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

R-C
Curator

5
18-02-2021
F.10/20/11
NL:TZ:0000126208:F001
13-01-2020

mr. F. Damsteegt - Molier
mr V. Terlouw

Algemene gegevens
Naam onderneming
Salon Backstage B.V.

10-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salon Backstage
B.V., gevestigd aan de Binnenrotte 121 (3011 HB) Rotterdam.

10-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Salon Backstage exploiteert een onderneming gericht op haarverzorging (een
kapsalon).
Op 10 januari 2020 is aan Salon Backstage B.V. ("Salon Backstage") surseance
van betaling verleend met benoeming van mr. V. Terlouw als bew indvoerder. In
de voorlopig verleende surseance bleek al op de eerste dag dat er geen
vooruitzicht bestond dat Salon Backstage na verloop van tijd w eer in staat zou
zijn al haar schuldeisers te gaan betalen. Hierom is op 13 januari 2020 het
verzoek gedaan, en toegew ezen, om de surseance om te zetten in een
faillissement.

Financiële gegevens

10-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019
2018

€ 512.482,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -22.995,18

€ 249.070,73

€ -116.515,00

€ 163.181,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.
De financiële gegevens over 2019 zijn afkomstig uit de interne cijfers.

10-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

10-02-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren 5 w erknemers in dienst w aaronder de
bestuurder.

Boedelsaldo
€ 27.615,15

10-02-2020
1

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn boedeldebiteuren geïncasseerd. Tevens is
een gedeelte van de koopsom van de doorstartende partij ontvangen.
€ 33.615,15

07-05-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de doorstartende partij een bedrag ad
EUR 6.000 betaald voor het aannemen van drie voormalig medew erkers van
Salon Backstage.
€ 35.615,15
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de doorstartende partij een bedrag ad
EUR 2.000 betaald voor het aannemen van nog één voormalig medew erker
van Salon Backstage.

Verslagperiode

18-02-2021
5

Verslagperiode
van
10-1-2020

10-02-2020
1

t/m
7-2-2020
van
8-2-2020

07-05-2020
2

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

21-08-2020
3

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
4

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

18-02-2021
5

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

83 uur 0 min

2

14 uur 36 min

3

2 uur 0 min

4

3 uur 12 min

5

8 uur 6 min

totaal

110 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit eerste faillissementsverslag zal tevens de verantw oording over de
periode van de voorlopig verleende surseance van betaling (10 januari t/m 12
januari 2020) w orden meegenomen.

10-02-2020
1

Op 10 januari 2020 heeft een eerste intakegesprek met de bestuurder van
Salon Backstage plaatsgevonden. Toen duidelijk w erd dat geen vooruitzicht
bestond dat Salon Backstage na verloop van tijd w eer in staat zou zijn al haar
schuldeisers te gaan betalen, is op 13 januari 2020 een omzettingsverzoek bij
de rechtbank ingediend.
Bij beschikking van Rechtbank Rotterdam d.d. 13 januari 2020 is de surseance
ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Salon
Backstage.
In de eerste verslagperiode zijn uren met name besteed aan het tijdelijk
voortzetten van de activiteiten en het realiseren van een doorstart.
In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan het
(on)rechtmatighedenonderzoek en het monitoren van het al dan niet
aannemen van voormalig w erknemers van Salon Backstage door de
doorstartende partij.

07-05-2020
2

In de vijfde verslagperiode is het (on)rechtmatighedenonderzoek afgerond
en heeft de curator gemonitord of de doorstartende partij al dan niet
voormalig w erknemers van Salon Backstage w erkzaamheden voor zich heeft
laten uitvoeren.

18-02-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Salon Backstage is opgericht op 31 augustus 2017.
De bestuurder van Salon Backstage is sinds datum oprichting mevrouw E.
Zw art-Cramer.
De bestuurder houdt 85% van de aandelen in het kapitaal van Salon
Backstage. De overige aandelen w orden gehouden door mevrouw J.
Sonneveld.

1.2 Lopende procedures

10-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Failliet is volgens opgave niet betrokken bij lopende procedures. Hiervan is tot
op heden ook niet gebleken.

10-02-2020
1

Gebleken is dat Salon Backstage vóór datum faillissement is gedagvaard. De
eisende partij heeft de zaak opgebracht tegen de roldatum van w oensdag 15
april 2020. Op grond van artikel 29 Fw is de procedure van rechtsw ege
geschorst.

