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Algemene gegevens
Naam onderneming
Lilou Amsterdam B.V. - Lilou Den Haag B.V. - Lilou Haarlem B.V. - Lilou
Rotterdam B.V.

09-07-2019
1

Lilou Amsterdam B.V. - Lilou Haarlem B.V. - Lilou Rotterdam B.V.

25-03-2020
4

Gegevens onderneming
De Kamer van Koophandel-nummers zijn:
Amsterdam: 69008191
Den Haag: 69006741
Haarlem: 70289093
Rotterdam: 69006652

09-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Lilou
Lilou
Lilou
Lilou

Amsterdam B.V. (hierna: “Amsterdam”)
Den Haag B.V. (hierna: “Den Haag”)
Haarlem B.V. (hierna: “Haarlem”)
Rotterdam B.V. (hierna: “Rotterdam”)

Haarverzorging. Het (doen) voeren van een kappersbedrijf, w aar bedrijfsmatig
het hoofdhaar van mannen, vrouw en en kinderen w ordt geknipt of anderszins
w ordt behandeld, alsmede de verkoop van haarproducten (bron:
Handelsregister Kamer van Koophandel).

Financiële gegevens

09-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens Amsterdam:
Omzet € 100.414,W inst en verlies € 90.424,- -/Balanstotaal € 14.049,-

09-07-2019
1

Financiële gegevens Den Haag:
Omzet € 87.382,W inst en verlies € 85.540,- -/Balanstotaal € 13.753,Financiële gegevens Haarlem:
Omzet € 25.045,W inst en verlies € 28.513,- -/Balanstotaal € 1.309,Financiële gegevens Rotterdam:
Omzet € 73.815,W inst en verlies € 70.017,- -/Balanstotaal € 25.837,Toelichting financiële gegevens:
De cijfers voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben betrekking op de
periode 21 juni 2017 t/m 30 september 2018.
De cijfers voor Haarlem hebben betrekking op de periode 13 december 2017
t/m 30 september 2018.
In het volgende openbare verslag w orden de cijfers aangevuld met de latere
periode.
Financiële gegevens Amsterdam, 2017/2018
Omzet € 95.332,56
W inst en verlies € 72.297,06 -/Balanstotaal € 13.481,15
Financiële gegevens Amsterdam, 2019
Omzet € 7.453,82
W inst en verlies € 162.167,17 -/Balanstotaal € 14.103,16
Financiële gegevens Den Haag, 2017/2018
Omzet € 85.970,93
W inst en verlies € 62.426,61 -/Balanstotaal € 12.654,44
Financiële gegevens Den Haag, 2019
Omzet € 7.399,62
W inst en verlies € 130.976,62 -/Balanstotaal € 13.227,93
Financiële gegevens Haarlem, 2017/2018
Omzet € 24.776,47
W inst en verlies € 21.638,38 -/Balanstotaal € 935,88
Financiële gegevens Haarlem, 2019

09-10-2019
2

Omzet € 4.711,64
W inst en verlies € 48.367,82 -/Balanstotaal € 782,95
Financiële gegevens Rotterdam, 2017/2018
Omzet € 71.001,99
W inst en verlies € 41.212,67 -/Balanstotaal € 11.057,64
Financiële gegevens Rotterdam, 2019
Omzet € 4.469,82
W inst en verlies € 96.161,82 -/Balanstotaal € 11.010,29
Het jaar 2017 betreft een verlengd boekjaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Amsterdam: 2
Den Haag: 1
Haarlem: 1
Rotterdam: 1

09-07-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Amsterdam: € 0,Den Haag: € 0,Haarlem: € 0,Rotterdam: € 0,-

Toelichting
Amsterdam: € 2.016,51
Den Haag: € 948,13
Haarlem: € 1.580,24
Rotterdam: € 4.045,37

Toelichting
Amsterdam: € 42.763,34
Den Haag: € 534,62
Haarlem: € 2.201,18
Rotterdam: € 41,78

