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

4
11-07-2019
F.18/18/206
NL:TZ:0000076975:F001
30-10-2018

R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr R.P. van Boven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Globa Sleep B.V.

19-11-2018
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
groothandel in bed- en meubelbenodigdheden

19-11-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De vennootschap heeft in januari 2017 de activiteiten van Mexx bedding B.V.
voortgezet krachtens een overeenkomst d.d. 25 januari 2017. De financiële
gegevens beperken zich derhalve tot de jaren 2017 en 2018.

19-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6
Op faillissementsdatum w aren er nog 2 personeelsleden in dienst. In de
periode voorafgaand aan het faillissement hebben personeelsleden ontslag
genomen.

Boedelsaldo

19-11-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 463.503,00

Boedelsaldo
€ 8.586,45

19-11-2018
1

08-02-2019
2

14-05-2019
3

Het boedelsaldo vermeld in het tw eede verslag is - zo volgt ook uit het
financieel verslag - een verschrijving. Het boedelsaldo w as ten tijde van het
tw eede verslag € 4.635,03.

Boedelsaldo
€ 8.586,45

11-07-2019
4

Verslagperiode
van
30-10-2018

19-11-2018
1

t/m
19-11-2018

van
31-10-2018

08-02-2019
2

t/m
8-2-2019

van
9-2-2019

14-05-2019
3

t/m
14-5-2019

van
14-5-2019
t/m
11-7-2019

Bestede uren

11-07-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11,12 uur

2

28,54 uur

3

8,64 uur

4

1,48 uur

totaal

49,78 uur

Toelichting bestede uren
mr. R.P. van Boven: 4 uur en 42 minuten
J.A. Logtenberg: 6 uur en 30 minuten

19-11-2018
1

mr. R.P. van Boven: 14 uur
J.A. Logtenberg: 9 uur en 24 minuten
A.L.E. Ritsema: 5 uur en 42 minuten

08-02-2019
2

mr. R.P. van Boven: 0.06 uren
J.A. Logtenberg: 1:42
A.L.E. Ritsema: 17:12

14-05-2019
3

Opmerking verdient dat de voor de tw eede verslagperiode vermelde uren niet
correct is vanw ege een dubbeltelling voor de eerste verslagperiode. De
vermelde uren voor de tw eede verslagperiode had moeten zijn 18.18 uur (9.18
uur mr. Van Boven, 5.42 uur mr. Ritsema en 3.18 uur insolventiemedw erkster J.
Logtenberg). Het totaal aantal uren is derhalve 48.30 uur per 14 mei 2019.
Totaal aantal uren in het faillissement:

11-07-2019
4

mr. R.P. van Boven: 14 uur en 6 minuten
mr. A.L.E. Ritsema: 23 uur en 48 minuten
J.A. Logtenberg: 12 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer M. Sözer is de bestuurder en enig aandeelhouder van MGIM Holding
B.V.

19-11-2018
1

MGIM Holding B.V. is de bestuurder en enig aandeelhouder van Globa Sleep
B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend, is er geen sprake van lopende
gerechtelijke procedures.

19-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Vernomen is dat er geen verzekeringen w aren afgesloten door de gefailleerde
onderneming.

