (advocaat van de) bestuurder
Contact doorstarter
Opstellen activaovereenkomst
Afw ikkelen doorstart doorstarter

16-09-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraden Didam + L5 vestigingen
Voorraden Depot Zeven
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 43.560,00
€ 2.000,00
€ 45.560,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde exploiteerde een onderneming in de verkoop van
(industriële)meubelen: (buffet)kasten, tafels, tv-meubels, krukjes, bureaus,
etc.

17-06-2022
1

De voorraden zijn inmiddels getaxeerd door NTAB. Uit de taxatie is gebleken
dat de voorraad op alle locaties bij elkaar ruim 4.000 stuks bevatten.
In de afgelopen verslagperiode is de voorraad op de locatie te Didam en de
vestigingen van Loods 5 verkocht aan een opkoper voor € 43.560,- inclusief
BTW . De afdracht aan de bank - voor zover zij hier recht op hebben- moet nog
plaatsvinden.

16-09-2022
2

De curator is nog in gesprek met Depot Zeven met betrekking tot o.a. de daar
aanw ezige voorraad.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator afgew ikkeld met Depot
Zeven. De voorraad die nog aanw ezig w as bij Depot Zeven is verkocht aan
Depot Zeven voor € 2.000,- inclusief BTW . De gelden zijn inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.

17-11-2022
3

De curator zet zijn w erkzaamheden inzake de afw ikkeling met de bank over
onder andere deze kw estie voort.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact bestuurder
Contact doorstarter

17-06-2022
1

Contact (advocaat van de) bestuurder
Contact met doorstarter
Contact met opkopers
Verkoop voorraad
Afw ikkeling ophalen goederen.

16-09-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Hieronder valt handelsnaam, merken, goodw ill en OHW . Het OHW bestaat
volgens bestuurder grotendeels uit klanten die reeds hebben betaald maar
nog niet geleverd hebben gekregen.

17-06-2022
1

Zie 3.3.

16-09-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bestuurder

17-06-2022
1

Zie 3.3.

16-09-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opgave volgens boekhoudsysteem d.d. 245-2022

€ 46.085,38

€ 855,85

Verkopen Loods 5

€ 7.019,73

€ 7.019,73

Depot Zeven

€ 2.591,25

€ 2.591,25

€ 55.696,36

€ 10.466,83

totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bestuurder heeft de curator toegang gegeven tot het digitale
boekhoudsysteem. Hieruit is een lijst met debiteuren opgehaald, zie
bovenstaande opgave. Dit betrof volgens bestuurder klanten die grotendeels
hebben betaald maar nog de artikelen geleverd hebben gekregen. De curator
is met de bank (pandhouder) in overleg omtrent deze kw estie in het kader van
de doorstart.

17-06-2022
1

Curator heeft besloten de debiteuren aan te gaan schrijven. De curator zet zijn
w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode hierin voort.

16-09-2022
2

De verkopen die hebben plaatsgevonden bij Loods 5 hadden een omvang van
€ 7.019,73 en het geld is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven en is
hierover veelvuldig contact gew eest met de debiteuren alsmede de
bestuurder. De tussenstand is als volgt:
Reeds betaald € 20.065,69;
Bestelling geannuleerd w egens o.a. lange levertijd € 9.389,33, en;
Betaald op de boedelrekening € 855,85.
Totaal nog te incasseren volgens debiteurenlijst € 19.676,56.
Zoals in het vorige verslag is vermeld heeft Loods 5 inmiddels de gelden
inzake de verkopen na faillissement overgemaakt naar de boedelrekening.
Tot slot heeft de curator ook afgew ikkeld met Depot Zeven. Na verrekening
met de vordering van Loods 5 van na faillissement heeft Depot Zeven een
bedrag ad € 2.591,25 overgemaakt naar de boedelrekening inzake de
verkopen na faillissement.
De curator zet zijn w erkzaamheden voort inzake de nog te incasseren
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-11-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder

17-06-2022
1

Contact bestuurder
Contact Loods 5

16-09-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 59.523,00

17-06-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend ad € 59.523,-. Ik verw ijs hiervoor
naar 5.3.

€ 27.191,16

16-09-2022
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank na aftrek van het aanw ezige banksaldo ten tijde van
het faillissement en de afdracht in verband met de verkoop van het rollend
materieel bedraagt € 27.191,16.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is er een leasecontract afgesloten met Dutch Finance met
betrekking tot een voertuig (Iveco Daily) en zijn er leaseovereenkomsten met
ATMR gesloten met betrekking tot een koffiezetapparaat en een printer.

17-06-2022
1

De doorstarter heeft de leaseovereenkomst met betrekking tot het voertuig
overgenomen. De leasemaatschappij heeft bevestigt dat er geen vordering
meer is op gefailleerde. Het vrijw aringsbew ijs is inmiddels ontvangen.

16-09-2022
2

Met betrekking tot de leaseovereenkomst bij ATMR heeft de doorstarter
aangegeven dit graag over te w illen nemen. De curator heeft ATMR
doorverw ezen naar de doorstarter en aangegeven dat zonder tegenbericht de
curator ervan uitgaat dat zij met de doorstarter eruit zijn gekomen en onze
bemoeiingen zijn beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
Door failliet zijn zekerheden verstrekt aan de Rabobank met betrekking tot de
(al dan niet toekomstige) inventaris, transportmiddelen, voorraden en
debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

17-06-2022
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft een beroep gedaan op de separatistenpositie. Zie 5.3.

