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

R-C
Curator

7
24-11-2021
F.10/20/164
NL:TZ:0000138136:F001
14-04-2020

mr. W.J. van Toor
mr H. Schuurbiers

Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lief! Lifestyle B.V.

28-05-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Sliedrecht en houdt kantoor te (4201 JA)
Gorinchem aan de Haarstraat 27. Gefailleerde is opgericht op 19 juni 2015 en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63551829.

Activiteiten onderneming

28-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is in 2015 opgericht in verband met de doorstart na het
faillissement van de besloten vennootschap Lief! B.V. van 6 mei 2015. De
rechtspersoon naar Duits recht Kanz Financial Holding GmbH heeft destijds de
activa uit het faillissement van Lief! B.V. verw orven en heeft de exploitatie van
de doorgestarte onderneming via Gefailleerde laten verlopen. Kanz Financial
Holding GmbH is begin april 2020 zelf ook in staat van insolventie geraakt.

28-05-2020
1

Gefailleerde exploiteerde het internationale merkrecht "Lief!" door middel van
het verlenen van sublicenties aan verscheidende ondernemingen. De houder
van het merkrecht "Lief!" is Kanz Financial Holding GmbH die een licentie met
betrekking tot dit merk aan Gefailleerde heeft verstrekt. In combinatie met
deze sublicenties verzorgde Gefailleerde ook de ontw erpen voor Lief!producten die door de sub-licentienemers w orden verhandeld.
Door Gefailleerde w erden zelf geen kleding of andere producten meer
verhandeld. In het verleden had Gefailleerde een eigen w ebshop met een Lief!
kinderkleding lijn.
Naast het merk Lief! verzorgde Gefailleerde ook de exploitatie van andere
merken die gehouden w orden door Duitse groepsmaatschappijen, w aaronder
de merken Tom Tailor en Esprit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 187.540,20

€ -373.688,45

2018

€ 1.511.730,00

€ -339.496,00

€ 1.674.753,00

2019

€ 149.899,81

€ -256.650,00

€ 1.516.095,00

Toelichting financiële gegevens
Blijkens een statutenw ijziging d.d. 22 maart 2019 w erd het boekjaar van
Gefailleerde gew ijzigd naar de periode van 1 mei t/m 30 april. Boekjaar 2019
betreft derhalve de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2019.

28-05-2020
1

Bovengenoemde cijfers over 2019 zijn overgenomen uit een door door de
accountant van gefailleerde opgestelde conceptjaarrekening (dus zonder
samenstellingsverklaring en zonder dat accountantscontrole is toegepast).
Bovengenoemde cijfers over 2020 zijn overgenomen uit de
grootboekadministratie van Gefailleerde die aan de curator is overhandigd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
Op faillissementsdatum w aren nog vier personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

28-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-05-2020
1

€ 10.534,66

27-08-2020
2

€ 53.685,92

26-11-2020
3

€ 57.331,19

24-02-2021
4

€ 57.391,44

24-05-2021
5

€ 57.323,68

24-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-4-2020

28-05-2020
1

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

27-08-2020
2

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

26-11-2020
3

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

24-02-2021
4

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

24-05-2021
5

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

24-08-2021
6

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021
t/m
24-11-2021

Bestede uren

24-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

106 uur 39 min

2

94 uur 0 min

3

49 uur 18 min

4

19 uur 48 min

5

10 uur 12 min

6

3 uur 54 min

7

4 uur 54 min

totaal

288 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de rechtspersoon naar
Duits recht Bellybutton International GmbH uit Duitsland. Bellybutton
International GmbH is onderdeel van Kids Brands House NV, een Nederlandse
naamloze vennootschap die beursgenoteerd is te Duitsland.

28-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is voor faillissementsdatum in hoger beroep gegaan tegen een
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in een arbeidsgeschil
met drie w erknemers. De kantonrechter heeft kort gezegd de vorderingen van
de w erknemers toegew ezen. De mondelinge behandeling van het appel staat
gepland op 2 juli. De curator beraadt zich nog dienaangaande.