07-05-2020
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van Salon Backstage zijn geïnventariseerd.

10-02-2020
1

Salon Backstage had de verzekeringen tot en met januari 2020 betaald.
De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

21-08-2020
3

1.4 Huur
Salon Backstage huurde een bedrijfspand aan de Binnenrotte 121 te
Rotterdam. Vóór de datum van het faillissement w as de bestuurder met de
verhuurder en een nieuw e huurder een indeplaatsstelling overeengekomen
per 1 januari 2020, althans 15 januari 2020. De curator heeft met alle
betrokken partijen afspraken gemaakt over de ontstane situatie en hoe alsnog
zo snel mogelijk het pand op te leveren.

10-02-2020
1

Op 30 januari 2020 heeft de curator het bedrijfspand aan de Binnenrotte 121
te Rotterdam leeg en bezemschoon opgeleverd aan de nieuw e huurder.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van Salon Backstage zou de oorzaak van het
faillissement met name gelegen zijn in de teruglopende omzet vanw ege de
opzegging van de arbeidsovereenkomst van één w erknemer, het verlaten van
de salon door tw ee stoelhuurders en kort daarna zw angerschapsverlof van
tw ee w erknemers.

10-02-2020
1

In de maanden voorafgaand aan het faillissement is door de bestuurder
getracht tot een regeling met alle schuldeisers te komen. Dit is niet gelukt.
Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zal nog plaatsvinden.
Niet is gebleken van een andere oorzaak van het faillissement.

18-02-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

10-02-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren 5 w erknemers in dienst, w aaronder de
bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

10-02-2020
1

Toelichting
De bestuurder van Salon Backstage heeft tw ee van de zeven personeelsleden
in de eerste helft van 2019 ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-1-2020

5

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de w erknemers
ontslagen. Het UW V is in kennis gesteld van het faillissement en
heeft de w erknemers uitgenodigd voor een intakegesprek op 23
januari 2020.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers;
- correspondentie rechter-commissaris in verband met machtiging ontslag;
- contact UW V;
- opstellen ontslagbrieven.

10-02-2020
1

- monitoren of personeelsleden in dienst zijn getreden bij de doorstartende
partij.

21-08-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet is gebleken dat Salon Backstage
onroerende zaken in eigendom heeft.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 3.850,00

totaal

€ 3.850,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Salon Backstage beschikt over een bedrijfsinventaris. Deze is op 16 januari
2020 getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies B.V.

10-02-2020
1

De verkoopopbrengst maakt onderdeel uit van de onder 6 gesloten
activaovereenkomst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo art. 21 lid 2 Iw
1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De curator behartigt
op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de belastingdienst.

10-02-2020
1

De belastingdienst heeft een vordering ingediend.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- contact taxateur;
- bezichtiging gegadigde;
- beoordelen ontvangen bieding;
- correspondentie rechter-commissaris;
- opstellen activaovereenkomst.

10-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk
Voorraad

€ 275,00

totaal

€ 275,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Salon Backstage beschikt over een beperkte voorraad.

10-02-2020
1

De opbrengst van de voorraad is naar de pandhouder Kapitaal op Maat
overgemaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- contact taxateur;
- bezichtiging gegadigde;
- beoordelen ontvangen bieding;
- correspondentie rechter-commissaris;
- opstellen activaovereenkomst.

10-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Personeel

€ 6.000,00

Goodw ill

€ 5.000,00

Stoelhuur

€ 2.095,35

totaal

Boedelbijdrage

€ 13.095,35

€ 0,00

Toelichting andere activa
Bij Salon Backstage w erden tw ee stoelen gehuurd. De curator heeft in het
kader van de voortzetting een bedrag ad EUR 2.095,35 aan stoelhuur
geïncasseerd.

10-02-2020
1

In het kader van de doorstart is voor de goodw ill van Salon Backstage een
bedrag van EUR 5.000 ontvangen.
In het kader van de doorstart is door de doorstartende partij voor het
aannemen van drie voormalig medew erkers van Salon Backstage EUR 6.000
ontvangen.

07-05-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
- opstellen facturen;
- monitoren betalingen.