19-11-2018
1

1.4 Huur
Voor zover thans bekend, is Globa Sleep B.V. geen contractpartij bij een
huurovereenkomst.

19-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 25 januari 2017 heeft Globa Sleep B.V. (destijds nog genaamd Mexx
Trading B.V.) een activaovereenkomst gesloten met Mexxbedding B.V. en diens
activiteiten voortgezet. Mexxbedding B.V. is vervolgens ontbonden, terw ijl er
nog sprake w as van schulden. Mexx bedding B.V. is vervolgens op 10 april
2017 in staat van faillissement verklaard (F18/17/76)met aanstelling van mr.
R.P. van Boven tot curator.
De curator heeft aanspraak gemaakt op betaling vanw ege de overdracht van
de activa. Globa Sleep B.V. heeft op basis hiervan tot op heden € 33.420,00
aan de curator van Mexxbedding B.V. voldaan.
Globa Sleep B.V. w enste opvolgend huurder te w orden van de bedrijfsruimte
aan de 2e Energiew eg 34 te Roden. De verhuurder heeft zich op het standpunt
gesteld dat eerst de huurachterstand moest w orden aangezuiverd en dat er
geen nieuw e huurachterstand mocht ontstaan. Aan deze voorw aarden heeft
Globa Sleep B.V. niet kunnen voldoen, w aarna zij op vordering van de
verhuurder en de curator in kort geding is veroordeeld om tot ontruiming over
te gaan. Naar aanleiding van het gew ezen vonnis is er tussen de verhuurder,
de curator en Globa Sleep B.V. een vaststellingsovereenkomst tot stand
gekomen op basis w aarvan de ontruiming uiterlijk 1 november 2018 moest
plaatsvinden.
Globa Sleep B.V. is er - volgens opgave van haar directeur en diens adviseur
de heer J. Brander - niet in geslaagd voor een passende huurprijs nieuw e
bedrijfshuisvesting te vinden. Bovendien had Globa Sleep B.V. geen middelen
om zekerheid te stellen voor de nakoming van een nieuw e huurovereenkomst.
Ook ontbraken de middelen m een vervangende bedrijfsruimte in te richten.
Naast het huisvestingsprobleem heeft Globa Sleep B.V. - volgens opgave van
haar directeur en diens adviseur J. Brander - veel hinder gehad van het
faillissement van Mexxbedding B.V. doordat het vertrouw en van leveranciers
en afnemers in de onderneming van Globa Sleep B.V. (destijds nog genaamd
Mexx Trading B.V.) afnam door de publicatie van het faillissement.
Bovendien heeft Mexx Trading B.V. haar naam moeten w ijzigen omdat inbreuk
op het merkrecht "Mexx" w erd gedaan. Op last van de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Den Haag is de naam gew ijzigd in Globa Sleep. De
naamsw ijziging zou het vertrouw en van leveranciers/afnemers verder hebben
doen afnemen.
De resultaten van de onderneming w aren negatief en er ontbraken middelen
om nieuw e huisvestiging te kunnen betrekken. Uiteindelijk heeft de
vennootschap zich genoodzaakt gezien haar eigen faillissement aan te vragen.

19-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
19-11-2018
1

Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-11-2018
1

Personeelsleden
6
Op faillissementsdatum w aren er nog 2 personeelsleden in dienst. In de
periode voorafgaand aan het faillissement hebben personeelsleden ontslag
genomen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-11-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op 5 november 2018 met beide personeelsleden gesproken
en hun visie op het faillissement gevraagd. Voorts heeft de
insolventiemedew erkster van de curator contact gehad met het UW V en
bevordert dat de loongarantieregeling door het UW V w ordt uitgevoerd zodat
de w erknemers hun achterstallig salaris en het loon over de opzegtermijn
voldaan krijgen.

19-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken op naam van
de gefailleerde vennootschap gesignaleerd.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t

19-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
raadplegen kadastrale registratie en doornemen administratie

19-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

naaimachines en een snijmachine
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Globa Sleep B.V. heeft van Mexxbedding B.V. tw ee naaimachines en een
snijmachine gekocht. Deze roerende zaken dienen thans door de curator van
Globa Sleep B.V. te w orden verkocht.

19-11-2018
1

Globa Sleep B.V. maakte gebruik van machines die in eigendom toebehoren
aan de heer S. Sözer. Laatstgenoemde heeft deze zaken enkele jaren geleden
op een faillissementsveiling gekocht.
Globa Sleep B.V. heeft de bedrijfsruimte te Roden ontruimd. De bovenstaande
roerende zaken zijn thans - volgens opgave van de directeur van Globa Sleep
B.V. - opgeslagen bij een transporteur in Roden en in loods aan Veilingw eg 50
te Berkel en Rodenrijs.
De curator heeft op 20 november 2018 deze locatie bezocht en - voor zover
mogelijk - onderzocht of er zich aldaar nog andere zaken van de gefailleerde
vennootschap bevonden. Volgens opgave van de huurder van het pand
Veilingw eg 50 is dit niet het geval.

08-02-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator drie naaimachines verkocht voor €
1.452,-- incl. omzetbelasting. Deze naaimachines w aren reeds voor
faillissementsdatum overgebracht naar een loods van de koper. De koopsom is
voldaan op de boedelrekening.

14-05-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor faillissementsdatum is de bedrijfsruimte ontruimd. De w aarde van de
roerende zaken is bovendien beperkt. De machines zijn gekocht voor € 2.000,-.
Het bodemvoorrecht van de fiscus is derhalve niet relevant.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
doornemen administratie + overleg bestuurder en diens adviseur

19-11-2018
1

De curator is voornemens een bezoek te brengen aan de locaties w aar de
roerende zaken zijn opgeslagen.
Correspondentie en telefoon koper.

14-05-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder (bevestigd door het personeel) w as er
geen sprake meer van voorraden. De leveranciers hadden w einig vertrouw en
in de onderneming en er w as daardoor steeds een kleine voorraad dat w as
afgestemd op het productieproces. Aangezien de onderneming voor 1
november 2018 moest verhuizen is de voorraad afgebouw d tot nihil, aldus de
bestuurder.