17-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door diverse crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud
en bruikleen. De curator is aan het bekijken of de eigendomsvoorbehouden en
bruikleen geldig tot stand zijn gekomen.

17-06-2022
1

Tw ee van de drie partijen hebben inmiddels bericht gehad omtrent de
afw ikkeling van het vermeende eigendomsvoorbehoud.

16-09-2022
2

De curator is nog in gesprek met een derde partij, die inmiddels heeft
aangegeven dat het niet zou gaan om eigendomsvoorbehoud, maar
pandrechten. Stukken w aaruit dit zou moeten blijken zijn nog niet ontvangen
en de curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op retentierechten.

17-06-2022
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

17-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.850,00

16-09-2022
2

Toelichting
Betreft boedelbijdrage inzake verkoop rollend materieel. De boedelbijdrage
inzake de verkoop van de voorraad zal w orden genoteerd zodra de curator
afw ikkelt met de bank.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

bestuurder
pandhouders
doorstarter
crediteuren
leasemaatschappijen

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

17-06-2022
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De bestuurder heeft na faillissement slechts de nog uit te leveren opdrachten
(voor zover mogelijk) afgew ikkeld.

17-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nog niet bekend.

17-06-2022
1

N.v.t.

16-09-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact bestuurder
Contact doorstarter

17-06-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met een kandidaat in gesprek omtrent een doorstart.

17-06-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een doorstart plaatsgevonden met
betrekking tot de inventaris, immateriële activa en rollend materieel.

16-09-2022
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

17-06-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-06-2022
1

N.v.t.

€ 45.000,00
Toelichting
De bruto verkoopopbrengst bedraagt € 45.000,-. Voor de specificatie hiervan
verw ijs ik naar 3.3.

6.7 Boedelbijdrage

16-09-2022
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-06-2022
1

N.v.t.

€ 2.850,00

16-09-2022
2

Toelichting
Zie 3.3.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact bestuurder
Contact kandidaat doorstart
Contact pandhouders

17-06-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bij de bestuurder de administratie opgevraagd. De curator
heeft van de bestuurder de inloggegevens ontvangen van het digitale
boekhoudsysteem en hieruit administratie opgehaald. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

17-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 is op 23 september 2021 gedeponeerd.

17-06-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

17-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

17-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-06-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-06-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1

17-06-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder
Bew aken ontvangst administratie

8. Crediteuren

17-06-2022
1

8.1 Boedelvorderingen
€ 35.385,14

17-06-2022
1

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten ad € 29.909,89 en huur ad € 5.475,25.

€ 99.164,63

16-09-2022
2

Toelichting
Betreft salaris curator ad € 87.926,76 en huur ad € 11.237,87.
Met betrekking tot de huur maakt de curator de opmerking dat de curator nog
in afw achting is van stukken vanuit de verhuurder w aarna de definitieve
vordering van de verhuurder kan w orden berekend.

€ 144.789,90

17-11-2022
3

Toelichting
Betreft salaris curator ad € 104.681,74, verhuurder ad € 18.127,04 en UW V
ad € 20.674,34.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 229.495,00

17-06-2022
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting en loonheffingen.

€ 275.167,00

16-09-2022
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-06-2022
1

Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.

€ 10.709,38

8.4 Andere pref. crediteuren

17-11-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-06-2022
1

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

17-06-2022
1

63

16-09-2022
2

68

17-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 320.725,76

17-06-2022
1

€ 304.904,53

16-09-2022
2

€ 308.777,98

17-11-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

17-06-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact bestuurder
Contact crediteuren
Contact leasemaatschappijen
Contact bank
Contact EVB-leveranciers
Beoordeling EVB

17-06-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

17-06-2022
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

17-06-2022
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

17-06-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

17-06-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagsperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

17-06-2022
1

Realiseren van de doorstart met kandidaat;
Afw ikkelen vordering pandhouder na afronding doorstart;
Afw ikkelen verzekeringen;
Afw ikkelen leasecontracten, bruikleenleveranciers;
Afw ikkelen EVB-leveranciers;
Afw ikkelen de bij de curator gemelde klanten;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteuren inventariseren en registreren.
In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
Incasseren debiteuren;
Afw ikkelen losse eindjes voortvloeiend uit doorstart en verkoop
voorraad, w aaronder afw ikkeling bank;
Afw ikkelen Depot Zeven;
Afw ikkelen Thoma;
Afw ikkeling vermeend EVB-leverancier/ pandhouder;
Afw ikkelen bij de curator gemelde klanten;
Rechtmatigheidsonderzoek, en;
Inventariseren en registreren van crediteuren.

16-09-2022
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

17-11-2022
3

Incasseren debiteuren;
Afw ikkelen losse eindjes voortvloeiend uit doorstart en verkoop
voorraad, w aaronder afw ikkeling bank;
Afw ikkelen bij de curator gemelde klanten;
Rechtmatigheidsonderzoek, en;
Inventariseren en registreren van crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

17-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2023

17-11-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

17-06-2022
1

