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

4
15-09-2020
F.08/19/329
NL:TZ:0000121536:F001
19-11-2019

R-C
Curator

mr. R. van Eerde
mr M.A. Kerkdijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Plons W ater- en Hengelsport B.V., tevens h.o.d.n. Hengeldiscount Gigant

16-12-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plons W ater- en
Hengelsport B.V., handelend onder de namen Plons W ater- en Hengelsport
B.V. en Hengeldiscount Gigant, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 52906639, statutair gevestigd te Tiel, vestigingsadres
Dw arsveld 1 te (8375 ED) Oldemarkt.

16-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in w atersportartikelen
Vervaardiging van sportartikelen
W inkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
(bron: KvK)

Financiële gegevens

16-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 976.852,00

€ 52.651,00

€ 1.015.142,00

2017

€ 848.080,00

€ -57.347,00

€ 898.225,00

2018

€ 601.791,00

€ -110.426,00

€ 781.436,00

2019

€ 504.416,00

€ -22.646,00

€ 734.187,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

16-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 923,12

16-12-2019
1

Toelichting
De aangetroffen middelen (banksaldo en kasgeld) zijn op de boedelrekening
gestort.
€ 1.147,95

16-03-2020
2

Toelichting
Het creditsaldo van het Paypal-account is overgemaakt naar de
boedelrekening.
€ 18.512,95
Toelichting
De veilingopbrengst is ontvangen op de boedelrekening, alsmede de
boedelbijdrage van de bank.

Verslagperiode

16-06-2020
3

Verslagperiode
van
19-11-2019

16-12-2019
1

t/m
16-12-2019
van
16-12-2019

16-03-2020
2

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

16-06-2020
3

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

15-09-2020
4

t/m
15-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 30 min

2

22 uur 25 min

3

22 uur 25 min

4

3 uur 25 min

totaal

88 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie

16-12-2019
1

In de afgelopen periode is met name aandacht besteed aan verkoop van de
activa en ontruiming van het gehuurde. Tevens heeft divers overleg met de
bestuurder plaatsgevonden over uiteenlopende kw esties.

16-03-2020
2

De administratie is onderzocht en er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
uitverkoop van de voorraad en de rol van de bank daarbij. Tevens is
regelmatig overleg gevoerd met de bank en de bestuurder.

16-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de
uitverkoop van de voorraad.

15-09-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde vennootschap is de besloten vennootschap W ytin
B.V., gevestigd aan het Dw arsveld 1 te (8375 ED) Oldemarkt. Bestuurder van
W ytin B.V. is mevrouw Olga Bansberg.

16-12-2019
1

Aandeelhouders van gefailleerde vennootschap zijn W ytin B.V., de heer E.
Bansberg en mevrouw M.S. Bansberg-Nederveen.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

16-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde vennootschap heeft een bedrijfsverzekering (inventaris, goederen,
huurdersbelang, aansprakelijkheid en milieu) afgesloten, die tot december
2019 dekking bood. De bank zal in verband met de aanstaande veiling de
verzekering voortzetten (op haar kosten).

16-12-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde vennootschap w as gevestigd in een huurpand. De huur is door de
curator op 3 december 2019 overeenkomstig artikel 39 Fw opgezegd. De
huurovereenkomst eindigt derhalve met ingang van 3 maart 2020.

16-12-2019
1

Het huurpand is per 6 maart 2020 opgeleverd aan de verhuurder.

16-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde vennootschap is 16 jaar geleden door mevrouw Bansberg samen
met haar compagnon de heer Spin opgezet. De onderneming bestond uit een
w inkel en een w ebshop. De resultaten w aren goed.
In 2016 w erd de huidige bestuurder geconfronteerd met privéproblemen.
Vervolgens stopte begin 2017 de andere bestuurder/aandeelhouder en stond
de huidige bestuurder er alleen voor. Er is gezocht naar een bedrijfsleider,
maar die is niet gevonden. Er bleken verder problemen met de w ebshop, die
w as niet klantvriendelijk. Ook het klimaat speelde een rol. Het voorjaar w as te
nat, de w inter te koud en de zomer te heet. Dat had een negatieve invloed op
de omzet.
De resultaten liepen terug. Er w erden afspraken gemaakt met schuldeisers en
er is in de zomer van 2019 geprobeerd het magazijn leeg te verkopen om
nieuw e inkopen te doen. Dat is niet gelukt. Daar kw am bij dat er sprake w as
van een overstand bij de bank en het krediet door de bank w erd ingeperkt.
Vanaf begin oktober is in overleg met de bank een uitverkoop gehouden. Dat
bleek uiteindelijk onvoldoende om de enorme hoeveelheid voorraad te
verkopen. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd.

