Openbaar faillissementsverslag
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04-09-2018

R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr W.J.T. Ursem

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jake Fischer B.V.

04-10-2018
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Heemstede
Ingeschreven adres: Leidsevaartw eg 1, 2106 NA Heemstede (feitelijk per 1
juni 2018 hier niet meer gevestigd).

04-10-2018
1

Failliet is opgericht op 5 december 2014.

Activiteiten onderneming
Conform de inschrijving in de KvK houdt failliet zich bezig met het ontw ikkelen,
(doen) produceren en vermarkten van kleding en lifestyle producten alsmede
de im- en export van mode artikelen en accessoires. Failliet heeft aangegeven
zich alleen te hebben gericht op kinderkleding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 936.619,00

€ -148.297,00

€ 711.427,00

2016

€ 639.373,00

€ -73.297,00

€ 340.300,00

2015

€ 316.526,00

€ -176.865,00

€ 207.140,00

Toelichting financiële gegevens

04-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

04-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

04-10-2018
1

Toelichting
Failliet heeft diverse w isselingen gemaakt met personeel.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-10-2018
1

Toelichting
Er is (nog) geen boedelactief.
€ 2.500,00

14-08-2019
4

Toelichting
De koopsom van de activa is ontvangen.
€ 2.500,00

Verslagperiode

02-03-2020
6

Verslagperiode
van
4-9-2018

04-10-2018
1

t/m
4-10-2018
van
23-1-2019

30-04-2019
3

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

14-08-2019
4

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

19-11-2019
5

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

02-03-2020
6

t/m
1-3-2020
van
2-3-2020

02-09-2020
7

t/m
2-10-2020
van
3-9-2020
t/m
31-5-2022

Bestede uren

01-06-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 24 min

2

44 uur 3 min

3

18 uur 42 min

4

3 uur 0 min

5

2 uur 42 min

6

2 uur 3 min

7

3 uur 24 min

8

10 uur 30 min

totaal

123 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Bestudering stukken bestuurders, overleg bestuurders.

14-08-2019
4

documenten bestuurders, crediteuren correspondentie

19-11-2019
5

administratie en corr. bestuurders

02-03-2020
6

De curator mr. F.I. Eikenhorst is vervangen door curator mr. W .J.T. Ursem. De
curator heeft in de afgelopen periode kennis genomen van de stand van zaken
met betrekking tot het faillissement.

02-09-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van failliet zijn mevrouw S.J.S. Geervliet en de heer M.P. Blom.
Aandeelhouder 100% is Harbour View Projects B.V., w aarvan uiteindelijk
(indirect) mevrouw Geervliet 49% en de heer Blom 51% van de aandelen
houdt.

1.2 Lopende procedures

04-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog onbekend.

04-10-2018
1

Failliet is zijdelings betrokken in een procedures tussen de
aandeelhouders/bestuurders en een derde partij i.v.m. de overname van de
aandelen in Harboor View Projects B.V. Failliet is daarin geen procespartij.
Failliet heeft een vordering op haar holding Harbour View Projects B.V. Nu
betaling ondanks verzoeken uitbleef heeft de curator het faillissement
aangevraagd van de holding. De faillissementsprocedure is inmiddels
afgew ikkeld. Harbour View Projects B.V. is op 26 februari 2019 in staat van
faillissement verklaard.

30-04-2019
3

1.3 Verzekeringen
Nog onbekend.

04-10-2018
1

Failliet heeft geen verzekering overlegd noch heeft zich een
verzekeringsmaatschappij gemeld als crediteur.

30-04-2019
3

1.4 Huur
Niet van toepassing.
De huur van het bedrijfspand aan de Leidsevaartw eg 1, 2106 NA Heemstede is
per 1 juni 2018 beëindigd.