19-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
doornemen administratie en overleg bestuurder/personeel

19-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

19-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

4. Debiteuren

19-11-2018
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

handelsdebiteuren

€ 25.624,32

totaal

€ 25.624,32

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van een grote vordering ad € 15.557,00 die dateert van 30 maart
2017 en door de debiteur w ordt betw ist. De curator heeft dit in onderzoek.

19-11-2018
1

De directie verw acht vrijw illige betaling van de overige vorderingen. De curator
w acht dit eerst af en zal - indien nodig - incassomaatregelen treffen.
In de tw eede verslagperiode heeft het volgende plaatsgevonden:
- een bedrag van € 1.244,48 is voldaan;
- een bedrag van € 15.904,88 w ordt betw ist de curator heeft dit in onderzoek;
- een bedrag ad € 4.427,44 zou volgens opgave van de debiteuren reeds voor
faillissement zijn voldaan, de curator heeft hierover informatie opgevraagd;
- voor een bedrag ad € 2.879,80,-- zijn voor faillissementsdatum creditfacturen
verzonden door de gefailleerde vennootschap;
- een bedrag ad € 1.167,72 is door verrekening voldaan.

08-02-2019
2

Daarnaast is er sprake van een w aarborgsom die aan de verhuurder van het
pand aan de 2e Energiew eg te Roden is betaald. De verhuurder dient het
restant van de w aarborgsom terug te betalen. De verhuurder is echter slechts
bereid om een klein bedrag te restitueren en beroept zich op
opleveringsgebreken. De curator correspondeert hierover thans met de
verhuurder.
De curator heeft een bedrag ad € 1.398,32 retour ontvangen in verband met
een teruggave van de nutsvoorzieningen.
De w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren zijn voltooid, op de
vordering ad € 15.904,88 na. Volgens de administratie van de gefailleerde
vennootschap zou er sprake zijn van een vordering op een Duitse debiteur ad
€ 15.904,88. De curator heeft deze debiteur sommaties gestuurd, w aarbij de
laatste sommatie is verzonden met een vertaalde concept dagvaarding. Er
heeft thans nog geen betaling plaatsgevonden. De curator beraad zich over de
vervolgstappen.

14-05-2019
3

Ten aanzien van de w aarborgsom is gebleken dat de verhuurder verschillende
bedragen hiermee had verrekend, w aarvan de curator slechts een gedeelte
betw ist (alleen het aspect van de vermeende opleveringsgebreken). Voor het
geschil over dit restant heeft de curator een schikking getroffen met de
verhuurder. Het schikkingsbedrag is reeds op de boedelrekening betaald.
Met toestemming van de rechter-commissaris zullen er thans geen verdere
incassomaatregelen w orden getroffen jegens de Duitse debiteur. Reden
hiervoor is dat er vraagtekens w orden geplaatst ten aanzien van de hoogte
en rechtsgeldigheid van de vordering en uit de beschikbare informatie geen
helderheid is verkregen, w aardoor het voeren van een gerechtelijke
procedure - met de kosten die daarmee gepaard gaan - niet in het belang
van de boedel w ordt geacht.

11-07-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
overleg directie en personeel + doornemen administratie

19-11-2018
1

Correspondentie debiteuren en administrateur; onderzoek w aarborgsom

08-02-2019
2

Correspondentie debiteuren, correspondentie en telefoon (advocaat)
verhuurder.

14-05-2019
3

Brieven debiteur

11-07-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Voor zover thans bekend is er geen sprake van een bancaire schuld. Er w erd
een bankrekening aangehouden bij ING Bank en op faillissementsdatum beliep
het creditsaldo en bedrag ad € 1.919,20. De curator heeft de bank verzocht dit
bedrag te storten op de boedelrekening. De bankrekening w ordt voorshands
aangehouden vanw ege door de directeur verw achte debiteurenbetalingen.

19-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover thans bekend is er geen sprake van leasecontracten.

19-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover thans bekend geen zekerheden gevestigd.

19-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Er is geen sprake van separatisten.

19-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van eigendomsvoorbehouden is de curator niet gebleken.

5.6 Retentierechten

19-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Het is nog niet bekend of er een beroep op een retentierecht w ordt gedaan.

19-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op reclamerechten gedaan.

19-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Er zijn geen boedelbijdragen afgesproken.

19-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
doornemen administratie, conferenties en correspondentie

19-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as op faillissementsdatum gestaakt zodat van voortzetten
van de onderneming geen sprake is.

19-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

19-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

19-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w as op faillissementsdatum gestaakt zodat van doorstarten
van de onderneming geen sprake is.

