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Algemene gegevens
Naam onderneming
Xtrastar Rotterdam B.V.

27-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Xtrastar Rotterdam B.V. is statutair gevestigd te
Rotterdam en houdt kantoor te (3083 BH ) Rotterdam aan de Zuidplein Hoog
609 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 50472976.

27-09-2019
1

Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap exploiteerde een damesmode-w inkel in
w inkelcentrum Zuidplein te Rotterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 177.776,30

€ 38.260,00

€ 439.684,00

2018

€ 512.861,00

€ -1.296,00

€ 197.561,00

2017

€ 684.683,00

€ 12.664,00

€ 227.664,00

€ -13.680,00

€ 211.149,00

2016

Toelichting financiële gegevens

27-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens volgen uit de beschikbare financiële
administratie. De omzet in 2019 is op basis van YTD w eergegeven.

27-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

27-09-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren nog 6 w erknemers bij de failliete vennootschap
in loondienst.

Boedelsaldo
€ 21.604,06

27-09-2019
1

€ 6.964,65

19-12-2019
2

€ 6.952,55

15-09-2020
5

Verslagperiode
van
27-8-2019

27-09-2019
1

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

19-12-2019
2

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

16-03-2020
3

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

16-06-2020
4

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020
t/m
14-9-2020

Bestede uren

15-09-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 24 min

2

15 uur 12 min

3

13 uur 36 min

4

4 uur 18 min

5

6 uur 30 min

totaal

86 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Xtrastar Rotterdam B.V. is bij notariële akte d.d. 21 juli 2010 opgericht. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Xtrastar Nederland B.V., van w elke
vennootschap MaxAlex B.V. op haar beurt enig bestuurder is.

27-09-2019
1

De heer Li Yipeng is enig aandeelhouder en bestuurder van MaxAlex B.V.
De curator heeft begrepen dat de heer Li Yipeng langdurig in China zou
verblijven en heeft tot heden (nog) geen contact met hem gehad.
Xtrastar Rotterdam B.V. w ordt bij volmacht vertegenw oordigd door de heer Lu
W u.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan w as gefailleerde op datum
faillissement niet betrokken bij procedures.

27-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover er sprake w as van lopende verzekeringen zijn deze door de curator
beëindigd.

1.4 Huur

27-09-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde w as op datum betrokken bij een huurovereenkomst voor
w inkelruimte. De verhuurder heeft de huurovereenkomst bij brief d.d. 30
augustus 2019 ex artikel 39 Faillissementsw et beëindigd.

27-09-2019
1

Het gehuurde zal w orden opgeleverd zodra het door de opkoper aan de
boedel is opgeleverd (zie punt 3.3 van dit verslag).
Het gehuurde is op 15 oktober 2019 aan de verhuurder opgeleverd. De
boedelvordering van de verhuurder is reeds ontvangen (zie punt 8.1 van dit
verslag).

19-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van de gevolmachtigde van de bestuurder begrepen dat het
faillissement zou zijn veroorzaakt door jarenlang teruglopende omzet en
toenemende concurrentie. Er zou overleg zijn gew eest met de verhuurder tot
verlaging van de huurpenningen, hetgeen niet tot enig concreet resultaat
heeft geleid.

27-09-2019
1

De curator heeft een en ander nog in onderzoek.
Op basis van de financiële administratie van de failliete vennootschap heeft de
curator nauw elijks tot geen aanw ijzingen aangetroffen die w ijzen op een
andersluidende oorzaak van het faillissement.

16-03-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

27-09-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er zes w erknemers in loondienst. De curator
heeft op 28 augustus 2019 aan alle w erknemers met machtiging van de
rechter-commissaris het ontslag aangezegd

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

27-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Na afloop van de faillissementsuitverkoop resteerde de w inkelinventaris
(kasten, stellingen, tafels, etc.) w elke de curator heeft aangeboden aan
meerdere opkopers. De beste ontvangen bieding bedroeg EUR 605 (inclusief
btw ), voor w elk bedrag de curator het heeft verkocht. Met de koper is daarbij
afgesproken dat het gehuurde uiterlijk op 1 november 2019 bezemschoon zal
w orden opgeleverd.

27-09-2019
1

De oplevering van het gehuurde heeft tijdig en op adequate w ijze
plaatsgevonden.

15-09-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingsw et 1990 jo.
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et 1990 een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken, w elk voorrecht in rang boven het pandrecht van de
pandhouder(s) op deze zaken gaat. De curator behartigt op grond van artikel
57 lid 3 Faillissementsw et de belangen van de Belastingdienst.

27-09-2019
1

Er is geen pandhouder. Daarom is er met betrekking tot het bodemvoorrecht
van de fiscus niets relevants te melden.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een groot aantal opkopers benaderd om de bedrijfsinventaris
te bezichtigen. Met enkele opkopers is een bezichtiging gehouden.

