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

5
06-05-2022
F.09/21/58
NL:TZ:0000185708:F001
06-04-2021

R-C
Curator

mr. R.G.C. Veneman
mr Z. Koscielniak

Algemene gegevens
Naam onderneming
Calexis Damesschoenen B.V.

06-05-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Calexis
Damesschoenen B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 27121414, opgericht op 6 april 1994, hierna
´gefailleerde´.

06-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde tot kort voor datum faillissement een schoenenw inkel
in de Passage in Den Haag. Voorheen exploiteerde gefailleerde ook een
schoenenw inkel in Kijkduin. Naast schoenen verkocht gefailleerde ook
aanverw ante artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 428.460,00

€ -1.350.115,00

€ 58.898,00

2019

€ 469.039,00

€ 182.157,00

€ 1.259.750,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens komen uit de jaarrekening 2019 en 2020 en uit de
door gefailleerde aangeleverde balansen en w inst- en verliesrekeningen 2019
en 2020.

06-08-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

06-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-05-2021
1

€ 55.782,69

06-08-2021
2

Toelichting
Verkoop voorraad en inventaris.

€ 55.766,79

06-11-2021
3

Toelichting
Banksaldo minus rente en bankkosten.

€ 29.728,51

06-02-2022
4

Toelichting
Het boedelsaldo is verminderd na voldoening van (een deel van) de
faillissementskosten.

€ 29.717,91

Verslagperiode

06-05-2022
5

Verslagperiode
van
6-4-2021

06-05-2021
1

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

06-08-2021
2

t/m
29-7-2021
van
30-7-2021

06-11-2021
3

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

06-02-2022
4

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022

06-05-2022
5

t/m
3-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 18 min

2

37 uur 0 min

3

12 uur 48 min

4

13 uur 18 min

5

10 uur 48 min

totaal

113 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, correspondentie en bespreking bestuurder, w erkzaamheden
t.a.v. w erknemers, opzegging huur, correspondentie financier, onderzoek
rechtmatigheid gevestigde pandrechten, onderzoek activa, correspondentie
potentiele koper, aanvang rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie inzake
lopende procedure, opstellen verslag.

06-05-2021
1

Inventarisatie, correspondentie en bespreking bestuurder, correspondentie
financier en afw ikkeling kw estie rechtmatigheid gevestigde pandrechten,
verkoop en levering activa, correspondentie crediteuren, vervolg
rechtmatigheidsonderzoek en opstellen verslag.

06-08-2021
2

Correspondentie crediteuren en vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2021
3

Correspondentie crediteuren en vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-02-2022
4

Correspondentie crediteuren en vervolg rechtmatigheidsonderzoek en
correspondentie bestuurder.

06-05-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van gefailleerde w orden via een holding gehouden door de
middellijk bestuurder/aandeelhouder.

06-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w as sprake van een lopende
procedure. Een crediteur van gefailleerde had voor datum faillissement een
procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De curator heeft zow el de
eiser als de rechtbank op de hoogte gebracht van het faillissement. Vanw ege
het faillissement is de procedure - bestaande uit enkel geldvorderingen - op
grond van artt. 26 jo. 29 van de Faillissementsw et van rechtsw ege geschorst.

06-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had een verzuimverzekering afgesloten. Naar verluidt w as ook
sprake van een schade- een aansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft
de verzekeraars geïnformeerd over het faillissement. Op de brief van de
curator hebben de verzekeraars nog niet gereageerd.

06-05-2021
1

1.4 Huur
De huur is op 9 april 2021 tegen de kortst mogelijke termijn opgezegd na
verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

06-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement heeft de curator in onderzoek.

