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

3
07-01-2022
F.15/21/83
NL:TZ:0000191759:F001
08-06-2021

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr E.C.N. Sweep

Algemene gegevens
Naam onderneming
Blue Butterfly B.V.

07-07-2021
1

Gegevens onderneming
Blue Butterfly B.V., statutair gevestigd te Beverw ijk en kantoor houdende te
(1175 KE) Lijnden, aan de Lijnderdijk 183 B.

07-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in (boven)kleding, schoenen en modeartikelen.

07-07-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 45.111,00

€ -23.001,00

€ 96.160,00

2018

€ 135.446,00

€ -49.305,00

€ 117.858,00

2017

€ 717.299,00

€ -160.820,00

€ 160.640,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekeningen tot en met 2019 zijn vastgesteld en gedeponeerd. De cijfers
over 2020 en tot en met datum faillissement zijn in concept opgesteld.

07-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Bij curanda w aren, behoudens de (middellijk) bestuurder, geen
personeelsleden w erkzaam.

07-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 5.018,22

07-07-2021
1

Toelichting
Voor een specificatie van het boedelsaldo w ordt verw ezen naar het tussentijds
financieel verslag.
€ 26.847,90

06-10-2021
2

Toelichting
Voor een specificatie van het actuele boedelsaldo w ordt verw ezen naar het
tussentijds financieel verslag bij dit 2e verslag.
€ 5.323,50

07-01-2022
3

Toelichting
Voor een specificatie van het actuele boedelsaldo w ordt verw ezen naar het
concept financieel eindverslag bij dit 3e tevens eindverslag.

Verslagperiode
van
8-6-2021

07-07-2021
1

t/m
7-7-2021
van
8-7-2021

06-10-2021
2

t/m
6-10-2021
van
7-10-2021

07-01-2022
3

t/m
7-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 42 min

2

42 uur 36 min

3

8 uur 36 min

totaal

73 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
ALGEMEEN:
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde
informatie nog niet openbaar kan w orden gemaakt. Daar komt bij dat de
curator voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van
de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren.
Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.

07-07-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap van curanda is opgericht bij akte van 16 januari 2013 door
haar enig aandeelhouder/bestuurder Blue AAA Holding B.V., van w ie de heer
A.A. W oensdregt sinds de oprichting enig bestuurder (tevens
minderheidsaandeelhouder) is.

07-07-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

07-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen voor zover nodig opgezegd w orden.

07-07-2021
1

1.4 Huur
Curanda huurt een bedrijfsruimte aan de Lijnderdijk 183 B te Lijnden. De
huurprijs bedroeg € 1.500,- excl. BTW per maand. Er bestond een aanzienlijk
huurachterstand w aarvoor de verhuurder in januari 2021 een veroordelend
vonnis tot betaling en ontruiming heeft verkregen. De verhuurder heeft zich
uiteindelijk genoodzaakt gezien het faillissement van de vennootschap aan te
vragen. De huurovereenkomst is - voor zover vereist - door de curator
opgezegd. In de komende verslagperiode zal - na verkoop van de activa - tot
oplevering van het gehuurde moeten w orden gekomen.

07-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is na verkoop van de in de boedel aangetroffen
activa tot oplevering van het gehuurde overgegaan. Door opzegging van de
huurovereenkomst diende uiterlijk per 21 september 2021 tot oplevering te
w orden overgegaan. De koper van de activa heeft in overleg met de curator
zich verbonden het gehuurde leeg, ontruimd en bezemschoon op te leveren,
hetgeen op 21 september 2021 heeft plaatsgevonden.

06-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van curanda liggen de
ondernemingsactiviteiten reeds geruime tijd nagenoeg stil en bleek curanda
niet in staat de aanw ezige voorraden (tegen voor de grootaandeelhouder
conveniërende prijzen) te verkopen. Dientengevolge bleef (voldoende) omzet
achterw ege om aan de bestaande (met name huur) verplichtingen te blijven
voldoen. Uiteindelijk heeft de verhuurder zich genoodzaakt gezien het
faillissement aan te vragen, hetgeen heeft geleid tot de uitspraak daarvan op
8 juni 2021.

07-07-2021
1

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de achtergronden en oorzaken
van dit faillissement.
De achtergronden en oorzaken van dit faillissement w orden betrokken in het
administratief- en rechtmatigheidsonderzoek van de curator.

