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

5
15-07-2021
F.10/20/274
NL:TZ:0000145912:F001
18-06-2020

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr C. van den Bergh

Algemene gegevens
Naam onderneming
Smit Mode Alblasserdam B.V. ("Smit Mode")

17-07-2020
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Alblasserdam en kantoorhoudende te (3341 LL) Hendrik-IdoAmbacht aan de Veersedijk 73, KvK-nummer 23035181, met de volgende
vestigingen:
Makado-Center 24, Alblasserdam
Veerpromenade 177, Papendrecht
De Schoof 12, Hendrik-Ido-Ambacht
P.A. de Kokplein 115, Dordrecht
Hof van Holland 43, Zw ijndrecht
Hof van Holland 44, Zw ijndrecht
Middenbaan 51, Barendrecht
Middenbaan 77-77B, Barendrecht
De Struytse Hoeck 39-41, Hellevoetsluis
Ridderhof 60, Ridderkerk
Ridderhof 95, Ridderkerk
Korte Baan 35, Nootdorp
Raadhuisplein 76, Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 115, Krimpen aan den IJssel

Activiteiten onderneming

17-07-2020
1

Activiteiten onderneming
W inkels in dames- en herenkleding.

17-07-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2020 hebben betrekking op de periode tot 12 juni
2020 (de datum w aarop aan Smit Mode voorlopig surseance van betaling is
verleend).

17-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
132

17-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 1.295.037,95

16-10-2020
2

€ 1.305.876,16

15-01-2021
3

€ 1.498.226,77

15-04-2021
4

€ 1.512.593,88

15-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-6-2020

17-07-2020
1

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
2

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

15-01-2021
3

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

15-04-2021
4

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-07-2021
5

t/m
14-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

91 uur 12 min

2

85 uur 12 min

3

28 uur 12 min

4

59 uur 12 min

5

15 uur 30 min

totaal

279 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De hierboven vermelde uren zijn besteed na faillissementsdatum. Gedurende
de surseance periode zijn 14 uur en 30 minuten besteed.

1. Inventarisatie

17-07-2020
1

1.1 Directie en organisatie
Smit Mode is opgericht bij notariële akte van 28 maart 1973. Op datum
faillissement stonden als statutair bestuurders ingeschreven de heer S. Smit
en mevrouw H. Smit. De aandelen in het kapitaal van Smit Mode w orden
gehouden door de Stichting Administratiekantoor Smit Mode Alblasserdam
(KvK-nummer 51336715).

17-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, geen.

17-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Smit Mode w as op datum faillissement partij bij de gebruikelijke verzekeringen
die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de onderneming. In verband met
de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten heeft de curator de dekking
onder een aantal verzekeringsovereenkomsten in stand gelaten. In verband
met de doorstart van de activiteiten van de onderneming (zie onder 6) zal de
curator de lopende verzekeringsovereenkomsten beëindigen.

17-07-2020
1

De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd.

15-01-2021
3

1.4 Huur
Smit Mode huurt de kantoor- en w inkelruimten die in de aanhef van het verslag
zijn genoemd. Eén verhuurder heeft de huurovereenkomst tijdens het
faillissement van Smit Mode opgezegd. De overige huurovereenkomsten zijn
door de curator op grond van artikel 39 Fw opgezegd.

17-07-2020
1

De huurovereenkomsten die met betrekking tot de kantoor/w inkelruimten in
Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht (Middenbaan 53), Zw ijndrecht en
Hellevoetsluis in stand w aren, zijn per 1 juli 2020 beëindigd. Deze
huurovereenkomsten zijn voortgezet door Tims 20 B.V.
De huurovereenkomsten met betrekking tot de w inkelruimten in Krimpen aan
den IJssel (Raadhuisplein 76), Nootdorp, Papendrecht en Barendrecht
(Middenbaan 77) zijn per 1 augustus 2020 overgegaan op Tims 20 B.V.
De overige bedrijfsruimten (Ridderkerk, Alblasserdam, Krimpen aan den IJssel
(Raadhuisplein 115) en Dordrecht) eindigen op zijn laatst per ultimo oktober
2020. De curator overlegt met de desbetreffende verhuurders omtrent de
oplevering van de gehuurde ruimten.