16-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

16-12-2019
1

Toelichting
Er stonden 2 w erknemers en de bestuurder zelf op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

16-12-2019
1

Toelichting
2 personeelsleden zijn middels ontslagprocedures bij het UW V begin van het
jaar ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-11-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie UW V, bestuurder, intakebijeenkomst UW V

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

16-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

beperkt kantoorinventaris, computers, printer
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verder sub 3.5.

16-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de bodemzaken zal gereserveerd w orden ten behoeve van
de fiscus.

16-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad hengelsportartikelen

€ 14.340,00

€ 3.025,00

totaal

€ 14.340,00

€ 3.025,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een grote voorraad van hengelsportartikelen aanw ezig. Er is geprobeerd
de hele voorraad in 1 keer te verkopen. De biedingen w aren echter te laag ten
opzichte van de geschatte w aarde. In overleg met de bank is besloten een
veiling te organiseren, w aarin de voorraad en bedrijfsmiddelen w orden
verkocht.

16-12-2019
1

De veiling is inmiddels afgerond. De curator is nog in afw achting van een
definitieve afrekening. Uit de eerste berichten van BVA blijkt dat de bruto
opbrengst van de veiling van de niet-bodemzaken € 104.178 bedraagt en van
de bodemzaken € 12.155. De kosten van de veiling moeten daarop nog in
mindering w orden gebracht. Na afloop van de veiling is nog gebleken dat BVA
ten onrechte een boiler heeft gedemonteerd en verkocht. BVA heeft reeds
toegezegd de schade die de verhuurder daardoor lijdt, te zullen vergoeden.

16-03-2020
2

De definitieve afrekening van de veiling heeft intussen plaatsgevonden.

16-06-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
correspondentie gegadigden, bank, veilingbureau en bestuurder

16-12-2019
1

diverse correspondentie en overleg met de bank, BVA en de bestuurder.
Tevens is nog een bezoek gebracht aan het gehuurde in verband met de
veiling.

16-03-2020
2

diverse correspondentie en overleg met de bank, BVA en de bestuurder.

16-06-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

W ytin B.V.

€ 17.205,14

totaal

€ 17.205,14

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat de gefailleerde
vennootschap een vordering heeft op W ytin B.V., enig bestuurder en
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Deze debiteur is
aangeschreven.

16-06-2020
3

W ytin B.V. heeft aangegeven niet over middelen te beschikken om de
vordering te kunnen betalen. De curator heeft nadere informatie opgevraagd
om dit standpunt te kunnen beoordelen.

15-09-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteur.

16-06-2020
3

Correspondentie met debiteur.

15-09-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 89.447,15

16-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank heeft betrekking op een tw eetal leningen en een
krediet in rekening-courant.

5.2 Leasecontracten
Er is een operational leaseovereenkomst gesloten ten behoeve van een
voertuig. De overeenkomst is intussen opgezegd. De overdracht van het
voertuig w ordt geregeld.

16-12-2019
1

Het voertuig is eind december 2019 ingeleverd bij de leasemaatschappij.

16-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten bedongen op de inventaris, de voorraden,
transportmiddelen en vorderingen op derden. Tevens is door de bestuurder
een borgtocht afgegeven en is er sprake van een staatsgarantie. De curator
heeft de stukken ontvangen en beoordeeld.

16-12-2019
1

Voorafgaand aan het faillissement heeft in overleg met de bank een uitverkoop
van de voorraad plaatsgevonden. Het merendeel van de opbrengst is aan de
bank ten goede gekomen. Op basis van de beschikbare informatie heeft de
curator zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is gew eest van een
executieverkoop (uit hoofde van het aan de bank verstrekte pandrecht) maar
van een vrijw illige onderhandse verkoop. Dit heeft tot gevolg dat de bank,
gezien de bekendheid met de financiële situatie van de gefailleerde
vennootschap, zich op grond van artikel 54 Fw niet kan verhalen op de
ontvangen opbrengst. De bank heeft het standpunt van de curator betw ist en
stelt dat er w el sprake is van een executieverkoop. De curator moet nog een
beslissing nemen over het vervolg.

16-06-2020
3

De curator zal in de komende verslagperiode een definitief standpunt
innemen met betrekking tot de vraag of er sprake is gew eest van een
executieverkoop.