06-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het administratief- en
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen bevindingen naar
voren gekomen van vermeldensw aardige andere oorzaken/achtergronden
die tot dit faillissement hebben geleid.

07-01-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-07-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement beschikte curanda niet over enig personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voor faillissement beschikte curanda eveneens niet over enig
personeel. In 2018/2019 heeft curanda (naast haar bestuurder) nog een
periode van zes maanden een verkoper in dienst genomen, teneinde te bezien
of de aanw ezige voorraden van curanda met succes verkocht konden w orden.
Dit bleek niet tot het gew enste resultaat te leiden, w aarna het dienstverband
met de betreffende medew erker niet is verlengd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

07-07-2021
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda beschikt niet over onroerende zaken.

07-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

beperkte bedrijfsinventaris

€ 6.413,00

totaal

€ 6.413,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van curanda is een beperkte bedrijfsinventaris aangetroffen,
w aar onder palletstellingen, een tw eetal pallethefw agens en enkele
verrijdbare kledingrekken.

07-07-2021
1

De in de boedel aangetroffen bedrijfsinventaris is - tezamen met de voorraad
kleding - met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de hoogst
biedende partij. De totale koopprijs bedroeg € 23.353,- inclusief BTW en is
inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

06-10-2021
2

In de totale koopprijs is verdisconteerd dat de koper het door curanda
gehuurde bedrijfspand leeg, ontruimd en bezemschoon ten behoeve van de
boedel heeft opgeleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
W aar nodig zal de curator het bodemvoorrecht van de belastingdienst
uitoefenen.

07-07-2021
1

De belastingdienst heeft vooralsnog geen vordering ter verificatie aangemeld.

06-10-2021
2

Van enige fiscale vordering is tot op heden niet gebleken.

07-01-2022
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement tot
inventarisatie (en laten taxeren) van de aanw ezige bedrijfsmiddelen en
voorraden.

07-07-2021
1

opzetten biedingsproces/organisatie kijkdag/div. correspondentie en overleg
geïnteresseerde partijen.

06-10-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad kleding

€ 16.940,00

totaal

€ 16.940,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel is een (grote) hoeveelheid kleding aangetroffen van (met name)
het merk Mogli. De curator heeft de voorraad (mede op basis van de
voorraadadministratie) laten taxeren.

07-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de in de boedel aangetroffen
activa, hoofdzakelijk bestaande uit diverse partijen kleding en enige
bedrijfsmiddelen, te koop aangeboden aan diverse geïnteresseerde partijen.
Aan de hoogst biedende partij is - met toestemming van de rechtercommissaris - tot verkoop daarvan overgegaan.

06-10-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden en het laten taxeren van de
aanw ezige voorraden. In de komende verslagperiode zal de curator bezien
hoe de voorraden op de best mogelijke w ijze en tegen de best mogelijke
opbrengst ten gelde kan w orden gemaakt.

07-07-2021
1

opzetten biedingsproces/organisatie kijkdag/div. correspondentie en overleg
geïnteresseerde partijen.

06-10-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldi + restituties

€ 320,58

totaal

€ 320,58

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de afgelopen verslagperiode zijn op verzoek van de curator enkele
(premie)restituties en storneringen ontvangen op de bankrekening van
curanda overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-10-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 5.669,11

totaal

€ 5.669,11

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van curanda staat er nog voor een bedrag van €
5.669,11 aan debiteurenvorderingen open. In hoeverre de betreffende
debiteurenvorderingen zijn te incasseren valt in de komende verslagperiode(s)
te bezien.

07-07-2021
1

De curator heeft nadere/onderliggende specificaties opgevraagd van de
blijkens de administratie openstaande debiteuren. In de komende
verslagperiode w ordt bezien of dat nog kan leiden tot incasso daarvan.

06-10-2021
2

Enig verhaal op blijkens de debiteurenadministratie openstaande
vorderingen is niet mogelijk gebleken.

07-01-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden.

