Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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9
19-05-2021
F.18/19/22
NL:TZ:0000093787:F001
12-02-2019

R-C
Curator

mr. R.Tj. Terpstra
mr P. van Rossum

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gordijnenatelier Rohlan B.V.

28-03-2019
1

Gegevens onderneming
Gordijnenatelier Rohlan B.V., statutair gevestigd te 7741 MJ Coevorden aan het
adres Modem 4.

28-03-2019
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 1392 - Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel
(geen kleding).
Het uitoefenen van een naai-atelier, w aaronder begrepen het in opdracht
(doen) vervaardigen van gordijnen, vitrages, dekbedden, spreien, kussens en
kussenovertrekken, alsmede het beheren van pensioenvoorzieningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 378.611,00

€ 27.606,00

€ 183.021,00

2018

€ 329.045,00

€ -29.566,00

€ 173.512,00

Toelichting financiële gegevens

28-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens van het jaar 2018 zijn gebaseerd op een concept jaarrekening.

28-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

28-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 37.681,12

28-03-2019
1

€ 80.394,46

18-07-2019
2

€ 80.879,06

15-10-2019
3

€ 51.517,75

21-04-2020
5

€ 61.122,93

28-07-2020
6

€ 37.067,74

19-05-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-2-2019

28-03-2019
1

t/m
27-3-2019
van
28-3-2019

18-07-2019
2

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-10-2019
3

t/m
13-10-2019
van
14-10-2019

21-01-2020
4

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

21-04-2020
5

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

28-07-2020
6

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

05-11-2020
7

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

11-02-2021
8

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021
t/m
18-5-2021

Bestede uren

19-05-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 0 min

2

38 uur 48 min

3

14 uur 18 min

4

11 uur 24 min

5

14 uur 18 min

6

16 uur 12 min

7

11 uur 24 min

8

16 uur 12 min

9

30 uur 30 min

totaal

252 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Van Loenen Holding B.V.
Van Loenen Holding B.V. is als directeur alleen/zelfstandig bevoegd.

28-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Nee.

28-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
- Centraal Beheer B.V. (W IA-verzekering) is beëindigd per 12-02-2019. De
curator heeft Centraal Beheer B.V. verzocht om de teruggave van € 180,95 te
voldoen op de boedelrekening.
- Centraal Beheer B.V. (W erkgevers AOV) is beëindigd per 12-02-2019.
- Interpolis (Bedrijven Compact Polis).
- MITT Bedrijfstakpensioenfonds.

28-03-2019
1

1.4 Huur
€ 1.750,- ex BTW per maand.

28-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als gevolg van terugloop van de omzet in het naaiatelier, de hoge loonkosten
en de 'dunne' marges zijn de reserves van Gordijnenatelier Rohlan B.V. volledig
opgeraakt.
Sinds 2014 zijn er geen positieve bedrijfsresultaten meer gew eest en per
ultimo 2018 is het eigen vermogen ca. € 25.000,- negatief. Tot op heden is
door Van Loenen Holding B.V. of vanuit privé bijgesprongen, maar er w as geen
zicht op herstel van de omzet.
Voorts w as er bij de omvang van het personeelsbestand onvoldoende w erk
om een positief bedrijfsresultaat te behalen.

28-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

28-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

28-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-2-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het op bestelling gordijnen en vitragesstoffen voorzien van onder andere
plooiing, lussen en ringen.

28-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond

28-07-2020
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen

28-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en voorraad te Coevorden

€ 68.716,15

totaal

€ 68.716,15

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en voorraad is getaxeerd. Voor de omvang van de inventaris en
voorraad w ordt verw ezen naar het inventarisrapport en fotobijlage van NTAB.
Thans is de curator in overleg met mogelijke kopers van de inventaris en
voorraad.

28-03-2019
1

De inventaris en voorraad is door middel van veiling verkocht door NTAB. De
opbrengst ter hoogte van € 68.716,15 is ontvangen op de boedelrekening. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

18-07-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

28-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in overleg met mogelijke kopers van de inventaris en voorraad.
Thans is er nog geen overeenstemming omtrent de verkoop.

