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

3
30-04-2021
F.17/20/86
NL:TZ:0000157918:F001
06-10-2020

R-C
Curator

mr. R. Giltay
mr I.J. Woltman

Algemene gegevens
Naam onderneming
ByOni B.V.

06-11-2020
1

Gegevens onderneming
vestigingsadres: Legedyk 1, 9088 AA W irdum (Frl.)

06-11-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap hield zich bezig met het ontw erpen, produceren en verkopen
van kleding, vanuit een atelier en diverse w inkels en al hetgeen daarmee
verband houdt, dit in de meest ruime zin des w oords.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 720.166,00

€ -641.227,00

€ 1.185.796,00

2017

€ 704.279,00

€ -390.481,00

€ 525.296,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn opgevraagd.

06-11-2020
1

De (volledige) jaarcijfers van 2016, 2017 en 2019 (in concept) zijn opgevraagd,
zie ook 7. Rechtmatigheid.

04-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

06-11-2020
1

Toelichting
Inclusief de DGA.

Boedelsaldo
€ 6.267,50

06-11-2020
1

Toelichting
Er is kasgeld gestort op de boedelrekening. Verder is de koopsom voor de
activa ontvangen.
€ 5.260,00

04-02-2021
2

Toelichting
De nota van de inventarisatie- en taxatiekosten van de activa en de
curatorenverzekering zijn betaald.

Verslagperiode
van
6-10-2020

06-11-2020
1

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

04-02-2021
2

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021
t/m
28-4-2021

Bestede uren

30-04-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 42 min

2

37 uur 24 min

3

6 uur 6 min

totaal

107 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, besprekingen met bestuurder en verkoper, contact met
verhuurders en personeel, aanschrijven crediteuren.

06-11-2020
1

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de aangegeven periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan het verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
verw erken vorderingen, contact met verhuurders inzake oplevering panden,
onderzoek administratie en rechtmatigheid.

04-02-2021
2

correspondentie crediteuren, bespreking bestuurder.

30-04-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van ByOni B.V. is mevrouw M. Miedema.

06-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

06-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement beëindigd w egens het
uitblijven van premiebetalingen.

06-11-2020
1

1.4 Huur
ByOni B.V. heeft op meerdere plaatsen een w inkel gehad. De huur van de
w inkels in Emmen, Zw olle en Haarlem is, met toestemming van de rechtercommissaris, opgezegd. De huurovereenkomsten van de overige w inkels
w aren reeds ontbonden. Verder bevindt het atelier zich op de locatie te
W irdum. Ook hiervan is de huur inmiddels opgezegd.

06-11-2020
1

De w inkelpanden in Emmen en Zw olle zijn opgeleverd aan de verhuurders. Het
pand in Haarlem w as reeds ontruimd.

04-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee w erknemers die loonbetalingen
tegoed hebben. Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement
onder meer in het beëindigen van een samenw erking met derden in 2018. De
partners deden altijd de facturatie en administratie. Vanaf 2018 stond de
bestuurder alleen voor het regelen van deze zaken. Ook bleek veel geld
verloren gegaan te zijn in deze samenw erking. In 2019 w erd beter gedraaid
ten opzichte van 2018, en dat w as ook de verw achting voor 2020. Toen in het
voorjaar van 2020 de coronacrisis zijn intrede deed, liep de omzet hard terug.
ByOni B.V. verkocht alleen via de fysieke w inkels en w as niet gericht op
onlineverkopen. Bovendien hadden de producenten in Griekenland meteen te
maken met een sluiting van hun fabrieken. Volgens de bestuurder ontstonden
er leveringsproblemen met de nieuw e zomercollectie en w ilden de leveranciers
vooraf betaling van de opdrachten, w aarvoor toen geen geld meer beschikbaar
w as. De steunmaatregelen van de overheid w aarvan gebruik is gemaakt,
bleken niet voldoende om het bedrijf draaiende te houden.

06-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

06-11-2020
1

Toelichting
Er w aren tien w erknemers op datum faillissement in dienst en de bestuurder.
Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

06-11-2020
1

Toelichting
Van tw ee personeelsleden is het contract voor datum faillissement afgelopen
en een derde w erknemer is voor datum faillissement met pensioen gegaan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-10-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verzoek toestemming RC ontslag personeel, opstellen ontslagbrieven, contact
met UW V en personeel.

06-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris

€ 6.050,00

totaal

€ 6.050,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de w inkels in Emmen en Zw olle bevond zich w inkelinventaris. De
w inkelinventaris is, met toestemming van de rechter-commissaris, onderhands
verkocht. De koopsom is voldaan. De panden zullen vóór 16 november 20202
w orden opgeleverd aan de verhuurders. Het pand in Haarlem w as reeds
ontruimd.

06-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een belastingschuld, de curator is nog in afw achting van opgave hiervan.

06-11-2020
1

De belastingdienst heeft haar vordering ingediend. Voor deze vordering geldt
het bodemvoorrecht.

04-02-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met bestuurder, koper en verhuurders, opdracht taxatie, opstellen
verzoek toestemming en koopovereenkomst.

06-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad kleding
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad kleding en accessoires op de locatie van het atelier te W irdum, en
de w inkellocaties te Emmen en Zw olle is verkocht aan de koper van de
w inkelinventaris, voor € 1.452,00 inclusief btw . Aangezien koper een pandrecht
uitoefende op de activa van ByOni B.V. is de koopsom rechtstreeks door de
koper voldaan aan de pandhouder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam "ByOni"
totaal

Toelichting andere activa

06-11-2020
1

Toelichting andere activa
De handelsnaam "ByOni" is samen met de w inkelinventaris verkocht.

06-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren te innen.