07-07-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield bij de ABN Amro Bank N.V. een betaal- en spaarrekening aan
zonder kredietfaciliteit. Op datum faillissement beliep de rekening van curanda
een positief saldo van € 225,98, w elk bedrag is overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

07-07-2021
1

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft geen zekerheden verkregen. Uit de administratie van curanda
blijkt w el dat in het verleden aan de financier/grootaandeelhouder van curanda
zekerheden zijn verstrekt. In hoeverre die zekerheden nog steeds actueel zijn
en geldend kunnen w orden gemaakt op de aanw ezige voorraden/inventaris
dient nog nader te w orden beoordeeld.

07-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
(Nog) niet van gebleken.

07-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
(middellijk) grootaandeelhouder van curanda over een gesteld pandrecht op
de activa van curanda. Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe heeft de curator
geen geregistreerde pandakte mogen ontvangen w aaruit blijkt dat curanda
ten behoeve van haar verplichtingen en tot meerdere zekerheid een (geldig)
pandrecht heeft gevestigd. Ten overvloede heeft de curator (uitgaande van
een geldig pandrecht) de grootaandeelhouder een termijn gesteld ex artikel 58
lid 1 Fw . De termijn is evenw el ongebruikt verstreken, zodat de curator voor
zover vereist tot opeising van de (verpande) zaken is overgegaan om tot
verkoop daarvan te kunnen overgaan.

06-10-2021
2

Gelet op het feit dat de curator gehouden w as om tot tijdige oplevering van
het gehuurde over te gaan, is de curator met toestemming van de rechtercommissaris tot verkoop van de voltallige voorraden/bedrijfsinventaris
overgegaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Nog) niet van gebleken.

07-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met een
Turkse leverancier van aan curanda geleverde kleding. De betreffende kleding
maakte onderdeel uit van de totaal in de boedel aangetroffen hoeveelheid
voorraad. Ondanks herhaald verzoek daartoe heeft de Turkse leverancier aan
de hand van de overgelegde voorraadadministratie niet aangeduid w elk deel
van de aangetroffen voorraad onder haar eigendomsvoorbehoud zou vallen.
Ook aan een door de curator gestelde termijn om op locatie te Lijnden tot een
eventuele afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud over te kunnen gaan,
heeft de leverancier geen gevolg gegeven. De curator heeft aldus het
(gestelde) eigendomsvoorbehoud niet nader kunnen vaststellen.

06-10-2021
2

Gelet op het feit dat de curator gehouden w as om tot tijdige oplevering van
het gehuurde over te gaan, is de curator met toestemming van de rechtercommissaris tot verkoop van de voltallige voorraden overgegaan.

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

5.7 Reclamerechten

07-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Geen sprake van.

07-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden en overleg/contact ABN Amro
Bank.

07-07-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten van curanda is geen
sprake. De activiteiten lagen feitelijk al geruime tijd stil. De bestuurder van
curanda had - naast zijn rol als bestuurder - een baan in loondienst elders.

07-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de activiteiten van curanda ligt niet in de rede, zodat een
doorstart niet aan de orde zal zijn.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

07-07-2021
1

7.1 Boekhoudplicht
De administratie is op eerste verzoek van de curator ontvangen en dient nog
aan een (nader) onderzoek w orden onderw orpen.

07-07-2021
1

In onderzoek.

06-10-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2019 is op 31-12-2020 gedeponeerd;
Jaarrekening 2018 is op 2-1-2020 gedeponeerd;
Jaarrekening 2017 is op 27-12-2018 gedeponeerd.

07-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde
grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de
getrouw heid daarvan te w orden toegevoegd.

07-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is onderzoek hiernaar niet
opportuun.

07-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het administratief- en
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

07-01-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

07-07-2021
1

Toelichting
Hangende de faillissementsaanvraag van de verhuurder heeft curanda uit de
beschikbare liquiditeit nog een bedrag van € 4.792,24 ter zake de
huur(achterstand) aan de verhuurder voldaan. De curator heeft genoemd
bedrag op de voet van artikel 47 Fw . van de verhuurder teruggevorderd en is
dit bedrag inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.
Voorts is gebleken dat in het jaar voorafgaande aan het faillissement enkele
zaken (palletstellingen, een palletw agen, een heftruck, alarminstallatie en
kledingrekken) bij w ijze van inbetalinggeving (onverplicht) aan de verhuurder
in eigendom zijn overgedragen. De curator heeft met een beroep op artikel 42
Fw . die overdracht vernietigd. De verhuurder heeft zich bereid verklaard de
betreffende zaken aan de boedel terug te leveren, hetgeen deels heeft
plaatsgevonden. De overige zaken zullen in de komende verslagperiode
w orden gerestitueerd.
Ja

06-10-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder alle overige zaken aan de
boedel geretourneerd en zijn deze verkocht tezamen met de overige in de
boedel aangetroffen activa.
Nee

07-01-2022
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Toelichting
Bij afronding van het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek is verder
niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de curator het gebruikelijke administratiefen rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en w aar mogelijk afronden.