06-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

06-05-2021
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde drie w erknemers in dienst,
inclusief de bestuurder/DGA. Daarnaast w as sprake van één w erknemer met
een slapend dienstverband (W IA) en één w erknemer die per 1 april 2021 uit
dienst is getreden op grond van een vaststellingsovereenkomst.
Zekerheidshalve en voor zover nodig heeft de curator alle voornoemde
arbeidsovereenkomsten opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn.
De salarissen zouden zijn voldaan tot en met december 2020. Januari 2021
zou slechts ten dele betaald. De salarissen over februari en maart zouden in
het geheel niet zijn voldaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

06-05-2021
1

Toelichting
Voor faillissement zijn met een aantal w erknemers
beëindigingsovereenkomsten gesloten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-4-2021

1

Slapend dienstverband

9-4-2021

4

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie. Correspondentie bestuurder, w erknemers en UW V. Verkrijgen
machtiging rechter-commissaris ex art. 40 Fw .

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

06-05-2021
1

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen in de boedel.

06-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
NVT

06-05-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.800,00

totaal

€ 5.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De (betaalde) voorraad is voor datum faillissement in vuistpand genomen door
een vermeend pandhouder. Op datum faillissement w as slechts de inventaris
op locatie aanw ezig.

06-05-2021
1

De curator heeft de activa laten taxeren door het NTAB.

06-08-2021
2

De curator heeft diverse partijen benaderd voor de verkoop/doorstart van de
onderneming.
De bestuurder w as geïnteresseerd in een doorstart, maar heeft daartoe een
te laag bod uitgebracht. Het bod lag ver onder de getaxeerde liquidatiew aarde
en dus ook ver onder de getaxeerde onderhandse w aarde bij blijvende
bestemming. De curator heeft het bod van de bestuurder moeten afw ijzen.
Uiteindelijk heeft de curator de voorraad en inventaris aan de partij met het
hoogste bod verkocht (´Koper´). Koper is een bekende opkoper.
De inventaris is verkocht aan een opkoper voor een bedrag van € 5.800 ex btw
(€ 7.018 incl. btw ). Deze koopsom lag ver boven de getaxeerde
liquidatiew aarde.
Voor de voorraad w ordt verw ezen naar 3.6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 21 lid 2
Invorderingsw et. Het bodemvoorrecht ziet op de inventaris. Op grond van art.
57 lid 3 behartigt de curator de belangen van de fiscus.

06-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Correspondentie potentiele kopers.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

06-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad schoenen en kleding

€ 40.300,00

totaal

€ 40.300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as geen voorraad meer aanw ezig. De voorraad is
(ruim) voor datum faillissement in vuistpand genomen. De curator betw ist de
rechtsgeldigheid van het pandrecht.

06-05-2021
1

De curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht uiteindelijk met succes
betw ist en de pandhouder heeft de curator in de gelegenheid gesteld de
voorraad te verkopen en te leveren aan een derde.

06-08-2021
2

De curator heeft de voorraad verkocht aan een bekende opkoper. Koper had
het hoogste bod uitgebracht, te w eten € 40.300,00 ex btw (€ 48.763,00 incl.
btw ). Deze koopsom lag ver boven de getaxeerde liquidatiew aarde.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Correspondentie bestuurder en vermeend pandhouder.

06-05-2021
1

Correspondentie bestuurder en vermeend pandhouder en verkoop.

06-08-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

06-05-2021
1

Gefailleerde beschikt nog over social media accounts en een handelsnaam. De
bestuurder is door de curator benaderd voor het overnemen van deze
goodw ill. De bestuurder heeft de koop in beraad.

06-08-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

06-05-2021
1

Afw ikkeling betw isting pandrecht en verkoop/levering activa.

06-08-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as op datum faillissement geen
sprake van vorderingen op (handels)debiteuren. De curator heeft dit in
onderzoek.

06-05-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

06-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

06-05-2021
1

Er zijn nog geen vorderingen van banken of kredietinstellingen ingediend.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.

06-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde beschikt niet over gesecureerde vorderingen. Gefailleerde heeft
zelf w el zekerheden verstrekt aan een financier.

5.4 Separatistenpositie

06-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er heeft zich een pandhouder gemeld bij de curator. Ten gunste van deze
financier zou gefailleerde pandrechten hebben gevestigd op voorraad,
inventaris en vorderingen. De voorraad is (bijna) tw ee maanden voor
faillissement in vuistpand genomen.