10-02-2020
1

- monitoren aannemen voormalig w erknemers Salon Backstage door de
doorstartende partij;
- opstellen facturen;
- monitoren betalingen.

07-05-2020
2

- monitoren aannemen voormalig w erknemers Salon Backstage door de
doorstartende partij.

21-08-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet is gebleken dat Salon Backstage debiteuren
heeft.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

10-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Salon Backstage bankiert bij ING.
Op datum surseance w as sprake van een creditsaldo van EUR 5.555,85.
De voortzetting van de activiteiten tijdens surseance heeft geleid tot een
creditsaldo op datum faillissement van EUR 9.195,18.
ING heeft het creditsaldo overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillietverklaring w as sprake van 2 leasecontracten met
Leaseplan.
Beide voertuigen zijn op 4 februari 2020 bij Leaseplan ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Salon Backstage is gefinancierd door crow dfundfinancier Kapitaal op Maat. In
ruil voor deze financiering heeft Salon Backstage ten behoeve van Kapitaal op
Maat een pandrecht gevestigd op haar debiteurenvorderingen, voorraad en
inventaris.

10-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De verpanding van de inventaris, de voorraad en vorderingen op derden heeft
rechtsgeldig plaatsgevonden.

10-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

10-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

10-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op het recht van reclame.

10-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- beoordelen zekerheden Kapitaal op Maat;
- overleg Kapitaal op Maat;
- overmaken opbrengst voorraad aan Kapitaal op Maat.

10-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van Salon Backstage w aren op datum surseance nog
niet gestaakt. Teneinde de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken is
de onderneming met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet voor
de duur van circa tw ee w eken.

6.2 Financiële verslaglegging

10-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Behoudens de kosten van het administratieprogramma ad EUR 59,29 hoefden
er voor de voortzetting géén verdere kosten gemaakt te w orden. De
opbrengsten uit stoelverhuur en - kort gezegd - knippen bedragen EUR
12.488,39.

10-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- inventarisatie onderhanden w erk;
- verkrijgen en beoordelen exploitatieprognose;
- toestemming rechter-commissaris voortzetten onderneming.

10-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op datum faillissement (13 januari 2020) w erd de curator geconfronteerd met
een indeplaatsstelling overeengekomen tussen Salon Backstage, de
verhuurder en een nieuw e huurder. Ingevolge de indeplaatsstelling zou de
nieuw e huurder met terugw erkende kracht per 1 januari 2020 het door Salon
Backstage gehuurde pand huren.

10-02-2020
1

Op datum faillissement heeft een partij haar interesse kenbaar gemaakt in een
doorstart w aarbij alle w erknemers een nieuw e arbeidsovereenkomst zouden
krijgen aangeboden en het gehuurde pand op korte termijn leeg zou w orden
opgeleverd.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 9.125,00
Toelichting
Naast de koopsom voor de inventaris en de voorraad heeft de doorstartende
partij EUR 5.000 voor de goodw ill betaald.
Daarnaast is afgesproken dat de boedel voor iedere w erknemer of
stoelhuurder van Salon Backstage die in 2020 w erkzaamheden zal gaan
uitvoeren voor de doorstartende partij EUR 2.000 ontvangt met een maximum
van EUR 10.000. De w erknemers hebben een aanbod tot indiensttreding van
de doorstartende partij gehad. De curator monitort dit proces.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

10-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- verzamelen omzetgegevens w erknemers;
- gesprekken doorstartende partij;
- bestuderen indeplaatsstelling;
- bezichtiging doorstartende partij;
- onderhandelen koopsom;
- opstellen activaovereenkomst;
- afw ikkeling activaovereenkomst;
- incasseren koopsom.

10-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (digitale) administratie van Salon Backstage veiliggesteld.
Een en ander zal komende verslagperiode nader bestudeerd w orden.

10-02-2020
1

De curator heeft de administratie onderzocht. De curator heeft op basis van
de aangeleverde administratie afdoende inzicht kunnen krijgen in de rechten
en verplichtingen van de vennootschap. W el zijn aan de bestuurder
aanvullende vragen gesteld. De bestuurder heeft de vragen van de curator
eenduidig en afdoende beantw oord.

18-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w as sprake van een verlengd boekjaar. Deponering van de jaarrekening
2017 en 2018 had vóór 1 januari 2020 moeten plaatsvinden hetgeen niet is
gebeurd.