28-05-2020
1

Gefailleerde heeft voor faillissementsdatum een incassoprocedure gestart
tegen een debiteur die op haar beurt een reconventionele vordering heeft
ingesteld. De procedure in reconventie is geschorst op grond van art. 29 Fw . In
de procedure in conventie heeft de kantonrechter de zaak verw ezen naar de
rol van 28 mei 2020 voor beraad aan de zijde van gedaagde voor het
oproepen van de curator.
De gerechtelijke procedure in hoge beroep betreffende de drie w erknemers is
door het gerechtshof beëindigd. De betreffende w erknemers hebben hun
vorderingen ter verificatie ingediend. De curator heeft aangegeven de
ingediende vorderingen ter zake van transitievergoeding (vooralsnog) niet te
zullen erkennen.
Met betrekking tot de genoemde incassoprocedure is een schikking getroffen
met de debiteur.

27-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
Naar de informatie van de curator liepen de verzekeringen via het
hoofdkantoor te Duitsland. De curator heeft nog geen verzekeringen
aangetroffen die via de boedel van Gefailleerde verlopen.

28-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de bedrijfsruimte aan de Haarstraat 27 te Gorinchem. Bij
vonnis van 12 maart 2020 heeft de kantonrechter op vordering van de
verhuurder de huurovereenkomst ontbonden en Gefailleerde veroordeeld om
het gehuurde binnen veertien dagen te ontruimen. Per faillissementsdatum
w as door Gefailleerde nog niet aan de ontruimingsverplichting voldaan. De
curator heeft in overleg met de verhuurder het gehuurde nog niet ontruimd in
verband met een mogelijke doorstart. Nu een doorstart niet tot de
mogelijkheden lijkt te behoren, zal de curator trachten zo spoedig mogelijk het
gehuurde leeg en bezemschoon op te leveren na verkoop van de aldaar
aanw ezige roerende zaken.

28-05-2020
1

In overleg met de verhuurder heeft de curator de roerende zaken in de
bedrijfsruimte gelaten in afw achting van definitieve verkoop. Naar het zich laat
aanzien zullen de roerende zaken op korte termijn definitief verkocht zijn en
kan de bedrijfsruimte opgeleverd w orden. In dat verband kan dan tevens tot
financiële afw ikkeling met de verhuurder overgegaan w orden.

27-08-2020
2

De bedrijfsruimte is op of omstreeks 9 september 2020 bezemschoon
opgeleverd in verband met de afw ikkeling van de verkoop van de roerende
zaken.
De verhuurder heeft haar vorderingen ingediend.

26-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement lijkt gelegen te zijn in meerdere factoren:

28-05-2020
1

Ten eerste liepen de licentie-inkomsten met betrekking tot het merk Lief! terug.
Dit mogelijk als gevolg van leveringsproblemen bij de leverancier van Lief!kleding, w aardoor licentienemers afhaakten.
Ten tw eede is door uitleveringsproblematiek de jaarlijks door Gefailleerde
gerealiseerde omzet van circa € 1,5 miljoen met betrekking tot het merk Tom
Tailor verloren gegaan.
Ten derde speelden er kennelijk financiële problemen bij het Duitse
moederbedrijf van gefailleerde en bij Kanz Financial Holding GmbH.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in verder onderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

28-05-2020
1

Toelichting
Onder het personeel bevindt zich ook personeelslid uit België die op basis van
een arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht w erkzaam w as voor
Gefailleerde. Met betrekking tot dit Belgisch personeelslid is veel
correspondentie gevoerd met de betrokken payroll-organisatie en
uitkeringsinstanties in België.
Personeelsleden
4

27-08-2020
2

Toelichting
Met betrekking tot het Belgische personeelslid is veel correspondentie gew eest
met betrekking tot de uitkering aan het Belgisch personeelslid en indienen van
de vordering.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

28-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-4-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het UW V, overleg met de CFO van Gefailleerde, verzoek
machtiging ontslag personeel, brieven aan personeel (ontslag),
correspondentie met Belgische instanties in verband met rechtspositie van het
Belgisch personeelslid.