28-03-2019
1

De inventaris en voorraad is door middel van veiling verkocht door NTAB. De
opbrengst ter hoogte van € 68.716,15 is ontvangen op de boedelrekening. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

18-07-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderhanden w erk
Voorraad: zie 3.3
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk:
De curator constateerde kort na het uitspreken van het faillissement dat er
nog veel onderhanden w erk aanw ezig w as in de onderneming. Na uitvoerig
onderzoek is besloten om het onderhanden w erk uit te voeren en uit te
leveren aan de opdrachtgevers. De rechter-commissaris heeft toestemming
verleend om de w erkzaamheden voort te zetten tot 1 maart 2019. Dit mede
gezien het feit dat er een aantal geïnteresseerden w aren om de activiteiten
van de onderneming voort te zetten. Al het onderhanden w erk is afgemaakt en
uitgeleverd. Ook is al het uitgeleverde onderhanden w erk gefactureerd aan de
opdrachtgevers.

28-03-2019
1

Onderhanden w erk/debiteuren:
Onderzocht zal w orden of de debiteuren alle openstaande facturen hebben
voldaan.

18-07-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

11-02-2021
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnaam/w ebsite
totaal

Toelichting andere activa
De curator zal trachten een koper te vinden voor de domeinnaam en w ebsite.

28-03-2019
1

Er is geen koper gevonden voor de domeinnaam en w ebsite.

11-02-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond

11-02-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren en inventaris zijn verpand ten behoeve van de banklening. De
Rabobank heeft echter geen vordering meer. Het pandrecht is op grond
hiervan komen te vervallen.

28-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek omvang debiteuren.
Onderzoek mutaties bank inzake debiteuren. Afstemming met bestuurder,
administrateur en accountant.
De administratie is thans nog niet helemaal duidelijk aangaande de omvang
van de openstaande debiteuren van voor datum faillissement. De curator doet
hiernaar nog onderzoek.

28-03-2019
1

Onderzocht zal w orden of de debiteuren alle openstaande facturen hebben
voldaan.

18-07-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond

11-02-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

28-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Leasecontract inzake een Mercedes Sprinter. De leaseauto w ordt 29-03-2019
opgehaald door de leasemaatschappij.

28-03-2019
1

De Mercedes Sprinter is opgehaald. Mercedes Benz Financial Services heeft
4.688,87 overgemaakt naar de boedelrekening. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

18-07-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

28-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

28-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén leverancier heeft een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. De
curator dient nog af te stemmen met deze leverancier.

28-03-2019
1

Afstemming heeft plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-01-2020
4

5.6 Retentierechten
N.v.t.

28-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

28-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

28-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek vordering en zekerheden Rabobank. Afstemming met de Rabobank
inzake onder andere storting van het tegoed van failliet op de
faillissementsrekening.

28-03-2019
1

Uit onderzoek blijkt dat de Rabobank geen vordering heeft.

18-07-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-01-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

28-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt nog.

28-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator constateerde kort na het uitspreken van het faillissement dat er
nog veel onderhanden w erk aanw ezig w as in de onderneming. Na uitvoerig
onderzoek is besloten om de nog uit te voeren opdrachten en het
onderhanden w erk uit te voeren en uit te leveren aan de opdrachtgevers. De
rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de w erkzaamheden voort
te zetten tot 1 maart 2019. Dit mede gezien het feit dat er een aantal
geïnteresseerden w aren om de activiteiten van de onderneming voort te
zetten. Al het onderhanden w erk is afgemaakt en uitgeleverd. Ook is al het
uitgeleverde onderhanden w erk gefactureerd aan de opdrachtgevers.

28-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met een aantal partijen is gesproken omtrent een doorstart van de
onderneming. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Er is geen sprake van
een doorstart.

28-03-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De opbrengst inzake het voortzetten van de onderneming zal in het volgende
verslag w orden vermeld.

28-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

28-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met geïnteresseerde partijen. Deze partijen informeren omtrent alle
van belang zijnde zaken van de onderneming (w aaronder voorzien van een
inventarisrapport met fotobijlage). De w erkzaamheden inzake een mogelijke
doorstart zijn beëindigd.

28-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

28-03-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 08-01-2019.

28-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1
BW ).

28-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nog onderzocht.

