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Algemene gegevens
Naam onderneming
Phoenix Interieur B.V
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 21 juli 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Phoenix Interieur B.V. tevens
handelend onder de naam Armadio, statutair gevestigd te Amsterdam en
aldaar zaakdoende te (1078 DJ) aan de Churchill-laan 87 A, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 58334319, in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mevrouw mr. K.M. van Hassel tot rechtercommissaris en ondergetekende tot curator.

21-08-2020
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Op 28 juli 2020 heeft de curator een eerste bespreking gehad met het bestuur
van gefailleerde op locatie aan de Churchill-laan 87 A te Amsterdam.
Activiteiten
Gefailleerde exploiteerde sinds 5 juli 2013 een interieurw inkel genaamd
"Armadio". Deze w inkel w as gespecialiseerd in inbouw kasten en schuifdeuren.
Gefailleerde had sinds oprichting een exclusief dealerschip met “Kabinet” een
Duitse fabrikant van inbouw kasten en schuifdeuren.

Activiteiten onderneming
interieurbouw en w inkel in meubels
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 213.606,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies
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Uit de jaarrekening over boekjaar 2018 blijken de navolgende gegevens:
2014
2015
2016
2017
2018

-€
-€
-€
-€
-€

45.451 (verlies)
284 (verlies)
121 (w inst)
11.034 (verlies)
3.764 (verlies)

Balanstotaal
Uit de jaarrekening over boekjaar 2018 blijken de navolgende gegevens:
2014
2015
2016
2017
2018

-€
-€
-€
-€
-€

11.283
36.119
67.578
83.803
116.981

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

21-08-2020
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Boedelsaldo
€ 6.261,85

21-08-2020
1

€ 7.674,28

26-11-2020
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-7-2020

21-08-2020
1

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020

26-11-2020
2

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

01-03-2021
3

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

01-06-2021
4

t/m
1-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 36 min

2

6 uur 18 min

3

5 uur 30 min

4

11 uur 6 min

totaal

39 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het indirect bestuur van gefailleerde w ordt gevormd door de heer Haan (via
Hutti Holding B.V.) en de heer De Vetten (via Sadev B.V.).
Zow el Hutti Holding B.V. als Sadev B.V. heeft 50% van de aandelen in de
gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing. Gefailleerde had een ‘Zekerheidspakket Bouw ’ afgesloten
bij Nationale Nederlanden. Dit verzekeringspakket is voor datum faillissement
beëindigd.
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De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd bij de verzekeraar.

1.4 Huur
Gefailleerde huurde via Vesteda een w inkelpand aan de Churchill-laan 87 A te
Amsterdam. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd. De huurovereenkomst eindigt hiermee op 27
oktober 2020.
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De curator heeft aan de verhuurder aangegeven dat het mogelijk is om de
huurovereenkomst (met w ederzijds goedvinden) op een eerdere datum te
laten eindigen. Dit is slechts mogelijk zodra alle activa uit het pand is
verw ijderd.
De aanw ezige activa in het gehuurde pand is verw ijderd en geveild, w aarna
het pand is gecontroleerd en opgeleverd.

26-11-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met het bestuur gesproken over de oorzaken van het
faillissement.
Het bestuur heeft aangegeven dat het gefailleerde aanvankelijk voor de w ind
ging. In 2019 kw am daar verandering in toen gefailleerde w erd geraakt door
de stikstofcrisis. Hierdoor kw am de bouw stil te liggen en w erden er minder
inbouw kasten en schuifdeuren afgenomen. Begin 2020 w erd gefailleerde
opnieuw getroffen, ditmaal door de COVID-19 crisis. Als gevolg van deze crisis
moest gefailleerde haar deuren definitief sluiten.
Het bestuur heeft getracht om zich op online verkoop te richten, dit bleek
echter al snel niet haalbaar. Gefailleerde verkocht hoogw aardige inbouw kasten
en schuifdeuren. Dergelijke producten hebben een hoge verkoopprijs en
vinden online geen aftrek, zo verklaarde het bestuur.
De curator zal de door het bestuur gestelde oorzaak van het faillissement op
juistheid controleren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
in loondienst. Beide (indirect) bestuurders verrichten w erkzaamheden door
middel van een overeenkomst van opdracht.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een beperkte w inkelinventaris, die onder andere
bestaat uit show roommodellen. De curator zal deze activa (laten) veilen en
heeft daarvoor inmiddels een derde partij ingeschakeld.
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Een derde partij heeft de activa geveild voor een bedrag van € 1.297,00 ex.
BTW (inclusief 10% veilingkosten), dit bedrag is inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening.