28-05-2020
1

Uitvoerige correspondentie met Belgische instanties in verband met
vordering/uitkering aan Belgische w erknemer en aan gefailleerde opgelegde
fiscale aanslagen en verplichtingen.

27-08-2020
2

De afw ikkeling met de Belgische instanties is nog niet definitief afgerond. De
curator heeft recentelijk een formulier ingediend, w aardoor de Belgische
uitkeringsinstantie tot uitkering aan de Belgische w erknemer zou moeten
kunnen overgaan.

26-11-2020
3

De Federale Overheidsdienst te België heeft een vordering bij de curator
ingediend met betrekking tot de Belgische w erknemer. De Belgische
w erknemer zal naar verw achting via de Vakbond w aarbij zij is aangesloten nog
een restantvordering indienen, omdat de Belgische sociale instanties niet de
gehele vordering van de Belgische w erknemer hebben overgenomen.

24-02-2021
4

De restantvordering van de Belgische w erknemer is inmiddels ontvangen en
als preferente vordering erkend.

24-11-2021
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens de gegevens in het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom.

28-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bevinden zich op de bedrijfslocatie te Gorinchem aan de
Haarstraat 27 en zijn op 22 april 2020 getaxeerd door Troostw ijk.

28-05-2020
1

Diverse gegadigden voor de onderneming van gefailleerde hebben zich bij de
curator gemeld. De curator heeft getracht de bedrijfsmiddelen als onderdeel
van een totale activatransactie, dus tezamen met de voorraad te Duitsland, de
immateriële activa en licentierechten, te verkopen. Tot op heden is dit niet
mogelijk gebleken. De curator zal thans de verschillende activa separaat te
gelde trachten te maken.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen tezamen met de immateriële activa
verkocht onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris. Op
zeer korte termijn zal de curator deze goedkeuring verzoeken en na verkrijging
daarvan de verkoop verder afw ikkelen.

27-08-2020
2

De rechter-commissaris heeft de verkoop van de bedrijfsmiddelen tezamen met
de immateriële activa voor het totaalbedrag van € 25.000,- op 31 augustus
goedgekeurd. De verkoop is vervolgens verder afgerond en de betaling van de
koopsom is ontvangen op de boedelrekening.

26-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Naar de informatie van de curator zijn geen pandrechten gevestigd, zodat het
bodemvoorrecht in dit faillissement niet relevant is.

28-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie activa, diverse communicatie met gegadigden voor activa,
opzetten van verkoopproces, boedelomschrijving en taxatie Troostw ijk, diverse
communicatie met Duitse merkrechthouder(s).

28-05-2020
1

Onderhandelingen met beoogde koper van de bedrijfsmiddelen, opstellen
activaovereenkomst.

27-08-2020
2

Afw ikkeling activaovereenkomst.

26-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diverse kinderkledingcollectie van ca. 23.000
stuks
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog een kinderkledingcollectie van Gefailleerde aanw ezig in het
distributiecentrum van het bedrijf Kids Fashion group GmbH in Lauterbach,
Duitsland. Troostw ijk heeft aan de hand van voorraadlijsten een inschatting
van de w aarde van deze voorraad gemaakt zonder visuele inspectie.

28-05-2020
1

Diverse gegadigden voor de onderneming van gefailleerde hebben zich bij de
curator gemeld. De curator heeft getracht de voorraad als onderdeel van een
totale activatransactie te verkopen. Tot op heden is dit niet mogelijk gebleken.
De curator zal thans de verschillende activa separaat te gelde trachten te
maken.
De feitelijke en juridische status van de voorraad is niet bekend bij de curator.
Naar de laatste informatie van de curator zou de voorraad zich niet (langer) in
Duitsland bevinden, maar zou daarop een retentierecht uitgeoefend w orden
door een Buitenlandse transportonderneming. Nu verkoop van de activa van
gefailleerde te Nederland vermoedelijk op korte termijn afgerond kan w orden,
heeft het de prioriteit van de curator om met de beoogde koper van de activa
van gefailleerde samen op te trekken om de voorraad te proberen te traceren
en voor de boedel op te eisen.