06-05-2021
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden rondom
de verpanding. Naar aanleiding van de bevindingen van de curator, heeft de
curator het pandrecht buitengerechtelijk vernietigd met een beroep op de
pauliana (art. 42 jo 45 Fw ).
De curator heeft het pandrecht met succes vernietigd. De pandhouder heeft
zich berust in de buitengerechtelijke vernietiging van het pandrecht door de
curator.

06-08-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich slechts een crediteur met een eigendomsvoorbehoud
gemeld. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud in onderzoek.

06-05-2021
1

De betreffende crediteur heeft zich niet meer gemeld bij de curator, w aardoor
de curator een eventueel eigendomsvoorbehoud niet heeft kunnen
beoordelen.

06-11-2021
3

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

06-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een recht van
reclame.

06-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-05-2021
1

Vooralsnog geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie. Beoordeling geldleningen en verstrekte zekerheden.
Correspondentie bestuurder en pandhouder.

06-05-2021
1

Afw ikkeling discussie pandhouder.

06-08-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds voor datum faillissement gestaakt. De voorraad is
medio februari 2021 in vuistpand genomen w aardoor exploitatie feitelijk
onmogelijk w as gew orden. Van voortzetting w as derhalve geen sprake.

06-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
NVT

06-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
NVT

06-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een doorstart in onderzoek.

06-05-2021
1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

06-08-2021
2

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

06-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

06-05-2021
1

Vooralsnog geen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog geen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en correspondentie vermeend pandhouder en potentiele koper.

06-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-05-2021
1

Naar het oordeel van de curator is door het bestuur niet voldaan aan de
boekhoudplicht. Zo is de boekhouding pas kort voor faillissement bijgew erkt. In
de periode daarvoor w as de boekhouding niet bij, w aardoor niet steeds de
rechten en plichten van gefailleerde konden w orden gekend. De boekhouding
gaf bovendien geen getrouw beeld van de rechten en verplichtingen van
gefailleerde. De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn gedurende geruime
tijd ogenschijnlijk te hoog gew aardeerd, terw ijl de schulden onvoldoende zijn
geadministreerd. De jaarstukken gaven naar het oordeel van de curator een
onjuist beeld van de kredietw aardigheid van gefailleerde.

06-02-2022
4

De bestuurder van Gefailleerde w ordt in de gelegenheid gesteld dit w ettelijk
vermoeden te w eerleggen.
De bestuurder ontkent dat niet aan de boekhoudplicht zou zijn voldaan. Het
verw eer van de bestuurder w ordt niet door de curator gevolgd. De
bestuurder zal in de gelegenheid w orden gesteld om te reageren op het
standpunt van de curator.

06-05-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn tijdig gedeponeerd.
Jaarrekening 2018 is te laat gedeponeerd.
Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

06-05-2021
1

Jaarrekening 2019 is (toch) te laat gedeponeerd, gelijk jaarrekening 2018.
Gelet op het het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2018 en 2019 staat
op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur van Gefailleerde
onbehoorlijk heeft bestuurd en w ordt dit onbehoorlijk bestuur vermoed een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

06-02-2022
4

De bestuurder van Gefailleerde w ordt in de gelegenheid gesteld dit w ettelijk
vermoeden te w eerleggen.
De bestuurder erkent ten dele dat te laat is gedeponeerd, maar stelt dat
sprake is van een onbelangrijk verzuim. De curator betw ist dat sprake is van
een onbelangrijk verzuim.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

06-05-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege haar omvang w as een goedkeuringsverklaring voor gefailleerde niet
vereist.

06-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is in 1994 opgericht. Voor zover niet aan de stortingsverplichting
zou zijn voldaan, is een vordering uit dien hoofde verjaard.

06-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-05-2021
1

In onderzoek.

Ja

06-02-2022
4

Toelichting
Als gevolg van het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen en de
schending van de boekhoudplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur die w ordt
vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
De bestuurder w ordt in de gelegenheid gesteld het w ettelijk vermoeden - dat
het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak w as van het faillissement te w eerleggen.