16-10-2020
2

Door de verhuurders zullen boedelvorderingen ex artikel 39 Fw w orden
aangemeld.
De w inkelruimten in Ridderkerk, Alblasserdam, Krimpen aan den IJssel
(Raadhuisplein 115) en Dordrecht zijn opgeleverd aan de verhuurders.

15-01-2021
3

De curator heeft de verhuurders verzocht de (boedel)vorderingen bij hem in te
dienen. Nog niet alle verhuurders hebben de vordering ingediend.

15-04-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van Smit Mode hebben het volgende verklaard over de
oorzaken van het faillissement: ten gevolge van een tal van factoren,
w aaronder het feit dat de retailsector reeds geruime tijd onder druk staat, is
Smit Mode in zw aar w eer terecht gekomen. Daarbovenop is de corona crisis
gekomen, die als gevolg heeft gehad dat de omzet van Smit Mode grotendeels
is w eggevallen. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid is Smit Mode in
acute liquiditeitsproblemen gekomen. Hierdoor zijn achterstanden opgelopen
bij de betaling van de crediteuren. Smit Mode w as niet langer in staat de forse
schuldenlast met betrekking tot de fiscus en handelscrediteuren en de
loonverplichtingen na te komen. Omdat Smit Mode voorzag dat zij niet zou
kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, heeft het
bestuur overleg gevoerd met de (overige) aandeel- en certificaathouders om te
komen tot een eigen aangifte van het faillissement. Omdat hierover geen
overeenstemming kon w orden bereikt, heeft het bestuur geen andere uitw eg
gezien dan het indienen van het verzoek tot het verlenen van voorlopige
surseance van betaling. De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 juni 2020
voorlopig surseance van betaling aan Smit Mode verleend. Omdat het
vooruitzicht dat de schuldeisers zouden kunnen w orden bevredigd niet
bestond, heeft de bew indvoerder de rechter-commissaris verzocht de
surseance voor intrekking aan de rechtbank voor te dragen. Bij beschikking
d.d. 18 juni 2020 is de surseance van betaling ingetrokken onder het
gelijktijdig uitspreken van het faillissement.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak en achtergronden van
het faillissement.

17-07-2020
1

Een aantal verhuurders heeft gereageerd op het verzoek van de curator om
de (boedel)vordering in te dienen. Op dit moment bestaat beter zicht op de
omvang van de (boedel)vorderingen van de verhuurders.

15-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
132

17-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
132

17-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-6-2020

132

totaal

132

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers - na verkregen machtiging van de rechtercommissaris - op 23 juni 2020 ontslag aangezegd. Op 29 juni 2020 hebben
bijeenkomsten plaatsgevonden, w aarbij het personeel is geïnformeerd en de
intake in het kader van de Loongarantieregeling heeft plaatsgevonden. De
w erkzaamheden van de curator hebben verder bestaan in overleg met de
directie en de ondernemingsraad van Smit Mode en de
buitendienstmedew erkers van het UW V.

17-07-2020
1

Gedurende de derde verslagperiode hebben w erknemers bericht ontvangen
van het UW V met betrekking tot hun aanspraken op grond van de
Loongarantieregeling. Naar aanleiding van deze mededeling hebben diverse
w erknemers voor het niet door het UW V betaalde gedeelte een vordering
ingediend bij de curator.