27-08-2020
2

De curator heeft inmiddels nadere informatie ontvangen met betrekking tot de
feitelijke en juridische status van de voorraad.

26-11-2020
3

De voorraad zou zich thans in Polen moeten bevinden bij een Poolse
transportonderneming die transport en w arehousing heeft verzorgd voor
onderdelen van het gefailleerde concern van Kanz Financial Holding GmbH,
w elk concern niet (direct) gelieerd is aan gefailleerde. Deze Poolse
transportonderneming stelt in dat verband een bedrag van afgerond € 1,7
miljoen te vorderen te hebben en voert kennelijk een soort retentierecht uit op
de voorraad van gefailleerde.
De curator heeft contact gelegd met een plaatselijke insolventierechtadvocaat
te Polen om de mogelijkheden te onderzoeken om tot revindicatie van de

voorraad van gefailleerde te komen. Zodra de curator deze mogelijkheden en
bijbehorende kosten in kaart heeft gebracht, zal hij in overleg treden met de
rechter-commissaris over eventuele vervolgacties.
Met de advocaat te Polen is een plan van aanpak met kostenbegroting
afgesproken. Eerst is de vermoedelijke houder van de voorraad gesommeerd
om de goederen af te geven. De Poolse advocaat zal daarna afhankelijk van
de te ontvangen reactie vaststellen of de goederen inderdaad (rechtsgeldig) in
retentie w orden gehouden en zal daarover een legal opinion schrijven met een
voorstel tot eventuele vervolgstappen. De curator is thans in afw achting van
de ontw ikkelingen en terugkoppeling daarvan door de advocaat te Polen.

24-02-2021
4

Bij brief van 24 mei 2021 heeft de advocaat te Polen een reactie aan de
curator verzonden. De curator dient zich thans nog over deze reactie en de
vervolgacties te beraden.

24-05-2021
5

Er is correspondentie gew eest tussen de ingeschakelde Poolse advocaat en de
advocaat van een Pools transportbedrijf als vermoedelijk houder van de
voorraad. De laatste correspondentie dateert van 29 juli 2021. De curator zal
zich naar aanleiding van het laatste bericht van de Poolse advocaat beraden
over w elke vervolgstappen genomen dienen te w orden.

24-08-2021
6

De curator heeft de vervolgstappen nog in beraad.

24-11-2021
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie activa, diverse communicatie met gegadigden voor activa,
opzetten van verkoopproces, boedelomschrijving en taxatie Troostw ijk, diverse
communicatie met Duitse merkrechthouder(s).

28-05-2020
1

Onderzoek naar feitelijke en juridische status van de voorraad.

27-08-2020
2

Onderzoek naar voorraad.

26-11-2020
3

Overleg en correspondentie met de advocaat te Polen.

24-05-2021
5

Overleg en correspondentie met de advocaat te Polen.

24-08-2021
6

Beraad vervolgstappen.

24-11-2021
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Dit betreft intellectuele eigendomsrechten en exploitatierechten met betrekking
tot het merk Lief! alsmede goodw ill.

28-05-2020
1

Diverse gegadigden voor de onderneming van gefailleerde hebben zich bij de
curator gemeld. De curator heeft getracht de immateriële activa als onderdeel
van een totale activatransactie te verkopen. Tot op heden is dit niet mogelijk
gebleken. De curator zal thans de verschillende activa separaat te gelde
trachten te maken.
De curator heeft de de immateriële activa tezamen met bedrijfsmiddelen
verkocht onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris. Op
zeer korte termijn zal de curator deze goedkeuring verzoeken en na verkrijging
daarvan de verkoop verder afw ikkelen.