26-11-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een zeer beperkte handelsvoorraad aangetroffen bestaande
uit (onderdelen van) kasten. De curator zal deze activa (laten) veilen en heeft
daarvoor inmiddels een derde partij ingeschakeld.
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Voor zover bekend beschikt gefailleerde niet over onderhanden w erk.

Een derde partij heeft de activa geveild voor een bedrag van € 1.297,00 ex.
BTW (inclusief 10% veilingkosten), dit bedrag is inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank. Op datum faillissement w as sprake
van een creditsaldo van € 689,69. De curator heeft aanspraak gemaakt op dat
bedrag.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo is thans ontvangen op de faillissementsrekening
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5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is niet gebleken van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft een groot gedeelte van de boekhouding van
het bestuur ontvangen.

21-08-2020
1

De afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek.

01-06-2021
4

De curator heeft geconstateerd dat een gedeelte van de boekhouding
ontbrak. Op verzoek van de curator heeft het bestuur de ontbrekende
documenten aangeleverd. In de volgende verslagperiode zal de curator de
aangeleverde documenten bestuderen en het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek voortzetten.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens van het KvK is de volgende informatie gebleken:
2013
2014
2015
2016
2017
2018

–
–
–
–
–
–

21-08-2020
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niet gedeponeerd
niet gedeponeerd
gedeponeerd op 02-04-2017
gedeponeerd op 18-12-2017
niet gedeponeerd
gedeponeerd op 09-07-2020

De jaarrekeningen over 2015 en 2018 zijn derhalve te laat gedeponeerd. De
curator zal die omstandigheid meenemen in het rechtmatighedenonderzoek.

Diverse jaarrekeningen zijn te laat en/of niet gedeponeerd. De curator heeft
hierover nadere vragen gesteld aan het bestuur.

01-06-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van
de accountant niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.

21-08-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.

Toelichting
De curator heeft vernomen dat de bestuurder van gefailleerde vergelijkbare
w erkzaamheden exploiteert in een (voor datum faillissement opgerichte)
onderneming met een vergelijkbare naam. De curator zal de bestuurder
aanschrijven over deze voortzetting van de activiteiten.
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-08-2020
1
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.874,00

26-11-2020
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Toelichting
De belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting een preferente
vordering ingediend van in totaal € 26.874,-€ 43.182,00

01-03-2021
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Toelichting
De belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting een preferente
vordering ingediend van in totaal € 43.182,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Voor zover bekend niet van toepassing.
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

21-08-2020
1

Toelichting
Thans heeft 1 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 1.308,87.
3

26-11-2020
2

4

01-03-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.308,87

21-08-2020
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Toelichting
Thans heeft 1 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 1.308,87.
€ 2.223,43

26-11-2020
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Toelichting
Thans hebben zich 3 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 2.223,43.
€ 23.620,05

01-03-2021
3

Toelichting
Thans hebben zich 4 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 23.620,05.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gedurende de tw eede verslagperiode zal de curator zich vooral richten op:
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- het verkrijgen van de volledige boekhouding;
- het te gelde maken van de activa;
- oplevering van het w inkelpand;
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
Gedurende de derde verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
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- onderzoek naar de compleetheid van de ontvangen administratie;
- onderzoek naar de voortzetting van de activiteiten in een andere
onderneming;
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
Gedurende de vijfde verslagperiode zal de curator zich met name richten de
voortzetting van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te verw achten termijn
voor de afw ikkeling van het faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
2-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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