06-10-2021
2

Het onderzoek is afgerond.

07-01-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gebruikelijke (onderzoeks)w erkzaamheden bij aanvang van het faillissement.
Meer uitgebreid onderzoek volgt.

07-07-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.445,00

07-07-2021
1

Toelichting
Boedelvordering verhuurder.
€ 5.445,00

07-01-2022
3

Toelichting
Naast de boedelvordering van de verhuurder en de boedelkosten ter zake
verschotten en salaris curator (PM) is er voor het overige geen sprake van
boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft vooralsnog geen vordering ter verificatie aangemeld.

Toelichting
Van fiscale vorderingen is niet gebleken.

06-10-2021
2

07-01-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen vorderingen op curanda ter verificatie aangemeld.

07-01-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.915,51

07-07-2021
1

Toelichting
Preferente vordering verhuurder ter zake aanvraag faillissement.
€ 2.915,51

07-01-2022
3

Toelichting
Verhuurder - aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

07-07-2021
1

7

06-10-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben zich nog enkele crediteuren bij de
curator gemeld en hun vorderingen ter verificatie aangemeld. Onder hen ook
de vorderingen van de grootaandeelhouder en Turkse leverancier.
7
Toelichting
De concurrente crediteurenpositie is in de afgelopen verslagperiode
ongew ijzigd gebleven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-01-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.500,95

07-07-2021
1

Toelichting
Voor de tot op heden ter verificatie aangemelde concurrente
crediteurenvorderingen w ordt verw ezen naar de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 1.199.001,47

06-10-2021
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren die bij dit
verslag w ordt overgelegd.
€ 1.199.001,47

07-01-2022
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren die bij dit 3e
tevens eindverslag w ordt overgelegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden.

07-07-2021
1

Gelet op het tot op heden (beperkt) gerealiseerde boedelactief ligt een
uitkering aan de (concurrente) crediteuren vooralsnog niet in de rede. In
hoeverre na afronding van het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek dit
nog zal leiden tot een w ijziging daarvan, is in de komende verslagperiode te
bezien.

06-10-2021
2

Nu in de afgelopen verslagperiode het administratief- en
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en voor het overige geen van belang
zijnde aspecten aan de orde zijn, zal gelijktijdig met indiening van dit 3e
tevens eindverslag dit faillissement voor opheffing bij gebrek aan baten
w orden voorgedragen.

07-01-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden, aanschrijven crediteuren en
diverse correspondentie.

07-07-2021
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode vragen de navolgende w erkzaamheden de
aandacht van de curator:

07-07-2021
1

- (w ijze van) verkoop activa en nadere inventarisatie evt. zekerheden;
- oplevering gehuurde;
- (nadere beoordeling) debiteurenincasso;
- (nader) gebruikelijk administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
De komende verslagperiode vragen de navolgende w erkzaamheden nog de
aandacht van de curator:

06-10-2021
2

- (nadere beoordeling) debiteurenincasso;
- (nader) gebruikelijk administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- (nader) in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling;
- afw ikkeling.
Gelijktijdig met indiening van dit 3e tevens eindverslag w ordt de rechtercommissaris verzocht dit faillissement voor te dragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

07-01-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden.

07-07-2021
1

Indien het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek daar geen aanleiding
toe geeft en zich ook overigens geen aspecten voordoen die het noodzakelijk
maken om dit faillissement langer open te houden, tracht de curator in de
komende verslagperiode tot een afronding te komen.

06-10-2021
2

Nu dit het eindverslag betreft, kan afw ikkeling van het faillissement op een
termijn van ca. 2 maanden w orden verw acht. Zodra de opheffingsbeschikking
is gew ezen, zal tot afronding w orden overgegaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Van een volgend openbaar verslag is geen sprake meer, nu dit het 3e en
tevens eindverslag betreft.

Bijlagen
Bijlagen
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