27-08-2020
2

De rechter-commissaris heeft de verkoop van de immateriële activa tezamen
met de bedrijfsmiddelen voor het totaalbedrag van € 25.000,- op 31 augustus
goedgekeurd. De verkoop is afgew ikkeld en de betaling voor de immateriële
activa is ontvangen op de boedelrekening.

26-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa, diverse communicatie met gegadigden voor activa,
opzetten van verkoopproces, boedelomschrijving en taxatie Troostw ijk, diverse
communicatie met Duitse merkrechthouder(s).

28-05-2020
1

Onderhandelingen met beoogde koper van de immateriële activa, opstellen
activaovereenkomst.

27-08-2020
2

Afw ikkelen verkoop.

26-11-2020
3

Overleg over en opvolgen van de revindicatie van de voorraad te Polen.

24-02-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren na datum faillissement

€ 26.473,62

€ 26.473,62

Diverse debiteuren voor datum faillissement

€ 55.359,27

€ 6.531,97

totaal

€ 81.832,89

€ 33.005,59

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit betreft een vordering van in totaal EUR 55.709,65 op 10 verschillende
debiteuren. Een gedeelte van € 31.693,15 betreft intercompanyvorderingen.

28-05-2020
1

Alle debiteuren zijn aangeschreven. Er is een bedrag ontvangen van
debiteuren voorafgaand faillissement van € 3.395,18. Daarnaast zijn er nog
facturen gestuurd aan licentienemers. Hiervan is een bedrag ad
€ 7.175,78 ontvangen.
Er zijn een aantal debiteuren die menen dat zij schade hebben geleden door
het faillissement van Lief! Lifestyle en daarom niet bereid zijn om de
openstaande factuur te voldoen. De curator zal hiernaar onderzoek doen en
deze debiteuren hieromtrent nader berichten.
Er is met 1 debiteur een betalingsregeling overeengekomen. Deze w ordt goed
nagekomen.
Met betrekking tot de intercompanyvorderingen is de curator in overleg met de
bestuurder van gefailleerde. Vermoedelijk moeten de intercompanyvorderingen
volledig afgeboekt w orden in verband met betalingsonmacht / insolventie van
de betreffende groepsmaatschappijen.

27-08-2020
2

De debiteuren voor faillissement die thans nog open staan betreffen
voornamelijk de intercompany vorderingen. Deze vordering zijn ingediend bij
de desbetreffende curator. Daarnaast is de curator met een debiteur in
onderhandeling met betrekking tot een schikking.

26-11-2020
3

De debiteuren na faillissement vloeien voort uit de door de boedel aan de sublicentienemers in rekening gebrachte licentievergoedingen voor het gebruik
van het merk Lief! over de periode van 1-1-2020 tot en met 30-6-2020. Het
een en ander conform de afspraken uit de activaovereenkomst met betrekking
tot de overdracht van de immateriële activa van gefailleerde. Deze
vergoedingen zijn bijna allemaal betaald. Een debiteur stelt zich op het
standpunt dat zij schade heeft geleden door het faillissement van gefailleerde.
De curator is in overleg getreden.
Met betrekking tot de laatste openstaande debiteur van voor faillissement is
een regeling getroffen, die inmiddels ook financieel is afgew ikkeld door middel
van een gedeeltelijke creditering door de boedel en betaling door de boedel
van het restantbedrag op de faillissementsrekening.
Met betrekking tot de laatste openstaande debiteur van na faillissement heeft
de curator de gestelde schade/tegenvordering betw ist en de debiteur
gesommeerd tot betaling over te gaan. Inmiddels is betaling van het
openstaande bedrag ontvangen op de faillissementsrekening.
Hiermee is het onderdeel debiteuren afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-02-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven van debiteuren.

28-05-2020
1

Correspondentie met debiteuren, overleg met bestuurder.

27-08-2020
2

Factureren licentievergoedingen na faillissementsdatum. Correspondentie met
debiteuren, overleg met bestuurder.

26-11-2020
3

Diverse correspondentie met debiteuren, schikkingsonderhandelingen en
goedkeuring rechter-commissaris, afhandeling schikking.