27-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie hoofdstuk 6 van dit verslag.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

27-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.8 Andere activa

27-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de financiële administratie blijkt niet dat er sprake is van debiteuren. W el
blijkt een vordering op een groepsmaatschappij van circa EUR 97.000.

27-09-2019
1

De curator heeft de betreffende vordering van Xtrastar Rotterdam B.V. op
Xtrastar Nederland B.V. opgeëist en vragen gesteld over de achtergrond van
de rekening-courantvordering.

19-12-2019
2

Namens Xtrastar Nederland B.V. en het (middellijke) van failliet heeft zich een
advocaat bij de curator gemeld. Die heeft (kortgezegd) verschuldigdheid van
de vordering betw ist en de curator geïnformeerd dat Xtrastar Nederland B.V.
niet in staat is om de vordering te voldoen.
De curator verw ijst voor de verdere afw ikkeling van de vordering naar punt 7.5
van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

Toelichting vordering van bank(en)
De bank vertoonde op datum faillissement een creditsaldo van 6.199,47. Er
is/w as geen bankkrediet.

27-09-2019
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bij de curator hebben zich (vooralsnog) geen zekerheidsgerechtigden gemeld.

27-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3 van dit verslag.

27-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing. Alle kleding-leveranciers zouden enige tijd voor
faillissementsdatum zijn afbetaald, w aarna geen nieuw e betalingen zouden
zijn geplaatst.

27-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-09-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

27-09-2019
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf faillissementsdatum heeft de curator de w inkel nog 8 dagen open
gehouden (tot en met 3 september 2019) om een faillissementsuitverkoop te
houden.

27-09-2019
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Op datum faillissement w as de w inkel aan het uitverkopen met kortingen tot
50%. De eerste vijf dagen zijn deze prijzen onveranderd gelaten, terw ijl er ter
promotie spandoeken met "Faillisssementsuitverkoop" zijn opgehangen en op
sociale media aandacht is besteed aan de uitverkoop. De laatste tw ee dagen
zijn alle producten voor EUR 5 (incl. btw ) verkocht.

6.2 Financiële verslaglegging
Aan dit faillissementsverslag is een financieel verslag gehecht. De totale
opbrengst van de faillissementsuitverkoop bedraagt EUR 14.798,51 (inclusief
btw ).

27-09-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator is enkele keren bij de w inkel (kort) aanw ezig gew eest om het
personeel te instruëren omtrent de faillissementsuitverkoop en om te
w aarborgen dat de faillissementsuitverkoop in goede orde kon plaatsvinden.

27-09-2019
1

Voorts is vrijw el dagelijks het contante geld bij de w inkel opgehaald.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

27-09-2019
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6.5 Verantwoording
nog in te vullen.

27-09-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

27-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Er is geen zekerheidsgerechtigde, derhalve is er geen sprake van een
boedelbijdrage.

27-09-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De financiële administratie van de failliet van de failliete vennootschap is
veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderw orpen. De curator zal in een
volgend verslag een (al dan niet voorlopig) oordeel formuleren over de staat
van de administratie.

27-09-2019
1

Het onderzoek naar de staat van de (financiële) administratie is afgerond. Het
is de curator niet gebleken dat deze niet zodanig is dat daaruit = conform de
uit hoofde van artikel 2:10 BW voortvloeiende maatstaf - niet de rechten en
verplichtingen kunnen w orden afgeleid.

16-03-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: niet gedeponeerd (nog niet verplicht);
2017: 13 december 2018 (op tijd);
2016: 19 december 2017 (op tijd);
2015: 31 januari 2016 (op tijd).

27-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gefailleerde vennootschap heeft gedurende haar bestaan elk jaar voldaan
aan de criteria van artikel 2:395a lid 1 BW en w as derhalve vrijgesteld van de
verplichting om de jaarrekening te doen goedkeuren door een accountant.

27-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De failliete vennootschap is opgericht in 2010, w aardoor een verplichting tot
volstorting van de aandelen inmiddels is verjaard. Derhalve is het niet
opportuun om, voor zover niet zou zijn voldaan aan de volstortingsverplichting,
dit nader te onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-09-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van eventuele
paulianeuze
en/of andere onrechtmatige gedragingen van het bestuur.

Toelichting
De curator heeft het (middellijk) bestuur van failliet enkele vragen gesteld over
onder andere het ontstaan van een rekening-courantverhouding en over de
vraag in w elke mate (het ontstaan van) de rekening-courantverhouding in het
belang van de vennootschap w as. Naar aanleiding van de reactie van de
advocaat van het middellijk bestuur heeft de curator nadere vragen gesteld. Bij
bij e-mail d.d. 13 december 2019 heeft de advocaat van het (middellijk)
bestuur gereageerd op deze vragen.

27-09-2019
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19-12-2019
2

De curator zal de komende verslagperiode de reactie bestuderen en zich
beraden op een standpunt terzake.