10-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant w as niet vereist.

10-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 100,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

10-02-2020
1

07-05-2020
2

18-02-2021
5

Toelichting
Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-02-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

07-05-2020
2

18-02-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar aanleiding van het onderzoeken van de administratie van Salon
Backstage zijn diverse vragen aan de bestuurder gesteld. De antw oorden van
de bestuurder heeft de curator in onderzoek.

21-08-2020
3

De curator zal het (on)rechtmatighedenonderzoek in de aankomende
verslagperiode afronden.

20-11-2020
4

Het (on)rechtmatighedenonderzoek is afgerond. Vaststaat dat sprake is van
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder nu de jaarrekening over de
jaren 2017 en 2018 (verlengd boekjaar) niet is gedeponeerd. Echter, de
curator heeft op basis van de aangeleverde administratie w el een afdoende
inzicht kunnen krijgen in de rechten en verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap. Daarnaast heeft de bestuurder de vragen van de curator
eenduidig en afdoende beantw oord. Los van voormelde formele
aansprakelijkheidsgrond heeft de curator op basis van zijn onderzoek geen
inhoudelijke/materiële omissies van de bestuurder aangetroffen die een
aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW zouden rechtvaardigen.

18-02-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verkrijgen en veiligstellen (digitale) administratie.

10-02-2020
1

- onderzoeken administratie;
- naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie vragen stellen aan
de bestuurder;
- ontvangen antw oorden op de gestelde vragen.

21-08-2020
3

- (on)rechtmatighedenonderzoek.

20-11-2020
4

- afronden (on)rechtmatighedenonderzoek.

18-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.140,33

20-11-2020
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 15.140,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 111.443,00

10-02-2020
1

€ 119.558,00

07-05-2020
2

€ 124.518,00

21-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet bij de curator aangemeld.
€ 8.755,98
Toelichting
UW V heeft haar vordering ingediend:
€ 7.355,21 loon ex art 3:288 sub e BW
€ 1.400,77 ex art 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren

10-02-2020
1

20-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 141.110,40

10-02-2020
1

€ 0,00

18-02-2021
5

Toelichting
De ingediende vordering ziet op een verstrekte geldlening en is genoteerd op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

10-02-2020
1

20

07-05-2020
2

23

21-08-2020
3

24

18-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.626,43

10-02-2020
1

€ 98.356,38

07-05-2020
2

€ 101.408,69

21-08-2020
3

€ 242.519,09

18-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend.

20-11-2020
4

Noch aan preferente, noch aan concurrente crediteuren kan een uitkering
w orden gedaan. Boedelcrediteur UW V ontvangt een gedeeltelijke uitkering.
Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten.

18-02-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verw erken ingediende vorderingen.

20-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

10-02-2020
1

Gebleken is dat Salon Backstage vóór datum faillissement is gedagvaard. De
eisende partij heeft de zaak opgebracht tegen de roldatum van w oensdag 15
april 2020. Op grond van artikel 29 Fw is de procedure van rechtsw ege
geschorst.

07-05-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
- inventarisatie.

10-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- crediteurenadministratie;
- monitoren w erknemers/stoelhuurders die w erkzaamheden zullen gaan
verrichten voor doorstartende partij;
- (on)rechtmatighedenonderzoek.

10-02-2020
1

- crediteurenadministratie;
- monitoren w erknemers/stoelhuurders die w erkzaamheden zullen gaan
verrichten voor doorstartende partij;
- (on)rechtmatighedenonderzoek.

07-05-2020
2

- crediteurenadministratie;
- monitoren w erknemers/stoelhuurders die w erkzaamheden zullen gaan
verrichten voor doorstartende partij;
- (on)rechtmatighedenonderzoek.

21-08-2020
3

- crediteurenadministratie;
- monitoren w erknemers/stoelhuurders die w erkzaamheden zullen gaan
verrichten voor doorstartende partij;
- (on)rechtmatighedenonderzoek.

20-11-2020
4

- w erkzaamheden t.b.v. afw ikkeling faillissement.

18-02-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

10-02-2020
1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag zal de curator een
verzoek aan de rechter-commissaris doen het faillissement voor opheffing
voor te dragen.

18-02-2021
5

Dit verslag betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- verslaglegging.

10-02-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