Toelichting
Amsterdam: € 10.607,66
Haarlem: € 6.892,51
Rotterdam: € 15.599,93

Verslagperiode

09-07-2019
1

09-10-2019
2

09-01-2020
3

25-03-2020
4

Verslagperiode
van
11-6-2019

09-07-2019
1

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

09-10-2019
2

t/m
9-10-2019
van
10-10-2019

09-01-2020
3

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

25-03-2020
4

t/m
25-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 24 min

2

47 uur 54 min

3

15 uur 54 min

4

11 uur 24 min

totaal

103 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Amsterdam 11,1
Den Haag 4,4
Haarlem 6,7
Rotterdam 6,2

09-07-2019
1

Amsterdam 4,2
Haarlem 3,6
Rotterdam 3,6

25-03-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Amsterdam
Gefailleerde is opgericht op 22 juni 2017 en is gevestigd aan het adres Sint
Pietershalsteeg 1, 1012 GL te Amsterdam.

09-07-2019
1

Den Haag
Gefailleerde is opgericht op 22 juni 2017 en is gevestigd aan het adres Grote
Marktstraat 48, 2511 BJ te Den Haag.
Haarlem
Gefailleerde is opgericht op 13 december 2017 en is gevestigd aan het adres
Grote Houtstraat 70, 2011 SR te Haarlem.
Rotterdam
Gefailleerde is opgericht op 22 juni 2017 en is gevestigd aan het adres
Hoogstraat 185, 3011 PM te Rotterdam.
Algemeen
Bestuurder en enig aandeelhouder van alle gefailleerden is KI-NO Holding B.V.
De bestuurder en enig aandeelhouder van KI-NO Holding B.V. is de heer S.
Nadali.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van de middellijk bestuurder w as per datum faillissement
alleen sprake van w erknemersverzekeringen. De curator is nog in afw achting
van de polissen. Voor het overige zou geen sprake zijn van verzekeringen.

09-07-2019
1

Zie verslag 1. Er bleek toch geen sprake te zijn van w erknemersverzekeringen.

09-10-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerden hebben ieder voor hun eigen vestiging een huurovereenkomst
met Hudson’s Bay (HBC Netherlands B.V.) gesloten voor de duur van 5 jaar.
Deze overeenkomsten zijn door de curator vanw ege het faillissement met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 13 september 2019.

09-07-2019
1

De ruimtes zijn na verkoop van de inventaris opgeleverd aan Hudson’s Bay.

09-01-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder heeft het volgende verklaard:
De bestuurder heeft sinds 2008 een eenmanszaak en exploiteert daarin een
kapsalon in Amersfoort. Hij neemt daarbij exclusief producten af van het merk
Aveda, een dochteronderneming van Estée Lauder. Eind 2016 is de middellijk
bestuurder benaderd door Estée Lauder met de vraag of hij interesse had om
kapsalons te gaan openen in de w inkels van Hudson’s Bay, hetgeen is
geschied. Deze kapsalons w orden sinds de opening van de w inkels van
Hudson’s Bay (jaar 2017) geëxploiteerd. Er is sprake van kapsalons in de
Hudson’s Bay in Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam.
Volgens de middellijk bestuurder heeft Hudson’s Bay een veel te rooskleurig
beeld geschetst aan hem over de te verw achten exploitatie. Zo zou Hudson’s
Bay een totale jaarlijkse omzet van circa € 1 miljoen hebben begroot voor de
kapsalons. Tot op heden bedraagt de omzet van de kapsalons sinds de
opening van de w inkels van Hudson’s Bay echter in totaal nog geen € 3 ton. Er
w aren zelfs dagen bij dat de kapsalons geen boekingen hadden. De middellijk
bestuurder heeft zich uiteindelijk genoodzaakt gezien de faillissementen van
de kapsalons aan te vragen.

09-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

09-07-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren nog 4 kappers in dienst verspreid over de
vier kapsalons en 1 accountmanager. De accountmanager is in dienst bij
Amsterdam.
Op 13 juni 2019 zijn de w erknemers met machtiging van de rechtercommissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. Op 24 juni
2019 heeft een collectieve intake door UW V plaatsgevonden ten kantore van
de curator.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

09-07-2019
1

Toelichting
In 2017 is gestart met 13 kappers verspreid over de vier kapsalons en 1
accountmanager. In de periode die volgde zijn contracten niet verlengd omdat
er simpelw eg geen w erk w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-6-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers en UW V.

09-07-2019
1

Afgerond.