04-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens failliet w as er onvoldoende interesse in de markt voor de verkoop van
de kinderkleding. Tevens lagen de bestuurders/aandeelhouders niet meer op 1
lijn. Er is gezocht naar een derde partij die een investering zou doen en
daarmee een deel van de aandelen zou overnemen. Uiteindelijk heeft de
overname niet plaatsgevonden.

04-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

04-10-2018
1

Toelichting
Er w as nog 1 w erkneemster in dienst, haat contract liep tot 8 september 2018.
Voor de zekerheid is nog een opzeggingsbrief verzonden door de curator.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-10-2018
1

Toelichting
Failliet had alle arbeidsovereenkomsten reeds voor het faillissement beëindigd.
Deze w erkneemsters hadden nog w el recht op achterstallig loon. Op 12
september 2018 heeft er een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden met het
UW V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-8-2018
totaal

Toelichting
Curator heeft het personeel aangeschreven

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanschrijven (oud) en divers overleg w erkneemsters, overleg en bespreking
met het UW V.

04-10-2018
1

Afgerond. UW V heeft nog geen vordering ingediend.

22-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing

04-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing

04-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kleine inventaris
samples kleding
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet heeft een drietal computers met toebehoren overhandigd. W aarde is
nog onbekend.
Tevens heeft failliet een aantal dozen met samples en passamples afgegeven.
W aarde nog onbekend.

04-10-2018
1

De samples kleding zijn tezamen met de voorraad en de domeinnamen
verkocht voor €2.500,-.

30-04-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend in het faillissement.

04-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w aarde zal w orden bepaald en er zal w orden gekeken naar eventuele
geïnteresseerden voor de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kleine voorraad

€ 2.500,00

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

04-10-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet heeft aangegeven te moeten beschikken over een kleine voorraad. De
voorraad staat in een magazijn bij Endpro in W eesp. Hoeveel voorraad er
precies is en de w aarde is onduidelijk. Failliet heeft de voorraad lijst niet up to
date.
Endpro heeft de toegang aan de curator gew eigerd. Endpro doet een beroep
op een retentierecht. Dit is tot op heden niet onderbouw d en is in onderzoek.

04-10-2018
1

De voorraad is inmiddels afgegeven aan de curator en staat net als de
samples bij de curator opgeslagen.

22-01-2019
2

De voorraad is tezamen met de samples kleding en domeinnamen verkocht
voor €2.500,-.

30-04-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De stellingname van Endpro w ordt onderzocht. Tevens w ordt gekeken naar
eventuele geïnteresseerden voor de voorraad.

04-10-2018
1

De kw estie met Endpro is opgelost. Endpro heeft als concurrente schuldeiser
een vordering ingediend. De voorraad is vrij gegeven.

22-01-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnamen en handelsnaam
totaal

Toelichting andere activa
Failliet is houder van de domeinnaam w w w .jakefischer.nl
De w ebsite w as op datum faillietverklaring al uit de lucht.

04-10-2018
1

Failliet heeft een vordering op de holding van afgerond € 23.000,-/ De holding
(en haar bestuurders) zijn hierover aangeschreven en er is verzocht om
betaling. Tot op heden is er nog geen betaling ontvangen.

22-01-2019
2

Tevens w ordt een rekening-courant verhouding met 1 van de bestuurders
onderzocht n.a.v. een betw isting van de bestuurder over de verschuldigdheid.
De vordering op de holding is grond gew eest voor het ingediende
faillissementsverzoek van de holding. De vordering is ingediend ter verificatie in
het faillissement van de holding.
De domeinnamen en de handelsnaam zijn tezamen met de voorraad en
samples kleding verkocht voor € 2.500.-.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-04-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De domeinnaam zal w orden meegenomen bij het onderzoek naar
geïnteresseerden.

04-10-2018
1

Er is een geïnteresseerde koper gevonden voor de samples, voorraad en de
domeinnamen. Echter, deze partij w il daarbij ook de merknaam overnemen. De
merknaam zit in de holding en tot op heden is de geïnteresseerde partij er niet
uitgekomen met de bestuurders van de holding om tot verkoop over te gaan.
De curator heeft hierin voor zover zij kon bemiddeld.