Ja
Toelichting
De bestuurder heeft gereageerd op de standpunten van de curator. De
bestuurder betw ist dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator
handhaaft evenw el haar conclusies en zal met de bestuurder in overleg
treden over het vervolg.

7.6 Paulianeus handelen

06-05-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-05-2021
1

Ja

06-08-2021
2

Toelichting
Tw ee maanden voor datum faillissement is een pandrecht gevestigd op de
inventaris en voorraad van gefailleerde ten gunst van de financier. De
voorraad is vervolgens in vuistpand genomen door de financier.
De curator heeft het pandrecht vernietigd met een beroep op art. 42 Fw .
Gefailleerde heeft zich niet eerder verplicht tot het vestigen van pandrechten
en de vestiging geschiedde ´om niet´. Dat w il zeggen, ten tijde van het
vestigen van het pandrecht is geen nieuw e financiering aan Gefailleerde
verstrekt. Het pandrecht diende als zekerheid voor reeds verstrekte
financiering. Dit is benadelend voor schuldeisers.
Nadat de curator het pandrecht ex art. 42 Fw had vernietigd, heeft de
pandhouder berust in de vernietiging en heeft de pandhouder de curator in de
gelegenheid gesteld om w eer over de voorraad te beschikken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

06-08-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

06-05-2021
1

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2021
3

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie bestuurder.

06-02-2022
4

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie bestuurder.

06-05-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.991,69
Toelichting
Huur over de opzegtermijn na datum faillissement.

06-08-2021
2

€ 29.201,00

06-11-2021
3

Toelichting
Vordering UW V ex art. 66 lid 1 en lid 2 W W (subrogatie UW V in de rechten van
de w erknemers ter zake hun vordering over de opzegtermijn na datum
faillissement).

€ 29.682,75

06-02-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.694,00

06-05-2021
1

Toelichting
Omzetbelasting en loonheffingen over 2019, 2020 en 2021.

€ 98.551,00

06-08-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-08-2021
2

Het UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

€ 15.662,83
Toelichting
Vordering UW V ex art. 66 lid 3 en 3:288 sub e BW (subrogatie UW V in de
rechten van de w erknemers ter zake hun vordering uit hoofde van hun
arbeidsovereenkomst over het jaar voor datum faillissement).

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-11-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

06-05-2021
1

24

06-08-2021
2

25

06-11-2021
3

26

06-02-2022
4

27

06-05-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 325.932,36

06-05-2021
1

Toelichting
Een bedrag van EUR 290.391,26 ziet op de vordering van de verhuurder.

€ 387.749,67

06-08-2021
2

€ 388.445,83

06-11-2021
3

€ 390.584,28

06-02-2022
4

€ 391.232,78

06-05-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

06-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren en beoordeling vorderingen.

06-05-2021
1

Idem.

06-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
NVT

06-05-2021
1

9.2 Aard procedures
NVT

06-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w as sprake van een lopende
procedure. Een crediteur van gefailleerde had voor datum faillissement een
procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De curator heeft zow el de
eiser als de rechtbank op de hoogte gebracht van het faillissement. Vanw ege
het faillissement is de procedure - bestaande uit enkel geldvorderingen - op
grond van artt. 26 jo. 29 van de Faillissementsw et van rechtsw ege geschorst.

06-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie en correspondentie bestuurder, eisende partij en rechtbank.

06-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de reguliere w erkzaamheden in het faillissement gaat de aandacht van
de curator in het bijzonder uit naar de volgende w erkzaamheden:

06-05-2021
1

doorstart/verkoop activa;
beslechten discussie pandhouder;
rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de reguliere w erkzaamheden in het faillissement gaat de aandacht van
de curator in het bijzonder uit naar de volgende w erkzaamheden:

06-08-2021
2

rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de reguliere w erkzaamheden in het faillissement gaat de aandacht van
de curator in het bijzonder uit naar de volgende w erkzaamheden:

06-11-2021
3

rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

06-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-8-2022

06-05-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag.

Bijlagen
Bijlagen

06-05-2021
1