15-01-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Smit Mode heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

17-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

17-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris, voertuig

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoor- en w inkelinventaris en het voertuig behoorden in eigendom toe
aan Smit Mode. De desbetreffende zaken w aren verpand aan ING Bank. De
curator heeft de inventaris in het kader van een algehele doorstart verkocht
aan Tims 20 B.V. voor een koopsom van EUR 200.000. De kantoor- en
w inkelinventaris zijn aan te merken als bodemzaken. De opbrengst van de
kantoor- en w inkelinventaris bedroeg EUR 180.000. Aangezien het
bodemzaken betreft en Smit Mode een fiscale schuld heeft, heeft de curator
deze verkoopopbrengst gesepareerd.

17-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingsw et 1990 juncto
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et 1990 een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken, w elk bodemvoorrecht in rang boven het pandrecht van de
pandhouder op deze zaken gaat.

17-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de kantoor- en w inkelinventaris geïnventariseerd en laten
taxeren. De curator heeft met diverse gegadigden besprekingen en
onderhandelingen gevoerd in het kader van een algehele doorstart en
toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd met betrekking tot de
verkoop van de kantoor- en w inkelinventaris.

17-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelvoorraad kleding

€ 800.000,00

totaal

€ 800.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Smit Mode had op surseance/faillissementsdatum, verspreid over de diverse
w inkels, een omvangrijke hoeveelheid w inkelvoorraad kleding. De curator heeft
met toestemming van de rechter-commissaris en in het kader van een algehele
doorstart de voorraad verkocht aan Tims 20 B.V. voor een koopsom van EUR
800.000. De voorraad w as verpand aan ING Bank. Uit hoofde van haar
pandrecht komt de opbrengst van de voorraad aan de pandhouder toe.

17-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de w inkelvoorraad kleding geïnventariseerd en laten taxeren.
Met Tims 20 B.V. is overeenstemming bereikt over de verkoop van de voorraad.
De curator heeft voorafgaand aan de verkoop voorts overleg gevoerd met de
pandhouder.

17-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 225.000,00

totaal

€ 225.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft in het kader van de doorstart overeenstemming bereikt met
Tims 20 B.V. over de verkoop van de immateriële activa, bestaande uit onder
andere klantenbestanden, telefoon- en faxnummers, handelsnamen,
domeinnamen en dergelijke.

17-07-2020
1

Het saldo op de door Smit Mode bij ING Bank aangehouden bankrekening
bedroeg per de datum w aarop surseance van betaling aan haar w erd verleend
EUR 16.090,37.

16-10-2020
2

Gedurende de verslagperiode is een restitutie ad EUR 7.501,29 van Eneco
ontvangen.
Gedurende de derde verslagperiode is een subsidie in het kader van de
subsidieregeling Praktijkleren ad EUR 10.396,35 ontvangen. De subsidie heeft
betrekking op het studiejaar 2019/2020 ter zake door Smit Mode geboden
begeleiding bij beroepspraktijkvorming.

15-01-2021
3

Tevens is een restitutie verzekeringspremie ad EUR 441,86 van Nationale
Nederlanden ontvangen.
Gedurende de vierde verslagperiode zijn diverse restituties (PostNL, Oasen) ad
totaal EUR 861,41 ontvangen.

15-04-2021
4

Gedurende de 5e verslagperiode heeft SRK Rechtsbijstand een bedrag ad
EUR 3.206,86 op de boedelrekening overgemaakt. Dit bedrag heeft
betrekking op de netto loonschade die Smit Mode Alblasserdam B.V. heeft
geleden als gevolg van de loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte
medew erker.

15-07-2021
5

Verder heeft Tims 20 B.V. een bedrag ad € 10.990,79 op de boedelrekening
overgemaakt. Dit bedrag zag op 4 creditfacturen van Afterpay, die aan Tims
20 w aren overgemaakt, maar die betrekking hadden op de periode ná
surseancedatum.
Gedurende de 5e verslagperiode is voorts een restitutie ad € 102,52
ontvangen van de Regionale Belasting Groep.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderhandelingen gevoerd met Tims 20 B.V. omtrent de
verkoop van de immateriële activa en toestemming gevraagd aan de rechtercommissaris.