09-10-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

09-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kappersinventaris

€ 42.366,87

totaal

€ 42.366,87

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een inventaris (kappersstoelen e.d.) per gefailleerde. Echter,
het is (vooralsnog) onduidelijk w ie de inventaris in eigendom heeft. Estée
Lauder/Aveda, Hudson’s Bay en KI-NO Holding B.V. stellen zich, ieder voor zich,
op het standpunt dat zij eigenaar zijn van de inventaris. De curator heeft een
en ander in onderzoek en zal op korte termijn een standpunt innemen over de
eigendomsrechten van de inventaris.

09-07-2019
1

Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. De curator heeft de diverse
eigendomsclaims onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de inventaris
eigendom is van gefailleerden.

09-10-2019
2

De curator heeft vervolgens diverse kapsalons en opkopers aangeschreven
met het verzoek een bieding op de inventaris uit te brengen. Bij sluiting van de
biedingstermijn heeft de curator diverse biedingen ontvangen. De curator heeft
hierop nog geen besluit genomen. De curator onderzoekt thans nog de
mogelijkheid tot het houden van een veiling.
Een boedelbijdrage is nog niet bekend.
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. De curator heeft de diverse
eigendomsclaims onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de inventaris
eigendom is van gefailleerden. De andere partijen hebben hiermee uiteindelijk
ingestemd, zodat de curator tot verkoop kon overgaan.
Daarop is de inventaris getaxeerd door Van Beusekom. De taxateur had
daarbij opgemerkt dat het verw ijderen van de inventaris zeer veel kosten met
zich mee zou brengen, zodat het behalen van de liquidatiew aarde lastig kon
zijn in het geval de inventaris niet ter plaatse kon blijven. Dit omdat de
kapsalons ter plaatse w aren gemonteerd en afgestemd en zich bevonden op
de bovenste verdiepingen in de w inkels van Hudson’s Bay.

09-01-2020
3

De curator heeft daarop een aantal opkopers en belangstellenden
aangeschreven met de uitnodiging een bieding op de inventaris uit te brengen.
De hoogte van de ontvangen biedingen viel echter tegen.
De curator heeft vervolgens – in overleg met Van Beusekom – BVA verzocht
een veilingvoorstel te doen. Dat heeft geresulteerd in de afspraak dat BVA de
inventaris zou gaan veilen vanuit de w inkellocaties en de locaties leeg en
bezemschoon zou opleveren. Daarbij w erd een minimumopbrengst
gegarandeerd van € 15.000,- excl. BTW . De opbrengst boven dit bedrag komt
voor 50% aan de boedels toe en de overige 50% van de opbrengst is voor
BVA.
BVA heeft zich er tevens toe verplicht de locaties leeg en bezemschoon op te
leveren. De rechter-commissaris heeft met deze afspraken ingestemd.
De hiervoor onder 3.4 genoemde “boedelbijdrage” is de verkoopopbrengst na
afrekening met BVA. Deze verkoopopbrengst zal de aankomende
verslagperiode w orden toegerekend aan de juiste locatie c.q. vennootschap.
Zie voor een inleiding het eerste en derde openbare verslag. De in verslag 3
onder 3.4 genoemde “boedelbijdrage” is de verkoopopbrengst na afrekening
met BVA. De totale verkoopopbrengst ad € 42.366,87 is thans als volgt
toegerekend aan de juiste locatie c.q. vennootschap:

25-03-2020
4

Amsterdam: € 10.211,19
Den Haag: € 12.656,91
Haarlem: € 4.691,33
Rotterdam: € 14.807,44
De volledige verkoopopbrengst w as door BVA naar de boedelrekening van
Amsterdam overgemaakt. De curator heeft vervolgens de
verkoopopbrengsten van Den Haag, Haarlem en Rotterdam overgemaakt
naar die bijbehorende boedelrekeningen. Hiermee is deze kw estie afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. Indien blijkt dat de
inventaris eigendom is van gefailleerde, zal de curator de rechten van de fiscus
uitoefenen op grond van artikel 57 lid 3 Fw .

09-07-2019
1

Nu gebleken is dat de inventaris eigendom is van gefailleerden, zal de curator
de rechten van de fiscus uitoefenen op grond van artikel 57 lid 3 Fw .