22-01-2019
2

De samples, voorraad en domeinnamen zijn tezamen verkocht.

30-04-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

diverse debiteuren

€ 14.867,71

totaal

€ 14.867,71

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Failliet heeft een lijst van debiteuren overlegd.

04-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek of de debiteuren inbaar zijn om ze vervolgens aan te schrijven.

04-10-2018
1

De debiteuren lijken niet courant en oninbaar.

22-01-2019
2

De debiteuren zijn oninbaar gebleken.

02-03-2020
6

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

04-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De door failliet gebruikte kredieten bij banken zijn voor de faillietverklaring
ingelost.

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing

04-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
niet van toepassing

04-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing

04-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nog onbekend

04-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Endpro, de magazijnbeheerder stelt een retentierecht te hebben op de
voorraad die nog in zijn magazijn aanw ezig is. Dit is in onderzoek.

04-10-2018
1

Curator is met Endpro tot overeenstemming gekomen, het beroep op het
retentierecht is ingetrokken.

22-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
nog onbekend

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-10-2018
1

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

04-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing

04-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
niet van toepassing

04-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing

04-10-2018
1

6.5 Verantwoording
niet van toepassing

04-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
niet van toepassing

04-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
niet van toepassing

04-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
niet van toepassing

04-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Failliet heeft de jaarstukken 2015 tot en met 2017 overgelegd. Daarnaast is
diverse administratie ontvangen. Deze lijkt vooralsnog op orde met dien
verstande dat de voorraadlijst niet meer zou zijn bijgew erkt.

04-10-2018
1

Bij het aanspreken van een bestuurder op een rekening-courantverhouding
heeft de bestuurder aangeven dat de administratie op bepaalde punten niet
klopt, althans niet juist zou zijn bijgew erkt. De stellingname van de bestuurder
en de boekhouding w ordt onderzocht.

22-01-2019
2

Er vindt thans nog overleg plaats met de bestuurders en advocaten.

30-04-2019
3

Zie onder 7.5.

14-08-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de boekhouding van curanda
uitvoerig doorgenomen en laten nemen. Uit het onderzoek zijn de nodige
vragen naar voren gekomen, w elke aan de bestuurders zijn gesteld. De
curator w acht momenteel op een (onderbouw de) reactie daarin.

01-06-2021
8

Afhankelijk van de toelichting van de bestuurders, kan w orden bezien of dit
kader nog nadere stappen noodzakelijk zijn.

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan voldaan.

04-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

04-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
In onderzoek. De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de zijde van
(een van de) bestuurder(s) w aaruit zou moeten volgen dat aan de
boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft zulks in onderzoek en overw eegt
hiertoe een derde in te schakelen. Alvorens dit te doen, zal de curator zulks
overleggen met de RC.

Toelichting
De administratie en de toelichtingen van de bestuurders roepen vragen op
over de administratievoering. Er vindt nog overleg plaats.

Toelichting
De administratievoering is nog onderw erp van gesprek met de bestuurders.

Toelichting
Het overleg w ordt voortgezet door de curator.

Toelichting
Zoals ik 7.1. vermeld, heeft de curator de boekhouding van curanda uitvoerig
doorgenomen en door laten nemen. Uit het onderzoek zijn de nodige vragen
naar voren gekomen, w elke aan de bestuurders zijn gesteld. De curator
w acht momenteel op een (onderbouw de) reactie daarin.

04-10-2018
1

14-08-2019
4

19-11-2019
5

02-03-2020
6

02-09-2020
7

01-06-2021
8

Afhankelijk van de toelichting van de bestuurders, kan w orden bezien of dit
kader nog nadere stappen noodzakelijk zijn.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

04-10-2018
1

14-08-2019
4

Toelichting
Zie onder 7.5.
In onderzoek
Toelichting
De curator is in afw achting van een toelichting van het bestuur op de nodige,
door de curator gestelde vragen. Aan de hand van de antw oorden en
toelichting, zal de curator hierin een beslissing nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-06-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voordat de curator hierin een oordeel kan geven, moet de reactie van de
bestuurders w orden afgew acht.