06-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.118,26

06-11-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank ziet op een debetstand van de betaalrekening. Er is
geen sprake van bankfinanciering of pandrecht van de bank. W el hebben
private partijen geld geleend aan de vennootschap, w aarbij door één
kredietverstrekker een pandrecht is gevestigd.

5.2 Leasecontracten
Er w aren vijf koffieautomaten op basis van een leasecontract in gebruik. De
automaten zullen door de bestuurder w orden ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

06-11-2020
1

De leasemaatschappij heeft de ontvangst van de automaten met toebehoren
bevestigd.

04-02-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de private kredietverstrekker is een pandrecht gevestigd op de voorraad
en inventaris. Zoals hiervoor is vermeld is de opbrengst van de voorraad
kleding en accessoires voldaan aan de pandhouder. Vanw ege het
bodemvoorrecht van de belastingdienst en het feit dat er de nodige fiscale
schulden zijn w aarvoor voornoemd bodemvoorrecht geldt komt de opbrengst
van de inventaris de pandhouder niet toe.

06-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

06-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend niet van toepassing.

06-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

06-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

06-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de pandhouder.

06-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator ziet geen mogelijkheden de onderneming voort te zetten.

06-11-2020
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
De curator zal onderzoek doen of is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-11-2020
1

De curator is gestart met het onderzoek naar de boekhoudplicht en de
rechtmatigheid. De eerste indruk is dat er in 2019 en 2020 nauw elijks een
administratie is bijgehouden. De curator heeft nadere administratie
opgevraagd evenals informatie inzake de omzetting van de VOF ByOni naar de
besloten vennootschap ByOni B.V. Verder is een gesprek gevoerd met PMH
Investments om meer duidelijkheid te krijgen over de overdracht van de
administratie in oktober 2018 door deze investeerder aan de bestuurder van
ByOni B.V.

04-02-2021
2

De curator heeft van de investeerder PMH Investments de nodige
aanvullende stukken gekregen. Dit betrof onder andere de inbreng van de
activa in de vennootschap, de onderliggende samenw erkingsovereenkomst
en de jaarcijfers tot 2018. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van de
curator voortvloeiende uit het onderzoek naar de administratie heeft een
overleg tussen curator en de bestuurder van de failliet plaatsgevonden. Dit
heeft vooralsnog nog niet geresulteerd in de verzochte duidelijkheid in de

30-04-2021
3

administratie. Afgesproken is dat de partijen binnenkort w eer contact met
elkaar hebben om te kijken of een oplossing bereikt kan w orden.
Verw achting is dat hier de komende verslagperiode duidelijkheid over
gegeven kan w orden.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 04-10-2018.
Volgens de bestuurder is van 2018 geen jaarrekening opgemaakt omdat er
teveel posten onduidelijk zijn. De curator zal zich nog beraden over de
gevolgen hiervan. Een en ander is mede afhankelijk van hetgeen de curator
verder nog tegenkomt in zijn onderzoek naar de administratie.

06-11-2020
1

De (volledige) jaarcijfers van 2016, 2017 en 2019 (in concept) zijn opgevraagd.

04-02-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal is volgestort.

06-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

06-11-2020
1

04-02-2021
2

30-04-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-11-2020
1

04-02-2021
2

30-04-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bij de boekhouder zijn financiële stukken opgevraagd, de curator is in
afw achting daarvan.

06-11-2020
1

Er zijn financiële stukken ontvangen, deze geven echter geen compleet beeld.
Zo lijkt het erop dat in 2019 en 2020 nauw elijks administratie is gevoerd. Zoals
hiervoor aangegeven is er nadere administratie opgevraagd. Na ontvangst
daarvan kan de curator de rechtmatigheid verder beoordelen.

04-02-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
opvragen en onderzoek financiële stukken en bankmutaties, bespreking met
investeerder PMH Investments, opvragen stukken VOF en administratie 2019
en 2020.

04-02-2021
2

bestuderen ontvangen stukken, bespreking bestuurder.

30-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.420,00

06-11-2020
1

Toelichting
Huurvordering van Emmen.
€ 40.248,54

04-02-2021
2

Toelichting
De vordering van het UW V is ontvangen alsmede de huurvordering van Zw olle.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst zal haar vordering nog moeten indienen.

06-11-2020
1

€ 22.693,40

04-02-2021
2

€ 116.224,00

30-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal haar vordering nog moeten indienen.
€ 63.585,79

06-11-2020
1

04-02-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.452,78

04-02-2021
2

Toelichting
GBLT te Zw olle
€ 5.092,93

30-04-2021
3

Toelichting
GBLT en vordering van tw ee w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

06-11-2020
1

Toelichting
De deelnemers aan de crow dfundingsactie zijn als één schuldeiser
opgenomen. Er hebben zich in deze verslagperiode 23 deelnemers gemeld.
41

04-02-2021
2

42

30-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 252.776,27

06-11-2020
1

€ 295.462,05

04-02-2021
2

€ 296.964,30

30-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is nog niet bekend.

06-11-2020
1

Nog niet bekend.

04-02-2021
2

Nog niet bekend.

30-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verzamelen gegevens crediteuren, aanschrijven crediteuren, verw erken
opgave vorderingen.

06-11-2020
1

Verw erken opgave vorderingen.

04-02-2021
2

Verw erken opgave vorderingen, uitzoekw erk vorderingen.

30-04-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

06-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- oplevering w inkels;
- verw erken opgave vorderingen;
- onderzoek administratie en rechtmatigheid.

06-11-2020
1

- de w inkels zijn opgeleverd;
- de vorderingen zijn verw erkt;
- het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid loopt.

04-02-2021
2

- het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid loopt.

30-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-11-2020
1

Nog niet bekend.

04-02-2021
2

Nog niet bekend.

30-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-04-2021
3