09-10-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek inventaris en eventueel bodemvoorrecht fiscus.

09-07-2019
1

Verkoop activa.

09-10-2019
2

Afgerond.

09-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.896,26

€ 832,57

€ 948,13

€ 416,28

Voorraad kappersbenodigdheden Haarlem

€ 1.580,24

€ 1.580,24

Voorraad kappersbenodigdheden Rotterdam

€ 4.045,37

€ 1.776,15

totaal

€ 8.470,00

€ 4.605,24

Voorraad kappersbenodigdheden Amsterdam
Voorraad kappersbenodigdheden Den Haag

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad zou volgens de bestuurder onder eigendomsvoorbehoud geleverd
zijn door Aveda. Om te voorkomen dat derden deze goederen opeisten
voordat de curator onderzoek kon doen of daadw erkelijk sprake is van rechten
van derden, heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator
beschikkingen afgegeven ten behoeve van een afkoelingsperiode voor een
periode van ten hoogste tw ee maanden.

09-07-2019
1

Inmiddels heeft de curator het standpunt ingenomen dat Aveda met
gefailleerde geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud overeengekomen is. De
curator zal, in overleg met Rabobank als pandhouder, overgaan tot verkoop
van de voorraad.
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag.

09-10-2019
2

De curator heeft diverse kapsalons en leveranciers aangeschreven met het
verzoek een bieding op de voorraad uit te brengen. Daaruit is een hoogste
bod naar voren gekomen op de totale voorraad van € 7.000,- ex BTW .
Met toestemming van de rechter-commissaris is de voorraad aan de hoogste
bieder verkocht. De verkoopopbrengst is aan de hand van de marktw aarde
naar rato aan de vennootschappen toegerekend en op de betreffende
boedelrekeningen ontvangen.
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam: met pandhouder Rabobank is een
boedelbijdrage van 25% ex BTW afgesproken. Een afrekening heeft nog niet
plaatsgevonden.
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam: met pandhouder Rabobank is afgerekend
(verkoopopbrengst minus taxatiekosten en boedelbijdrage). Aan haar is
overgemaakt: Amsterdam: € 941,11, Den Haag: € 413,51 en Rotterdam: €
2.147,14 (totaal € 3.501,76). Hierdoor neemt de vordering van Rabobank af
van € 53.196,92 naar € 49.695,16 + p.m.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

09-01-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek voorraad, eigendomsvoorbehoud, verzoek afkoelingsperiode,
mogelijke verkoop voorraad.

09-07-2019
1

Taxatie voorraad, verkoop en uitlevering voorraad. Met de pandhouder zal nog
w orden afgerekend.

09-10-2019
2

Afgerond.

09-01-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

09-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Amsterdam: Restituties

€ 120,25

€ 120,25

€ 120,25

totaal

€ 120,25

€ 120,25

€ 120,25

Toelichting debiteuren
De betalingsstromen van gefailleerden (het kassasysteem) liepen via Hudson’s
Bay. Hudson’s Bay zou inmiddels afgerekend hebben met gefailleerden. Deze
bedragen (zouden) zijn binnengekomen op de rekening bij Rabobank. Van dit
bedrag ziet een klein deel op enkele dagen na datum faillissement, hetgeen
aan de boedel toekomt. De curator is nog in afw achting van de eindafrekening
en zal deze op juistheid beoordelen.

09-07-2019
1

Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Met Hudson’s Bay heeft
nog geen afrekening plaatsgevonden. De curator correspondeert hierover met
Hudson’s Bay. Het gaat om de inkomsten van de kapsalons van
kappersbehandelingen die na datum faillissement hebben plaatsgevonden.

09-10-2019
2

Ten tijde van het faillissement bleek reeds met Hudson’s Bay te zijn
afgerekend.

09-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afrekenen met Hudson’s Bay.

09-07-2019
1

Afrekenen met Hudson’s Bay.

09-10-2019
2

Afgerond.