Toelichting
De curator heeft de reactie van de advocaat van het middellijk bestuur
alsmede de door hem toegestuurde financiële stukken uitgebreid bestudeerd
en getoetst aan de beschikbare financiële administratie van de failliete
vennootschap. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere vragen aan
de advocaat van het middellijk bestuur gesteld; de curator is thans nog in
afw achting van een inhoudelijke reactie. Afhankelijk van de inhoud van de
reactie van de advocaat van het middellijk bestuur zal de curator (in
samenspraak met de rechter-commissaris) zich beraden over eventuele
vervolgstappen.

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
advocaat van het bestuur en zal de komende periode inhoudelijk standpunt
innemen jegens de advocaat van het (middellijk) bestuur.

Toelichting
De curator heeft na raadpleging van alle beschikbare bescheiden
geconcludeerd dat Xtrastar Nederland B.V. geen verhaal lijkt te bieden voor
de failliete vennootschap. Daarnaast is de conclusie van de curator dat de
onderliggende feiten en omstandigheden onvoldoende grond opleveren om
te stellen dat sprake zou kunnen zijn van een (ernstig) verw ijt van het
(middellijk) van Xtrastar Rotterdam B.V. W el heeft de curator - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - met het bestuur van de failliete
vennootschap afgesproken dat Xtrastar Nederland B.V. en Maxalex B.V. (de
enig aandeelhouder en bestuurder van Xtrastar Nederland B.V.) uit het
economisch verkeer zullen verdw ijnen. Uit de openbaar beschikbare
gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat
op 15 september 2019 is geregistreerd dat beide vennootschappen per 1
september 2020 zijn opgehouden te bestaan, omdat geen bekende baten
meer aanw ezig zijn. Beide vennootschappen zijn uitgeschreven uit het
handelsregister van de kamer van koophandel.

7.6 Paulianeus handelen

16-03-2020
3

16-06-2020
4

15-09-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie punt 7.5 van dit verslag.

27-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naar verw achting leveren de vorderingen van het UW V en de verhuurder
boedelvorderingen op.

27-09-2019
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De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 15,13 (inclusief
btw ).

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 26.954,85.

Toelichting
De vordering van ClaimsAgent B.V. is reeds door de boedel betaald. De thans
openstaande boedelvordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt EUR 9,08
(inclusief btw ).

€ 42.080,73

19-12-2019
2

16-03-2020
3

16-06-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 15.116,80.

Toelichting
De curator heeft de nog resterende boedelvordering van ClaimsAgent B.V.
betaald ad EUR 12,10 (inclusief btw ).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-09-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op Xtrastar Rotterdam B.V. in te dienen.

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot heden de volgende vorderingen ingediend:

27-09-2019
1

19-12-2019
2

Omzetbelasting: EUR 40.011
loonheffing: EUR 4.935

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft het UW V gevraagd haar vordering kenbaar te maken.

Toelichting
Het UW V heeft vooralsnog geen vordering bij de curator ingediend. De curator
heeft het UW V nogmaals schriftelijk verzocht om alsnog een vordering in te
dienen.
€ 6.887,03

27-09-2019
1

16-03-2020
3

16-06-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 6.887,03.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-09-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

27-09-2019
1

Toelichting
Uit de administratie blijkt dat er tw ee concurrente schuldeisers zou zijn met
een vordering voor een totaalbedrag van EUR 33.477,22 (inclusief btw ).
Tot heden hebben 3 schuldeisers een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.
4

19-12-2019
2

Toelichting
Tot heden hebben 4 schuldeisers een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.
8

16-03-2020
3

Toelichting
Tot heden hebben 8 schuldeisers een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 80.612,80

27-09-2019
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Toelichting
Tot heden is voor EUR 80.612,80 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen
ter verificatie ingediend.
€ 80.677,74

19-12-2019
2

Toelichting
Tot heden is voor EUR 80.677,74 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen
ter verificatie ingediend.
€ 85.374,66

16-03-2020
3

Toelichting
Tot heden is voor EUR 85.374,66 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen
ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

27-09-2019
1

Het faillissement zal in beginsel ex artikel 16 Faillissementsw et w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten. Er vindt geen uitkering plaats aan
concurrente schuldeisers.

15-09-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie inkomende stukken.

27-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-09-2019
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-09-2019
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- afronden verkoop inventaris & opleveren gehuurde;
- afw ikkelen vordering op groepsmaatschappij;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie schuldenlast.

27-09-2019
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- afw ikkelen vordering op groepsmaatschappij;
- rechtmatigheidsonderzoek;

19-12-2019
2

De curator richt zich de komende verslagperiode op afw ikkeling van het
faillissement.

15-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

27-09-2019
1

Het faillissement zal de komende verslagperiode voor afw ikkeling w orden
voorgedragen.

15-09-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eindverslag. Er zal in beginsel geen volgend verslag w orden
gepubliceerd.

Bijlagen
Bijlagen

15-09-2020
5