24-02-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.057,66

28-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancair krediet. De vordering van de bank betreft een
vordering van Rabobank met betrekking tot een ongeoorloofde debetstand op
een betaalrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van 1 leaseauto op basis van operational lease. Deze leaseauto is
ingeleverd bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappijen zal de eventuele
vordering nog bij de curator indienen.

28-05-2020
1

De vorderingen van de leasemaatschappijen zijn inmiddels ingediend bij de
curator.

24-02-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator heeft geen zekerheden aangetroffen.

28-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

28-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

Naar de laatste informatie van de curator zou door een buitenlandse
transportonderneming een retentierecht (of een equivalent daarvan)
uitgeoefend w orden op de voorraad van gefailleerde. Zie ook onderdeel 3.6
van dit verslag.

27-08-2020
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en leasemaatschappij.

28-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

28-05-2020
1

6.4 Beschrijving
Diverse gegadigden voor de onderneming van gefailleerde hebben zich bij de
curator gemeld. De curator heeft getracht de bedrijfsmiddelen als onderdeel
van een totale activatransactie, dus tezamen met de voorraad te Duitsland, de
immateriële activa en licentierechten, in het kader van een doorstartte
verkopen. Tot op heden is dit niet mogelijk gebleken.

28-05-2020
1

Het is bij een doorstart van belang om het merkrecht Lief! of een licentie
daarvoor mee te kunnen verkopen. Het merkrecht Lief! is echter in handen van
een Duitse maatschappij genaamd Kanz Financial Holding Gmbh w elke begin
april 2020 failliet is verklaard. Deze had het merkrecht via een sale and lease
back constructie verkocht aan leasemaatschappij AFL Mobilien GmbH. AFL heeft
reeds aangegeven het merkrecht nog te bezitten maar nog in overleg te zijn
met Kanz Financial. De Duitse curator van Kanz Financial heeft aangegeven op
dit moment geen uitspraken te kunnen doen w at betreft een samenw erking bij
de verkoop nu zij zelf een M&A proces hebben opgestart.
Op of omstreeks 19 juni 2020 is in het faillissement van Kanz Financial Holding
GmbH een doorstart gerealiseerd, w aarbij tevens het merkrecht Lief!
betrokken is. De curator heeft vervolgens overeenstemming bereikt met deze
doorstarter over de verkoop van de bedrijfsmiddelen en immateriële activa van
gefailleerde. Deze verkoop dient nog goedgekeurd te w orden door de rechtercommissaris in dit faillissement. Zie ook onderdeel 3 van dit verslag.

27-08-2020
2

Inmiddels heeft de rechter-commissaris de verkoop van de activa
goedgekeurd. Zie ook onderdeel 3 van dit verslag.

26-11-2020
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie met mogelijke gegadigden voor een doorstart, overleg met
CFO van gefailleerde, Duitse curator van Kanz Financial en AFL.

7. Rechtmatigheid

28-05-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse door hem opgevraagde boekhoudkundige stukken en
informatie ontvangen. De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek.

28-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn sedert oprichting steeds gedeponeerd. De laatste
deponeringen hebben plaatsgevonden op de volgende data:
2016: 11-04-2018
2017: 20-08-2018
2018: 03-06-2019

28-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

28-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

28-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft mogelijk paulianeus handelen in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een eerste onderzoek gedaan naar aanleiding van de
aangeleverde boekhouding en administratie. Het onderzoek loopt nog.

28-05-2020
1

De curator is thans in de afrondende fase van het opstellen van een plan van
aanpak voor de afw ikkeling van de rechtmatigheidsaspecten en zal dit zo
spoedig mogelijk nog voorleggen aan de rechter-commissaris.

26-11-2020
3

De curator is tot het oordeel gekomen dat de naar verw achting binnen
afzienbare termijn te ontvangen bevindingen en conclusies naar aanleiding van
de thans lopende revindicatie van de voorraad te Polen tevens van belang
zullen zijn in het kader van het plan van aanpak voor de afw ikkeling van de
rechtmatigheidsaspecten. De curator acht het opportuun om de bevindingen
en conclusies naar aanleiding van de revindicatie te Polen te betrekken bij dit
plan van aanpak. De curator zal de revindicatie te Polen blijven opvolgen om
de voortgang van het een en ander te bew aken.