09-01-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 53.196,92
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ad € 53.196,92 + p.m. uit hoofde van een
verstrekt krediet in rekening-courant. KI-NO Holding, Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Dat geldt niet voor Haarlem.
Den Haag: op de bij Rabobank aangehouden rekeningen staan creditsaldi ad €
449,86 en € 691,47. In verband met hoofdelijke aansprakelijkheid van de

09-07-2019
1

kredietnemers is Rabobank overgegaan tot verrekening van deze creditsaldi.
De curator zal deze verrekeningen nog op juistheid beoordelen nu Hudson’s
Bay bedragen heeft overgemaakt op deze rekeningen die dienen toe te komen
aan de boedel.
Haarlem: op de bij Rabobank aangehouden rekening staat een creditsaldo ad
€ 993,88. De curator zal Rabobank verzoeken dit bedrag over te maken naar
de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Zie het eerste openbare verslag.

09-10-2019
2

Haarlem: op de bij Rabobank aangehouden rekening staat een creditsaldo ad
€ 993,88. Dit creditsaldo zal verrekend w orden met de vordering van
Rabobank.
€ 49.695,16

09-01-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam: Rabobank heeft een vordering ad €
53.196,92 + p.m. uit hoofde van een verstrekt krediet in rekening-courant.
Hierop komt in mindering de hiervoor onder 3.9 genoemde afrekening in
verband met verkoop voorraden. De vordering van Rabobank bedraagt
zodoende thans € 53.196,92 -/- € 3.501,76 = € 49.695,16 + p.m.

5.2 Leasecontracten
Amsterdam: er is sprake van een Operational Lease contract met koopoptie
voor een MINI One. De curator heeft in onderzoek of de koopoptie rendabel is
voor de boedel. Indien dit niet het geval is, zal het voertuig w orden opgehaald
door de leasemaatschappij.

09-07-2019
1

Den Haag, Haarlem en Rotterdam: Niet van toepassing.
Amsterdam: Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Afkoop van
het betreffende voertuig bleek voor de boedel niet rendabel. Het voertuig is
door de leasemaatschappij opgehaald.

09-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag in 2017 begonnen met een w erkkapitaal van € 105.000,-. Rabobank
heeft hiervoor rechtsgeldig pandrechten gevestigd op voorraden,
bedrijfsmiddelen en debiteuren van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Van
zekerheden ten laste van Haarlem is niet gebleken. Inmiddels bedraagt de
vordering van Rabobank nog € 53.196,92. De curator is in overleg met
Rabobank over de verkoop van de voorraad en de boedelbijdrage hiertoe.

09-07-2019
1

Voor de inventaris geldt dat, als de inventaris eigendom is van gefailleerden,
de curator de rechten zal uitoefenen van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3
Fw .
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag.

09-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.

09-07-2019
1

Zie hiervoor onder 5.3.

09-10-2019
2

Zie hiervoor onder 5.3.

09-01-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie hiervoor onder 3.9.

09-07-2019
1

Zie hiervoor onder 3.9.

09-10-2019
2

Afgerond.

09-01-2020
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hiervoor onder 3.1, 3.4, 3.8, 3.11, 4.1 en hierna onder 6.7.

Toelichting
Zie hiervoor onder 3.1, 3.4, 3.8, 3.11, 4.1 en hierna onder 6.7.

Toelichting
Zie hiervoor onder 3.4 en 3.8.

09-07-2019
1

09-10-2019
2

09-01-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek pandrechten, afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

09-07-2019
1

Afgerond.

09-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsvoering in Amsterdam en Haarlem w as reeds gestaakt in verband
met ziekte van w erknemers. De bedrijfsvoering in Den Haag en Rotterdam is
vanw ege het vooruitzicht van negatieve exploitaties vlak na het uitspreken
van het faillissement beëindigd. Na faillissement zijn in deze kapsalons alleen
nog de al geboekte kappersbehandelingen afgemaakt.

09-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

09-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoorde - na onderzoek door de curator - niet tot de
mogelijkheden. De curator zal trachten de aanw ezige voorraad (en inventaris)
te verkopen.

09-07-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart.

09-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van onderzoek. De curator heeft de administratie van gefailleerden
inmiddels ontvangen.

09-07-2019
1

De curator heeft de administratie van de vier vennootschappen bestudeerd.
Daaruit zijn geen onregelmatigheden gebleken.