15-09-2020
4

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist w aar het de voorraad betreft.

16-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een eigendomsvoorbehoud geclaimd door de eigenaar van een
snoepautomaat in de w inkel. De curator heeft deze claim in onderzoek.

16-12-2019
1

Het eigendomsvoorbehoud is afgew ezen. De snoepautomaat is meegenomen
in de veiling.

16-03-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is (nog) geen retentierecht geclaimd.

16-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is (nog) geen reclamerecht geclaimd.

16-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage. De boedel
ontvangt de bruto opbrengst van de bodemgoederen en ontvangt daarnaast
een vergoeding van € 2.500 excl. btw voor het faciliteren van de veiling.

16-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie met de bank, leasemaatschappij, veilingbureau, eigenaar
snoepautomaat en bestuurder

16-12-2019
1

diverse correspondentie met de bank.

16-03-2020
2

Correspondentie met de bank.

15-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de reeds gehouden uitverkoop is besloten de w inkel niet meer te
openen, omdat dit onvoldoende zou opleveren. In overleg met de bank is
besloten de nog aanw ezige voorraad en bedrijfsmiddelen te veilen.

16-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

16-12-2019
1

De curator heeft de volledige online en offline administratie ontvangen.

16-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit controle van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken
dat de jaarrekeningen tot en met 2018 tijdig zijn gedeponeerd.

16-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.

16-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient nog onderzoek te doen.
Nee

16-12-2019
1

16-06-2020
3

Toelichting
De curator heeft op grond van het onderzoek geen aanleiding te
veronderstellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-12-2019
1

Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.
Nee

16-06-2020
3

Toelichting
De curator heeft op grond van het onderzoek geen aanleiding te
veronderstellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie ontvangen, maar dient deze nog te
beoordelen.

16-12-2019
1

Er w ordt verw ezen naar het voorgaande. Er zijn geen onregelmatigheden
vastgesteld.

16-06-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie bestuurder, onderzoek administratie.

16-12-2019
1

Onderzoek administratie.

16-06-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.785,04

16-03-2020
2

Toelichting
Zow el de verhuurder als het UW V heeft haar boedelvordering ingediend.
€ 19.695,28

16-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering ter zake pensioenpremie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.791,00

16-12-2019
1

€ 82.584,00

16-03-2020
2

€ 152.313,00

16-06-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus haar vordering betreffende een
aantal aanzienlijke ambtshalve aanslagen Omzetbelasting (onder andere) over
het jaar 2020 ingediend.
De curator heeft hiertegen bezw aar gemaakt.
€ 151.467,00

15-09-2020
4

Toelichting
Inmiddels heeft de fiscus een aantal aanslagen verminderd naar aanleiding
van het door de curator gemaakte bezw aar.
Met betrekking tot een aantal andere aanslagen is de curator nog in
afw achting van een reactie van de fiscus, dan w el een vermindering van deze
aanslagen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.365,32

16-03-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

16-12-2019
1

15

16-03-2020
2

17

16-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 103.280,08

16-12-2019
1

Toelichting
Voornoemd bedrag bevat tevens de door de Rabobank ingediende
vordering(en) voor een totaal ad € 89.447,15.
€ 110.328,72

16-03-2020
2

€ 110.874,94

16-06-2020
3

€ 110.729,67

15-09-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bestudering van de administratie van gefailleerde in verband met de eerste
aanschrijving van de crediteuren, correspondentie, bestudering van de
ingediende vorderingen.

16-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

16-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
opstarten veiling, verder onderzoek administratie, afw ikkeling
eigendomsvoorbehoud

16-12-2019
1

In de komende verslagperiode zal de financiële afw ikkeling van de veiling
plaatsvinden. Daarnaast zal de curator de administratie onderzoeken.

16-03-2020
2

De curator zal een beslissing nemen met betrekking tot het vervolg ten
aanzien van de discussie met de bank over de uitverkoop van de voorraad.

16-06-2020
3

Definitief standpunt innemen met betrekking tot uitverkoop van de voorraad.

15-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn voor de afw ikkeling van het faillissement kan de curator nog
geen uitspraken doen.

16-12-2019
1

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de discussie over de uitverkoop
van de voorraad.

15-09-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2020

15-09-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging

16-12-2019
1

verslaglegging.

16-03-2020
2

Verslaglegging.

16-06-2020
3

Verslaglegging.

15-09-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