17-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij Smit Mode w as sprake van w inkelverkopen. De verkopen w erden direct
afgerekend, zodat geen sprake is van een debiteurensaldo.

17-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft onder hoofdelijke verbondenheid een krediet verstrekt aan
Smit Mode, Veerpromenade 177 B.V. en Van Linschoten Modes B.V. Per
surseancedatum bedroeg de vordering van ING Bank EUR 878.845,11. Het
krediet in rekening-courant zal volledig kunnen w orden betaald uit de
opbrengst van de voorraad, w elke opbrengst is gerealiseerd met de verkoop
aan Tims 20 B.V. (zie 3.6) en de verkopen na surseancedatum (zie 6).

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft zich na de datum w aarop aan Smit Mode surseance van
betaling w as verleend verhaald op verpande vorderingen. De restantvordering
van ING Bank is voldaan uit de verkoopopbrengst van de voorraad en het
voertuig. Het uitstaande obligo bestaat uitsluitend nog uit uitstaande
bankgaranties ten gunste van verhuurders.

17-07-2020
1

16-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Smit Mode is voor zover de curator bekend geen partij bij leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

17-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft tot zekerheid van betaling van haar vorderingen een pandrecht
op de vorderingen, de bedrijfsuitrusting en handelsvoorraden. Voorts is sprake
van hoofdelijke aansprakelijkheid van Smit Mode, Veerpromenade 177 B.V. en
Van Linschoten Modes B.V.

17-07-2020
1

Smit Mode, Veerpromenade 177 B.V. en Van Linschoten Modes B.V. hebben
zich hoofdelijk verbonden voor de schuld aan ING Bank. De schuld is ten laste
van Smit Mode gedelgd. Ten tijde van de betaling van de schuld aan ING Bank,
had Smit Mode geen aandeel in de schuld. Het aandeel van Veerpromenade
177 B.V. in de schuld bedroeg EUR 792.238,98.
Nu Smit Mode voor meer is uitgew onnen dan het gedeelte van de schuld dat
haar aanging, zijn de rechten van ING Bank overgegaan op Smit Mode.
Veerpromenade 177 B.V. had ten tijde van de betaling van de schuld aan ING
Bank een vordering op Smit Mode ad EUR 601.008,92. De curator heeft
Veerpromenade 177 B.V. verzocht het verschil ad EUR 191.320,06 op de
boedelrekening over te maken.

16-10-2020
2

Veerpromenade 177 B.V. heeft aangegeven een financiering te hebben
aangevraagd in verband met de betaling van het aan Smit Mode toekomende
bedrag. Dit bedrag is nog niet door Veerpromenade 177 B.V. betaald.

15-01-2021
3

Veerpromenade 177 B.V. heeft het bedrag ad EUR 191.320,06 inmiddels
betaald en dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Zoals in
het tw eede verslag w as vermeld, heeft Veerpromenade 177 B.V. haar
vordering ad EUR 601.008,92 op Smit Mode verrekend. In dit bedrag is de huur
voor de w inkelruimte aan de Veerpromenade 177 B.V. te Papendrecht over juli
2020 ad EUR 13.431,00 inclusief BTW begrepen.

15-04-2021
4

5.4 Separatistenpositie
ING Bank is als pandhouder separatist.

17-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben bij de curator een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator w ikkelt deze claims af.

17-07-2020
1

De claims zijn afgew ikkeld.

16-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Eén partij heeft een retentierecht ingeroepen. De curator w ikkelt deze claim af.

17-07-2020
1

De claim is afgew ikkeld.

16-10-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Eén partij heeft een beroep gedaan op het recht van reclame. De curator
w ikkelt deze claim af.

17-07-2020
1

De claim is afgew ikkeld.

16-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met ING Bank en de leveranciers die een
beroep op een eigendomsvoorbehoud, retentierecht en/of recht van reclame
hebben gedaan.