19-11-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

19-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

19-11-2018
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

19-11-2018
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

19-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
nog in onderzoek

19-11-2018
1

Er is geen sprake van een bew ijsbare schending van de boekhoudplicht.

11-07-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De eerste jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar
2017. Deze jaarrekening dient voor 31 januari 2019 te w orden gedeponeerd.
Deze termijn w as op faillissementsdatum niet verstreken zodat de
deponeringsverplichting niet is geschonden. De adviseur van Globa Sleep B.V.
heeft de curator laten vernemen dat er geen definitieve cijfers zijn over het
jaar 2017.

19-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring bij de jaarrekening van Globa Sleep B.V.
vereist.

19-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de administratie en het aandeelhoudersregister zijn de aandelen
volgestort.

19-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-11-2018
1

nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

19-11-2018
1

nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

08-02-2019
2

Het is de curator gebleken dat een w erknemer van Globa Sleep B.V. kort voor
faillissementsdatum een aantal betalingen heeft ontvangen inzake
achterstallig salaris. De curator beraadt zich hierover.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Er is geen sprake van een bew ijsbare pauliana.

11-07-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
conferenties en doornemen administratie

19-11-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Het UW V zal een boedelvordering gaan indienen. De hoogte van deze
vordering is thans nog niet bekend.
€ 9.109,19

19-11-2018
1

14-05-2019
3

Boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.782,00

19-11-2018
1

Bij de eigen aangifte faillissement is een schuldenlijst gevoegd. Hierop staan
niet de vorderingen van de Belastingdienst genoemd. Door de Belastingdienst
zijn 18 preferente vorderingen ingediend.
€ 47.319,00

08-02-2019
2

Door de Belastingdienst zijn 21 preferente vorderingen ingediend.
€ 50.119,00

14-05-2019
3

23 preferente vorderingen van de Belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V zal een preferente vordering gaan indienen. De hoogte van deze
vordering is thans nog niet bekend.

Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 11.010,08

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-11-2018
1

08-02-2019
2
14-05-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Volgens opgave van de directeur van Globa Sleep B.V. is er sprake van 36
concurrente crediteuren. Tot op heden heeft 1`concurrente crediteuren een
vordering bij de curator ingediend.
19

19-11-2018
1

08-02-2019
2

Er zijn door 19 crediteuren een vordering ter verificatie bij de curator ingediend
voor een totaalbedrag ad € 58.274,21
25

14-05-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Volgens opgave van de directeur van Globa Sleep B.V. beloopt de concurrente
schuldenlast een bedrag ad € 84.491,28. Tot op heden is voor een bedrag van
in totaal € 25305,51. aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

19-11-2018
1

De insolventiemedew erkster van de curator heeft de thans bekende
crediteuren op 14 november 2018 aangeschreven met het verzoek hun
vordering in te dienen.
€ 58.274,21

08-02-2019
2

Er zijn door 19 crediteuren een vordering ter verificatie bij de curator ingediend
voor een totaalbedrag ad € 58.274,21
€ 89.648,16

14-05-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht dat het faillissement te zijner tijd zal w orden opgeheven
bij gebrek aan baten.

19-11-2018
1

Het saldo van de boedelrekening is ontoereikend om een uitbetaling aan de
preferente crediteuren te kunnen doen. Het faillissement zal w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

11-07-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
conferentie bestuurder, correspondentie en telefoongesprekken

19-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover thans bekend is er geen sprake van lopende gerechtelijke
procedures.

19-11-2018
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

19-11-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

19-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

19-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Thans dienen eerst de volgende w erkzaamheden plaats te vinden:

19-11-2018
1

- innen openstaande vorderingen;
- verkopen naaimachines en snijmachine;
- rechtmatigheden onderzoek;
- vaststellen boedelvordering van het UW V.
Thans dienen eerst de volgende w erkzaamheden plaats te vinden:

08-02-2019
2

- innen openstaande vorderingen;
- het bepalen van een standpunt inzake betw isting van vorderingen c.q. een
beroep op verrekening;
- het innen van de w aarborgsom;
- verkopen van de naaimachines;
- rechtmatigheden onderzoek;
- vaststellen boedelvordering van het UW V.
De volgende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
rechtmatighedenonderzoek en de incasso van de debiteurenvordering.

14-05-2019
3

De curator is met zijn w erkzaamheden gereed zodat het faillissement kan
w orden afgew ikkeld. Dit verslag kan daarom tevens w orden aangemerkt als
eindverslag.

11-07-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

19-11-2018
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

11-07-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
geen bijzonderheden, anders dan hiervoor vermeld

19-11-2018
1

In het kader van de afw ikkeling van het faillissement zullen te zijner tijd de
gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

11-07-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