09-10-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zou sprake zijn van een verlengd boekjaar zodat de jaarrekeningen over
2017 (nog) niet gedeponeerd zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

09-07-2019
1

Er is sprake van een verlengd boekjaar. De deponeringsplicht is niet
geschonden.

09-10-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerden zijn zogenaamde flex-B.V.’s. Op grond van de flexw etgeving zijn
geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen.
Vanw ege de hoogte van de aandelen die zouden moeten w orden volgestort (€
10,- per vennootschap), zal hier verder geen onderzoek naar w orden gedaan
en ook niet, voor zover aan de orde, tot incasso w orden overgegaan.

09-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft de administratie van de vier vennootschappen bestudeerd.
Daaruit zijn geen onregelmatigheden gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2019
1

09-10-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

09-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderw erp van onderzoek.

09-07-2019
1

Van onregelmatigheden is niet gebleken.

09-10-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.

09-07-2019
1

Van onregelmatigheden is niet gebleken.

09-10-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 2.882,29

09-07-2019
1

09-10-2019
2

Toelichting
Rotterdam: UW V heeft een vordering van € 2.882,29 ingediend.

Toelichting
UW V heeft de navolgende boedelvorderingen ingediend:
Amsterdam: € 14.299,68;
Den Haag: € 5.189,60;
Haarlem: € 2.857,19;
Rotterdam: € 3.395,75.
De curator is nog in afw achting van de vorderingen van UW V met betrekking
tot pensioenpremie ex artikel 66 lid 2 W W en heeft daarvoor een herinnering
aan UW V gestuurd. UW V heeft daarop aangegeven dat zij nog geen nota’s
over de pensioenpremies heeft ontvangen en navraag heeft gedaan bij haar
uitkerende kantoren. De vorderingen met betrekking tot de pensioenpremies
zullen nog enige tijd op zich laten w achten. Zodra de nota’s aan UW V w orden
aangeleverd, zal zij deze zo spoedig mogelijk in het faillissement indienen.

09-01-2020
3

Toelichting
UW V heeft de navolgende boedelvorderingen ingediend:
Amsterdam: opgelopen van € 14.299,68 ten tijde van het derde openbare
verslag naar € 14.442,20 ten tijde van dit verslag.
Haarlem: opgelopen van € 2.857,19 ten tijde van het derde openbare verslag
naar € 3.078,96 ten tijde van dit verslag;
Rotterdam: opgelopen van € 3.395,75 ten tijde van het derde openbare
verslag naar € 4.455,75 ten tijde van dit verslag.
Daarnaast heeft de curator per faillissement een salarisvoorstel ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-03-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Amsterdam: € 7.664,- uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
Den Haag: € 3.380,- uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
Haarlem: € 1.565,- uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
Rotterdam: € 1.966,- uit hoofde van loonheffingen.
€ 20.284,00

09-07-2019
1

09-10-2019
2

Toelichting
Amsterdam: Verhoogd van € 7.664,- in het vorige verslag naar € 10.872,- ten
tijde van dit verslag. De vorderingen zijn uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffingen.
Den Haag: Verhoogd van € 3.380,- in het vorige verslag naar € 4.295,- ten
tijde van dit verslag. De vorderingen zijn uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffingen.
Haarlem: Verhoogd van € 1.565,- in het vorige verslag naar € 2.180,- ten tijde
van dit verslag. De vorderingen zijn uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffingen.
Rotterdam: Verhoogd van € 1.966,- in het vorige verslag naar € 2.937,- ten
tijde van dit verslag. De vorderingen zijn uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffingen.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. De fiscus heeft de
navolgende vorderingen ingediend uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffingen:

09-01-2020
3

Amsterdam: € 10.872,-;
Den Haag: € 4.295,-;
Haarlem: € 2.180,-;
Rotterdam: € 2.937,-.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede en derde openbare verslag.
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting en loonheffingen:
Amsterdam: € 10.872,-;
Haarlem: € 2.180,-;
Rotterdam: € 2.937,-.

8.3 Pref. vord. UWV

25-03-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 2.850,99

09-07-2019
1

09-10-2019
2

Toelichting
Rotterdam: € 2.850,99

Toelichting
Amsterdam: € 8.158,47;
Den Haag: € 3.650,77;
Haarlem: € 2.734,49
Rotterdam: € 2.850,99.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag:
Amsterdam: € 8.158,47;
Haarlem: € 2.734,49
Rotterdam: € 2.850,99.

09-01-2020
3

25-03-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 2.031,01

09-07-2019
1

09-10-2019
2

Toelichting
Amsterdam: Een w erknemer heeft een vordering van € 2.031,01 ingediend.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. Inzake Amsterdam heeft
een w erknemer heeft een vordering van € 2.031,01 ingediend.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede en derde openbare verslag.
Inzake Amsterdam heeft een w erknemer heeft een vordering van € 2.031,01
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-01-2020
3

25-03-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Amsterdam: 2.
Den Haag: 2.
Haarlem: 1.
Rotterdam: 1.
15

09-07-2019
1

09-10-2019
2

Toelichting
Amsterdam: Opgelopen van 2 in het vorige verslag naar 5 ten tijde van dit
verslag.
Den Haag: Opgelopen van 2 in het vorige verslag naar 4 ten tijde van dit
verslag.
Haarlem: Opgelopen van 1 in het vorige verslag naar 3 ten tijde van dit
verslag.
Rotterdam: Opgelopen van 1 in het vorige verslag naar 3 ten tijde van dit
verslag.

Toelichting
Amsterdam: opgelopen van 5 in het vorige verslag naar 6 ten tijde van dit
verslag.

09-01-2020
3

Den Haag: opgelopen van 4 in het vorige verslag naar 5 ten tijde van dit
verslag.
Haarlem: opgelopen van 3 in het vorige verslag naar 4 ten tijde van dit
verslag.
Rotterdam: opgelopen van 3 in het vorige verslag naar 4 ten tijde van dit
verslag.

Toelichting
Amsterdam: opgelopen van 6 in het derde openbare verslag naar 7 ten tijde
van dit verslag.

25-03-2020
4

Haarlem: opgelopen van 4 in het derde openbare verslag naar 5 ten tijde van
dit verslag.
Rotterdam: opgelopen van 4 in het derde openbare verslag naar 5 ten tijde
van dit verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Amsterdam: € 94.147,75 inclusief de hiervoor onder 5.1 genoemde vordering
van Rabobank.
Den Haag: 65.375,58 inclusief de hiervoor onder 5.1 genoemde vordering van
Rabobank.

09-07-2019
1

Haarlem: € 4.010,50.
Rotterdam: € 63.196,92 inclusief de hiervoor onder 5.1 genoemde vordering
van Rabobank.
€ 235.960,47

09-10-2019
2

Toelichting
Amsterdam: opgelopen van € 94.147,75 in het vorige verslag naar €
105.352,85 ten tijde van dit verslag.
Den Haag: opgelopen van 65.375,58 in het vorige verslag naar € 66.778,27
ten tijde van dit verslag.
Haarlem: opgelopen van € 4.010,50 in het vorige verslag naar € 6.463,99 ten
tijde van dit verslag.
Rotterdam: opgelopen van € 63.196,92 in het vorige verslag naar € 57.365,36
ten tijde van dit verslag.

Toelichting
Amsterdam: verminderd van € 105.352,85 + p.m. in het vorige verslag naar €
102.499,27 + p.m. ten tijde van dit verslag, inclusief de hiervoor onder 5.1
genoemde vordering van pandhouder Rabobank.

09-01-2020
3

Den Haag: verminderd van € 66.778,27 + p.m. in het vorige verslag naar €
63.705,72 + p.m. ten tijde van dit verslag, inclusief de hiervoor onder 5.1
genoemde vordering van pandhouder Rabobank.
Haarlem: opgelopen van € 6.463,99 + p.m. in het vorige verslag naar €
6.805,35 + p.m. ten tijde van dit verslag.
Rotterdam: verminderd van € 57.365,36 + p.m. in het vorige verslag naar €
54.330,89 + p.m. ten tijde van dit verslag, inclusief de hiervoor onder 5.1
genoemde vordering van pandhouder Rabobank.
De curator is nog in afw achting van de vorderingen van UW V met betrekking
tot pensioenpremie ex artikel 66 lid 2 W W en heeft daarvoor een herinnering
aan UW V gestuurd, zie hiervoor de toelichting onder 8.1.

Toelichting
Amsterdam: opgelopen van € 102.499,27 + p.m. in het derde openbare
verslag naar € 103.952,97 ten tijde van dit verslag, inclusief de in het derde
openbare verslag onder 5.1 genoemde vordering van pandhouder Rabobank.
Haarlem: opgelopen van € 6.805,35 + p.m. in het derde openbare verslag
naar € 7.532,20 + p.m. ten tijde van dit verslag.
Rotterdam: opgelopen van € 54.330,89 + p.m. in het derde openbare verslag
naar € 55.140,48 + p.m. ten tijde van dit verslag, inclusief de in het derde
openbare verslag onder 5.1 genoemde vordering van pandhouder Rabobank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

25-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-07-2019
1

Nog niet bekend.

09-10-2019
2

De curator verw acht de faillissementen op de navolgende w ijzen te kunnen
afw ikkelen (een en ander is nog onder voorbehoud en hieraan kunnen geen
rechten w orden ontleend):

09-01-2020
3

Amsterdam, Den Haag en Haarlem: opheffing w egens de toestand van de
boedel. Er zijn niet voldoende middelen beschikbaar voor het voldoen van alle
boedelvorderingen;
Den Rotterdam: vereenvoudigde afw ikkeling. Na voldoende van de
boedelvorderingen kan mogelijk op een gedeelte van de preferente
vorderingen een uitkering w orden gedaan.
De curator draagt de faillissementen van Amsterdam, Haarlem en Rotterdam
voor afw ikkeling voor. Voor Den Haag geldt dit nog niet, nu de curator nog in
afw achting is van de (boedel)vorderingen van UW V. Voor Den Haag zal te
zijner tijd een openbaar verslag w orden ingediend.

25-03-2020
4

Amsterdam en Haarlem: opheffing w egens de toestand van de boedel. Er zijn
niet voldoende middelen beschikbaar voor het voldoen van alle
boedelvorderingen;
Rotterdam: vereenvoudigde afw ikkeling. Na voldoende van de
boedelvorderingen kan mogelijk op een gedeelte van de preferente
vorderingen een uitkering w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen van ingediende vorderingen.

09-07-2019
1

In kaart brengen van ingediende vorderingen.

09-10-2019
2

De curator is nog in afw achting van de vorderingen van UW V met betrekking
tot pensioenpremie en houdt ter zake vinger aan de pols.

09-01-2020
3

Afw ikkelen faillissement met de bijbehorende correspondentie aan
crediteuren.

25-03-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

09-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
3.5
3.9
4.3
5.1
5.2
7.1
7.2
7.5
7.6
8.8

Onderzoek eigendom inventaris;
Verkoop voorraad;
Beoordelen afrekening met Hudson’s Bay;
Onderzoek verrekeningen door Rabobank;
Onderzoek koopoptie leaseovereenkomst (Amsterdam);
Onderzoek boekhoudplicht;
Onderzoek depot jaarrekeningen 2017;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
Nader onderzoek paulianeus handelen;
In kaart brengen van ingediende vorderingen.

09-07-2019
1

3.5 Verkoop inventaris
4.3 Beoordelen afrekening met Hudson’s Bay;
8.8 In kaart brengen van ingediende vorderingen.

09-10-2019
2

Toerekening opbrengst kappersinventaris aan locatie c.q. vennootschap.
Voorbereiding afw ikkeling faillissementen.

09-01-2020
3

Afw ikkeling faillissementen.

25-03-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-07-2019
1

Nog niet bekend.

09-10-2019
2

Een en ander is afhankelijk van de termijn w aarop de vorderingen van UW V
w orden ingediend.

09-01-2020
3

De faillissementen van Amsterdam, Haarlem en Rotterdam w orden thans voor
afw ikkeling voorgedragen.

25-03-2020
4

Voor Den Haag geldt dit nog niet, nu de curator nog in afw achting is van de
(boedel)vorderingen van UW V. Voor Den Haag zal te zijner tijd een openbaar
verslag w orden ingediend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

09-07-2019
1

Zie hiervoor onder 10.1.

09-10-2019
2

Zie hiervoor onder 10.1.

09-01-2020
3

Zie hiervoor onder 10.1.

25-03-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