17-07-2020
1

De curator heeft overleg gevoerd met ING Bank en de leveranciers die een
beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud, een retentierecht en/of
het recht van reclame. Voorts heeft de curator gecorrespondeerd met
Veerpromenade 177 B.V.

16-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de ondernemingsactiviteiten van Smit Mode, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, voortgezet. Voortzetting van de
activiteiten vonden plaats om een algehele doorstart van de activiteiten van
Smit Mode te onderzoeken en mogelijk te maken. Met het oog op de
voortzetting van de activiteiten heeft de curator met meerdere partijen
afspraken gemaakt over de levering van diensten en/of goederen. De
voortzetting van de activiteiten in opdracht van de curator heeft
plaatsgevonden tot 2 juli 2020. Per 2 juli 2020 w orden de activiteiten van de
onderneming voortgezet door Tims 20 B.V.

17-07-2020
1

De verkoopopbrengst over de periode 12 juni 2020 tot en met 1 juli 2020
bedroeg EUR 787.649,59. De tot de indiening van het tw eede verslag betaalde
verkoopkosten bedroegen EUR 18.544,95. De curator verw acht dat er naast de
reeds betaalde kosten nog andere kosten over de desbetreffende periode
zullen w orden ingediend.

16-10-2020
2

Gedurende de vierde verslagperiode is een op de door Smit Mode bij ING Bank
aangehouden bankrekening betaalde verkoopopbrengst ad EUR 2.429,27
overgeboekt op de faillissementsrekening, zodat de verkoopopbrengst totaal
EUR 790.078,86 bedraagt. De tot de indiening van het vierde verslag betaalde
verkoopkosten bedroegen EUR 20.805,08.

15-04-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengsten en kosten verband houdend met de voortzetting van de
activiteiten zijn door de curator in kaart gebracht.

17-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de ondernemingsactiviteiten van Smit Mode tot 2 juli 2020
voortgezet. In dat kader heeft de curator overleg gevoerd met de directie,
leveranciers, w erknemers, ING Bank en de rechter-commissaris.

17-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de gegadigden die zich bij hem hadden gemeld, na
ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst en aanvaarding van het
biedprotocol, inzage gegeven in de gegevens van Smit Mode. De termijn voor
het uitbrengen van biedingen sloot op 30 juni 2020. Na vergelijking van de
uitgebrachte biedingen heeft de curator onderhandelingen gevoerd en
overeenstemming bereikt met Tims 20 B.V. omtrent de overname van de activa
in het kader van een doorstart. Tims 20 B.V. heeft de activa overgenomen
tegen de hiervoor vermelde koopsommen. De curator is met Tims 20 B.V.
voorts overeengekomen dat aan 70-100 w erknemers van Smit Mode een
arbeidsovereenkomst zal w orden aangeboden. De curator heeft verder
afgesproken dat de verzilverpunten van Smit Mode (een spaarsysteem ten
behoeve van klanten) en de door Smit Mode uitgegeven cadeaubonnen door
Tims 20 B.V. w orden geaccepteerd.

17-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 1.225.000,00

17-07-2020
1

Toelichting
De opbrengst van de w inkelverkopen die in de periode 12 juni 2020 tot 2 juli
2020 zijn gerealiseerd komt toe aan de boedel. Een deel van de met Tims 20
B.V. overeengekomen verkoopopbrengst komt toe aan de pandhouder.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator is met Tims 20 B.V. een boedelbijdrage overeengekomen ter hoogte
van 5% over de door Tims 20 B.V. gedurende de periode 2 juli 2020 tot en met
31 juli 2020 gerealiseerde opbrengsten. De boedelbijdrage bedroeg EUR
57.444,17 (inclusief btw ) en is inmiddels door Tims 20 B.V. betaald.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-10-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft in het kader van de hiervoor bedoelde biedingsprocedure
gesprekken en onderhandelingen gevoerd met gegadigden, de rechtercommissaris, de pandhouder en de directie van Tims 20 B.V. en haar adviseurs.
De curator heeft voorts de verkoopdocumenten opgesteld.