28-03-2019
1

Er is voldaan aan de stortingsplicht

19-05-2021
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.
Nee

28-03-2019
1

19-05-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt nog onderzocht.
Nee

28-03-2019
1

19-05-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, jaarrekeningen, belastingaangiften, bankmutaties.

28-03-2019
1

De curator heeft de accountant om nadere informatie verzocht.

21-01-2020
4

De accountant heeft nadere informatie verstrekt. Onderzoek vindt thans plaats
naar de vorderingen op gelieerde vennootschappen en natuurlijke personen.
De bestuurder beroept zich op cessie en verrekening van vorderingen.

21-04-2020
5

Naar aanleiding van informatie van de accountant heeft de curator nadere
vragen gesteld. Op 11 augustus 2020 is er een bespreking gepland met de
bestuurder en de accountant

28-07-2020
6

De bespreking met de accountant van de bestuurder heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van deze bespreking zijn er nog een aantal vragen gesteld
door de curator. De accountant heeft aangegeven dat zij de vraagstukken
nader zal bespreken met de bestuurder en dan schriftelijk zal reageren. Kort
geleden heeft de accountant aangegeven dat de schriftelijke reactie
binnenkort aan de curator w ordt toegestuurd.

05-11-2020
7

De accountant heeft een schriftelijke reactie toegezonden. Op 17 februari 2021
is er een bespreking gepland met de accountant.

11-02-2021
8

De curator heeft de administratie besproken met de accountant. Tevens heeft
er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Alle vragen zijn
beantw oord. Er zijn geen bijzonderheden. De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.520,82

18-07-2019
2

Toelichting
1. Papierhandel Jansen Recycling B.V.: € 50,82
2. Rohlan Holding B.V.: € 8.470,00
€ 41.450,17

15-10-2019
3

Toelichting
3. UW V: € 3.827,58, 4. UW V: € 4.748,69, 5. UW V: € 24.353,08
€ 43.516,53
Toelichting
1. Papierhandel Jansen Recycling B.V.: € 50,82, 2. Rohlan Holding B.V.: €
8.470,00

21-04-2020
5

€ 43.516,53

05-11-2020
7

Toelichting
3. UW V: € 34.995,71

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.841,00

28-03-2019
1

€ 39.347,00

18-07-2019
2

€ 42.206,00

15-10-2019
3

€ 107.756,00

28-07-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.421,32

15-10-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 50,45

28-03-2019
1

Toelichting
1. GBLT: € 50,45

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

28-03-2019
1

12

18-07-2019
2

14

15-10-2019
3

15

21-04-2020
5

16

05-11-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.015,12

28-03-2019
1

€ 27.813,14

18-07-2019
2

€ 29.068,10

15-10-2019
3

€ 24.744,21

21-01-2020
4

€ 27.751,87

28-07-2020
6

€ 29.994,39

05-11-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

28-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijw erken overzicht voorlopig
erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.

28-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2021
9

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
- Incasseren debiteuren.
- Verifiëren crediteuren.
- Onderzoek administratie.
- Verkoop inventaris en voorraad.
- Verkoop domeinnaam/w ebsite.
- Opleveren pand na verkoop inventaris en voorraad.

28-03-2019
1

- Incasseren debiteuren.
- Verifiëren crediteuren.
- Onderzoek administratie.
- Verkoop inventaris en voorraad. (AFGEROND)
- Verkoop domeinnaam/w ebsite.
- Opleveren pand na verkoop inventaris en voorraad. (AFGEROND)

18-07-2019
2

De curator heeft een afspraak met de bestuurder op 31 oktober a.s. om de
administratie te bespreken.

15-10-2019
3

De curator heeft de administratie met de bestuurder besproken. Naar
aanleiding van deze bespreking heeft de curator nadere informatie
opgevraagd bij de accountant.

21-01-2020
4

De mutaties aangaande de debiteuren moeten nog w orden onderzocht.
De accountant heeft nadere informatie verstrekt. Onderzoek vindt thans plaats
naar de vorderingen op gelieerde vennootschappen en natuurlijke personen.
De bestuurder beroept zich op cessie en verrekening van vorderingen.

21-04-2020
5

Naar aanleiding van informatie van de accountant heeft de curator nadere
vragen gesteld. