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

6
12-09-2020
F.17/19/43
NL:TZ:0000103245:F001
07-05-2019

R-C
Curator

mr. R Giltay
mr S.L. Elzinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
VOF Max Mode, Rijkstraat 6, Bolsw ard

13-06-2019
1

Gegevens onderneming
kvk 01062094, detailhandel in herenkleding, activiteiten reeds gestaakt.

13-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Detailhandel in herenkleding, hoofdvestiging in Bolsw ard, nevenvestiging in
Heeg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 479.435,00

€ 43.976,00

€ 201.035,00

2016

€ 532.272,00

€ 63.839,00

€ 191.214,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

13-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.210,00

13-06-2019
1

Toelichting
In deze verslagperiode is de voorraad in de nevenvestiging te Heeg verkocht
voor € 1.000,- exclusief btw . Van deze opbrengst moet nog een deel aan de
pandhouder w orden afgedragen.
€ 7.610,00

10-12-2019
3

€ 6.650,00

12-06-2020
5

Verslagperiode
van
7-5-2019

13-06-2019
1

t/m
6-6-2019
van
7-9-2019

10-12-2019
3

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

12-03-2020
4

t/m
6-3-2020
van
7-3-2020

12-06-2020
5

t/m
6-6-2020
van
7-6-2020
t/m
4-9-2020

Bestede uren

12-09-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 24 min

2

14 uur 30 min

3

12 uur 36 min

4

4 uur 42 min

5

2 uur 24 min

6

2 uur 18 min

totaal

56 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie en
crediteuren

13-06-2019
1

Voornamelijk afw ikkeling pandhouder, crediteuren en verslaggeving

12-06-2020
5

Voornamelijk crediteuren en verslaggeving

12-09-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennoten zijn de heer H.K.B. van der W agen en mevrouw I. W ijnia, beiden op
23 april 2019 toegelaten tot de schuldsaneringsregelingen

13-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Een door een medew erker ingestelde procedure stond voor vonnis.

13-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Diverse zakelijke verzekeringen.

13-06-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand te Bolsw ard w ordt gehuurd van mevrouw W ijnia (vennoot).
De huur is nog niet beëindigd. De huur bedraagt € 21.060 per jaar.

13-06-2019
1

Voor de nevenvestiging in Heeg w as de hoogte van de huur afhankelijk van de
omzet. Met de verkoop van de voorraad (aan de verhuurder) is deze
overeenkomst geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Hoge privé-opnamen w elke door dalende omzet niet langer konden w orden
gefinancierd.

13-06-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-5-2019

1

Bij vonnis van 8 mei 2019 heeft de kantonrechter de
arbeidsovereenkomst met de enige w erknemer per 1 juni 2019
ontbonden

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Diverse w erkzaamheden tbv ontslag en correspondentie met de advocaat van
de w erknemer over ontbinding van de arbeidsovereenkomst en over de
loonvordering van de w erknemer.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris

€ 6.000,00

totaal

€ 6.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

13-06-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Onder andere w inkelschappen, toonbank, kassasysteem, beveiligingssysteem.

13-06-2019
1

Volgens mededeling van de vennoten zijn er gegadigden om in de in Bolsw ard
gehuurde w inkel een nieuw e modezaak te starten. De curator zal de inventaris
aan deze gegadigden aanbieden.
Een lease-auto is door de leasemaatschappij opgehaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Naar verw achting is de w aarde van de inventaris lager dan de vordering van
de fiscus. Aldus valt de bedrijfsinventaris geheel onder het bodemvoorrecht
van de fiscus.

13-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg pandhouder

13-06-2019
1

Het bedrijfspand w aarin de bedrijfsmiddelen zich bevinden w ordt te koop
aangeboden. In de verslagperiode is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt
over verkoop van de inventaris aan de koper van het bedrijfspand. Naar
verw achting zal deze verkoop in de loop van september 2019 w orden
afgew ikkeld.

14-09-2019
2

In de derde verslagperiode is de w inkelinventaris verkocht en geleverd. De
opbrengst ad € 6.000,- is ontvangen op de boedelrekening.

10-12-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
restvoorraad Heeg
restvoorraad Bolsw ard
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.210,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.710,00

€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per faillissementsdatum zijn drie categorieën voorraad aangetroffen:
1) circa 30 trouw pakken, bestemd voor verhuur (Bolsw ard)
2) circa 30 herenkostuums (Bolsw ard)
3) circa 700 stuks vrijetijdskleding (Heeg)
De voorraad te Heeg (3) is verkocht voor € 1.000,- exclusief btw . Met de
pandhouder is een boedelbijdrage van € 500,- afgesproken.
Volgens mededeling van de vennoten zijn er gegadigden om in de in Bolsw ard
gehuurde w inkel een nieuw e modezaak te starten. De curator zal de aldaar
aangetroffen voorraad (1 + 2) voorraad aan deze gegadigden aanbieden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg pandhouder, diverse verkoopactiviteiten

13-06-2019
1

Het bedrijfspand w aarin de trouw pakken en herenkostuums zich bevinden
w ordt te koop aangeboden. In de verslagperiode is op hoofdlijnen
overeenstemming bereikt over verkoop van de voorraad aan de koper van het
bedrijfspand. Naar verw achting zal deze verkoop in de loop van september
2019 w orden afgew ikkeld.

14-09-2019
2

In de derde verslagperiode is resterende voorraad verkocht en geleverd. De
opbrengst ad € 500,- is ontvangen op de boedelrekening.

10-12-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
Per ultimo 2017 blijken negatieve gezamenlijke kapitaalrekening van de
vennoten ad
€ 272.645,- alsmede van familie opgenomen leningen met een totaal van €
175.000,-.

13-06-2019
1

Uit de onderliggende leningsovereenkomsten blijkt dat de gelden uitsluitend
aan de vennoten zijn uitgeleend. Na deze correctie komt de gezamenlijke
kapitaalrekening van de vennoten op € 97.645,- negatief. Voor dit bedrag
heeft de VOF een vordering op de vennoten w elke vordering is ontstaan
doordat de vennoten meer hebben opgenomen dan hun hun w instaandeel.
Uit nader onderzoek blijkt dat de vorderingen op de vennoten per ultimo 2017
€ 3.953 (W ijnia) en € 49.302 bedragen. Beide vennoten zijn toegelaten tot de
schuldsaneringsregeling. De curator zal de bew indvoerder verzoeken om een
prognose in die schuldsaneringsregelingen.

10-12-2019
3

De vordering uit hoofde van de (negatieve) kapitaalrekening van mevrouw
W ijnia bedraagt € 3.953,- De verw achte uitkering in haar
schuldsaneringsregeling is minder dan 1%. Aldus vormt deze vordering geen
aanleiding om dit faillissement nog langer open te houden.

12-03-2020
4

De vordering uit hoofde van de (negatieve) kapitaalrekening van de heer Van
der W agen bedraagt € 49.302,-. De verw achte uitkering in zijn
schuldsaneringsregeling is circa 1%. Betrokkene heeft onlangs een ontw erpakkoord gedeponeerd zodat de uitdeling op een termijn van drie tot vier
maanden kan w orden verw acht. De curator zal het akkoord afw achten en
daarna tot afw ikkeling van dit faillissement overgaan.
In verband met Covid-19 maatregelen is nog geen datum voor de behandeling
van het akkoord vastgesteld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-06-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
boekenonderzoek, correspondentie met geldleners.

13-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Saldo openstaande debiteuren volgens
administratie

€ 15.149,08

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 15.149,08

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de vennoten heeft de VOF geen vorderingen op derden.
Uit de administratie blijken 7 debiteuren met een totaal aan openstaande
facturen van € 15.149,08. Eén debiteur (€ 1.815,00) is tevens crediteur (€
847,00)

13-06-2019
1

Rabobank claimt een pandrecht op de debiteurenvorderingen en verw ijst
daarbij naar een pandakte van 13 april 2007. In die akte zijn slechts
inventaris, voorraad en transportmiddelen aan de bank verpand.
Volgens mededeling van de vennoten staan de uit de administratie blijkende
vorderingen niet meer open.

14-09-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Boekenonderzoek. De curator zal de vennoten nog om een nadere toelichting
verzoeken.

13-06-2019
1

Opvragen / beoordeling stukken

14-09-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 438.287,98
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank betreft een aantal leningen en een rekeningcourant krediet. In deze schuld is tevens de financiering van het pand
Rijkstraat 6 te Bolsw ard begrepen. Dit pand behoort echter tot het

13-06-2019
1

privévermogen van mevrouw W ijnia. Het pand en de voor het pand
opgenomen lening maken geen deel uit van de jaarrekening van de VOF.

5.2 Leasecontracten
Een lease-auto is kort voor dit faillissement door de leasemaatschappij
ingenomen.

13-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt.
- 1e recht van hypotheek op pand aan de Rijkstraat 6 te Bolsw ard
- pandrecht op voorraad, inventaris en transportmiddelen van VOF

13-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Aan Rabobank moet nog € 710,- w orden voldaan. Dit betreft de
verkoopopbrengst van de voorraad van de w inkel in Heeg minus de
boedelbijdrage ad € 500,-.

10-12-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing

13-06-2019
1

5.6 Retentierechten
niet van toepassing

13-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing

13-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

13-06-2019
1

Toelichting
Voor de verkoop van de voorraad te Bolsw ard en voor de verkoop van de
voorraad te Heeg is een boedelbijdrage van (maximaal) € 500,- per transactie
overeengekomen. De verkoop van de voorraad te Heeg is inmiddels
gerealiseerd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg/correspondentie Rabobank

13-06-2019
1

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

13-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Uit inzage in de boekhouding blijkt dat aan de boekhoudplicht is voldaan

13-06-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
niet van toepassing

13-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

7.4 Stortingsverplichting aandelen

13-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
niet van toepassing

13-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

13-06-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

13-06-2019
1

Toelichting
Niet geconstateerd

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de verslagperiode is onderzoek gedaan naar de - in het aan de
faillissementsdatum voorafgaande jaar - uitgaande betalingen. Dit onderzoek
heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

10-12-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, boekenonderzoek

13-06-2019
1

Zie 7.7

10-12-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 3.938,91

13-06-2019
1

10-12-2019
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft UW V haar boedelvordering w egens de
overgenomen loonbetalingsverplichtingen ingediend
€ 4.099,80

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.522,00

13-06-2019
1

Toelichting
Voornamelijk (€ 49.459,-) omzetbelasting november en december 2018. Uit de
administratie blijkt dat over deze maanden niet meer dan € 6.822,- is
verschuldigd. De curator zal de vennoten om een toelichting vragen.
€ 57.848,00

14-09-2019
2

Toelichting
In de verslagperiode is voor meer dan € 275.000 aan ambtshalve aanslagen
ontvangen over een tijdvak w aarin de VOF geen activiteiten meer had. Na
bezw aar zijn deze aanslagen gereduceerd tot het bedrag van de boete
w egens het niet doen van aangifte. De bew indvoerder in de
schuldsaneringsregeling van de vennoten heeft de vennoten gew ezen op hun
verplichting om bezw aar te maken tegen de aanslagen omzetbelasting over
november en december 2018.
€ 55.546,00

12-06-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-06-2019
1

€ 5.220,71

10-12-2019
3

Toelichting
Betreft door UW V overgenomen loonbetalingsverplichting

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.084,91

13-06-2019
1

Toelichting
Loonvordering van de ontslagen medew erker. Het door UW V overgenomen
deel zal te zijner tijd in mindering op dit bedrag w orden gebracht.
€ 2.329,09
Toelichting
De vordering van de w erknemer is verminderd met de door UW V betaalde
bedragen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-12-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

13-06-2019
1

39

10-12-2019
3

Toelichting
Inclusief 6 vermoedelijke crediteuren
36

12-03-2020
4

Toelichting
De vermoedelijke crediteuren die, ondanks verzoek daartoe, geen vorderingen
hebben ingediend, zijn van de lijst verw ijderd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 198.384,07

13-06-2019
1

€ 203.677,93

14-09-2019
2

€ 289.864,50

10-12-2019
3

Toelichting
Inclusief € 6.818,30 vermoedelijke doch (nog) niet ingediende schulden
€ 282.653,08

12-03-2020
4

Toelichting
Zie hiervoor onder 8.5
€ 285.768,50

12-06-2020
5

€ 288.387,24

12-09-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing ex art 16 Fw .

13-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie, uitzoeken claims eigendomsvoorbehoud

13-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N. Galema

13-06-2019
1

9.2 Aard procedures
loonvordering, ontbinding arbeidsovereenkomst

13-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Op 8 mei 2019 is vonnis gew ezen.

13-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
geen

13-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In dit faillissement dienen nog activa te w orden verkocht. Daarna moet nog
nader onderzoek w orden gedaan naar de positie fiscale positie en de
debiteuren.

13-06-2019
1

In dit faillissement dient nog met de pandhouder te w orden afgerekend.

10-12-2019
3

Na verkregen informatie over de vooruitzichten in de
schuldsaneringsregelingen van de vennoten, zal de curator een standpunt
innemen over de termijn van de afw ikkeling van dit faillissement.
De pandhouder heeft het concept van de afrekening inmiddels goedgekeurd,
aan de pandhouder moet nog een bedrag van € 960,- w orden betaald.

12-03-2020
4

De vooruitzichten in de schuldsaneringsregelingen van de vennoten zijn
bekend. De curator zal het akkoord in de schuldsaneringsregeling van de heer
Van der W agen afw achten en daarna tot afw ikkeling van dit faillissement
overgaan.
In de verslagperiode is met de pandhouder afgew ikkeld. De afw ikkeling van dit
faillissement w acht op de behandeling van het door vennoot Van der W agen
gedeponeerde ontw erp-akkoord.

12-06-2020
5

Volgens informatie van de bew indvoerder in de schuldsaneringsregeling van
de heer Van der W agen is de behandeling van het ontw erp-akkoord
(opnieuw ) aangevraagd voor november 2020.

12-09-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

13-06-2019
1

2020

12-06-2020
5

2021

12-09-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2020

12-09-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2019
1