17-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op basis van een eerste inventaris heeft de curator vastgesteld dat Smit Mode
heeft voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft een digitale kopie van
de administratie van Smit Mode gemaakt.

17-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de boekjaren 2013 t/m 2018 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2019 w as nog niet gedeponeerd.

17-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

17-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele stortingsverplichting is reeds verjaard. De curator zal een
onderzoek naar de stortingsverplichting dan ook achterw ege laten.

17-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen
aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur naar voren gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

17-07-2020
1

15-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen
aanw ijzingen voor paulianeus handelen naar voren gekomen.

17-07-2020
1

15-04-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

17-07-2020
1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en voor interne
verslaglegging van de bevindingen zorggedragen.

15-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Smit Mode veiliggesteld en zal deze aan
een onderzoek onderw erpen.

17-07-2020
1

Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Geen.

17-07-2020
1

€ 15.052,14

16-10-2020
2

€ 22.312,14

15-01-2021
3

€ 476.826,89

15-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 185.309,00

17-07-2020
1

€ 216.956,00

16-10-2020
2

€ 217.131,00

15-01-2021
3

€ 250.532,00

15-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Geen.

17-07-2020
1

€ 267,25

15-01-2021
3

€ 87.572,31

15-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

17-07-2020
1

€ 1.972,00

16-10-2020
2

€ 1.972,00

15-01-2021
3

€ 9.926,34

15-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

17-07-2020
1

39

16-10-2020
2

41

15-01-2021
3

45

15-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 93.971,14

17-07-2020
1

€ 138.778,36

16-10-2020
2

€ 318.980,33

15-01-2021
3

€ 327.651,82

15-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-01-2021
3

De schuldenlast van Smit Mode en de faillissementskosten enerzijds en het
gerealiseerde boedelactief anderzijds zijn zodanig dat op dit moment nog geen
definitieve uitspraak kan w orden gedaan of een uitkering aan de concurrente
crediteuren mogelijk is. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van de nog in te
dienen (boedel)vorderingen van de verhuurders. Indien een uitkering aan de
concurrente crediteuren mogelijk is, zal het om een geringe uitkering gaan. De
curator verw acht de crediteuren hierover in de komende verslagperiode
nadere informatie te kunnen verstrekken. Indien geen uitkering aan de
concurrente crediteuren mogelijk is, zal het faillissement overeenkomstig artikel
137a Fw . (vereenvoudigd) w orden afgew ikkeld. In dat geval zullen alleen de
boedel- en preferente crediteuren een uitkering ontvangen.

15-04-2021
4

De basis van de huidige stand van de boedel is de verw achting dat het
mogelijk zal zijn een geringe uitkering aan de concurrente crediteuren te
doen. In verband hiermee heeft de curator de rechter-commissaris verzocht
een (nadere) datum voor de verificatievergadering vast te stellen. De
crediteuren zullen hierover w orden geïnformeerd.

15-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezig houden
met de overgang van de activiteiten naar Tims 20 B.V., de afrekening met ING
Bank, het in kaart brengen van de schuldenlast en het
rechtmatigheidsonderzoek.

17-07-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezig houden
met:
- het verder in kaart brengen van de schuldenlast;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de vordering op Veerpromenade 177 B.V. (zie 5.3).

16-10-2020
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezig houden
met:
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de vordering op Veerpromenade 177 B.V. (zie 5.3).

15-01-2021
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezig houden
met:
- inventarisatie vorderingen verhuurders (zie 1.4);
- afw ikkeling faillissement.

15-04-2021
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezig houden
met:
- (de voorbereiding van de) verificatievergadering;
- afw ikkeling faillissement.

15-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

17-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