01-06-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek boekhouding/administratie;
- Overleg deskundige;
- Overleg bestuurders;
- Brief aan bestuurders.

01-06-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
nog onbekend (behoudens salaris curator p.m.)
€ 1.647,78

04-10-2018
1

14-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal boedelvorderingen ingediend ter hoogte van
tezamen € 1.647,78.
€ 1.717,08

02-03-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering iets aangepast.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-06-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 162.000,00

04-10-2018
1

€ 216.205,00

22-01-2019
2

€ 216.205,00

30-04-2019
3

€ 216.205,00

14-08-2019
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

01-06-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend, het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 31.447,46

04-10-2018
1

14-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft tw ee vorderingen ingediend, zulks met een totaalbedrag van €
31.447,46.

Toelichting
Ongew ijzigd.

01-06-2021
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 282.860,89

02-09-2020
7

Toelichting
Er hebben afgelopen verslagperiode geen w ijzigingen in de crediteuren
plaatsgevonden.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-06-2021
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

04-10-2018
1

34

22-01-2019
2

36

30-04-2019
3

37

02-03-2020
6

38

01-06-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 154.040,45

04-10-2018
1

€ 233.686,95

22-01-2019
2

€ 285.603,32

30-04-2019
3

€ 273.195,55

14-08-2019
4

Toelichting
Ten opzichte van de vorige verslaglegging is de concurrente schuldenlast iets
verlaagd.
€ 273.702,69

19-11-2019
5

Toelichting
De schuldenlast is iets vermeerderd.
€ 282.860,89

02-03-2020
6

Toelichting
De schuldenlast is vermeerderd met een concurrente vordering van het UW V
€ 290.820,08
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01-06-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-10-2018
1

Nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de reactie van het bestuur.

01-06-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verifiëren crediteuren.

04-10-2018
1

Verw erken eventueel nog binnenkomende vorderingen.

02-03-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-10-2018
1

Harbour View Projects B.V.

30-04-2019
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-10-2018
1

Faillissementsaanvraag

30-04-2019
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-10-2018
1

Afgew ikkeld.

30-04-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-10-2018
1

Faillissementsverzoek, behandeling verzoek ter zitting en afw ikkeling vonnis.

30-04-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek administratie
- overleg bestuurders
- debiteuren
- bedrijfsmiddelen, voorraad en andere activa
- crediteuren
- rechtmatigheidsonderzoek / pauliana

04-10-2018
1

- onderzoek administratie
- overleg bestuurders
- uitw innen bedrijfsmiddelen, voorraad en andere activa
- crediteuren

22-01-2019
2

- rechtmatigheidsonderzoek / pauliana
onderzoek administratie
- overleg bestuurders
- crediteuren
- rechtmatigheidsonderzoek / pauliana

30-04-2019
3

onderzoek administratie:

14-08-2019
4

- overleg bestuurders
- crediteuren
- rechtmatigheidsonderzoek / pauliana
Onderzoek administratie:

02-09-2020
7

- overleg bestuurders
- rechtmatigheidsonderzoek / pauliana
Afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek

01-06-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

04-10-2018
1

Nog niet bekend.

14-08-2019
4

Nog onbekend, het onderzoek naar de administratie in het kader van een
eventuele onbehoorlijke taakvervulling en/of paulianeus handelen is nog niet
afgerond.

19-11-2019
5

Nog onbekend, het onderzoek c.q. overleg over de administratie in het kader
van een eventuele onbehoorlijke taakvervulling en/of paulianeus handelen is
nog niet afgerond.

02-03-2020
6

Nog onbekend.

02-09-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

01-06-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