24-02-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en eerste beoordeling van boekhouding, administratie, financiële
stukken en overige informatie. Diverse overleg met CFO van Gefailleerde.

28-05-2020
1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek in verband met opstellen plan van
aanpak.

26-11-2020
3

Bij brief van 24 mei 2021 heeft de advocaat te Polen een reactie aan de
curator verzonden. De curator dient zich thans nog over deze reactie en de
vervolgacties te beraden.

24-05-2021
5

Er is over en w eer correspondentie gew eest tussen de door de curator
ingeschakelde advocaat in Polen en de advocaat in Polen van een Pools
transportbedrijf als vermoedelijke houder van de voorraad.
De laatste correspondentie dateert van 29 juli 2021. De curator zal naar
aanleiding van deze correspondentie tevens een standpunt in gaan nemen
met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten.

24-08-2021
6

De curator heeft de rechtmatigheidsaspecten nog in beraad.

24-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-05-2020
1

Toelichting
Nog geen boedelvorderingen ontvangen.
€ 51.796,46

26-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 114.113,00

28-05-2020
1

€ 262.262,00

27-08-2020
2

€ 284.955,00

26-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-05-2020
1

€ 56.319,77

26-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.236,60

28-05-2020
1

Toelichting
Loonvorderingen van ex-w erknemers Meidam/Pot.
€ 14.691,28

27-08-2020
2

Toelichting
Vorderingen ingediend van ex-w erknemers Van den Herik c.s.
€ 17.737,22

24-08-2021
6

Toelichting
Vordering ingediend door Van Dyck.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

28-05-2020
1

24

27-08-2020
2

26

26-11-2020
3

26

24-02-2021
4

Toelichting
Er is vordering ingetrokken en 1 vordering erbij gekomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.965,51

28-05-2020
1

€ 75.066,66

27-08-2020
2

€ 89.234,97

26-11-2020
3

€ 111.577,42

24-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van crediteuren naar aanleiding van de crediteurenlijsten, overleg
met crediteuren.

28-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen rechtspositie van Belgische w erknemer;
- afw ikkelen verkoop diverse activa;
- afw ikkelen bedrijfslocatie Gorinchem;
- incasseren van de diverse vorderingen (debiteuren/groepsmaatschappijen);
- uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2020
1

- afw ikkelen rechtspositie van Belgische w erknemer;
- afw ikkelen verkoop diverse activa;
- afw ikkelen bedrijfslocatie Gorinchem;
- factureren en incasseren resterende licentievergoedingen over Q1 en Q2
2020;
- incasseren/afw ikkelen van de diverse vorderingen
(debiteuren/groepsmaatschappijen);
- traceren en opeisen voorraad van gefailleerde in buitenland;
- uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en opstellen plan van
aanpak.

27-08-2020
2

- Laatste debiteur aanschrijven/afw ikkelen in verband niet betalen
licentievergoeding Q1 en Q2 2020;
- afw ikkelen van de schikkingsvoorstel debiteur
- traceren en opeisen voorraad van gefailleerde in buitenland;
- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en opstellen plan van
aanpak.

26-11-2020
3

Revindicatie van de voorraad te Polen in combinatie met afronden oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek en opstellen plan van aanpak.

24-02-2021
4

De curator dient zich thans nog over de reactie van de advocaat uit Polen en
vervolgacties te beraden. Daarna zal de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

24-05-2021
5

Afw ikkelen revindicatie van de voorraad te Polen en rechtmatigheidsaspecten.

24-08-2021
6

Afw ikkelen revindicatie van de voorraad te Polen en
rechtmatigheidsaspecten.

24-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

24-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslagen en bestuderen stukken.

Bijlagen
Bijlagen

28-05-2020
1

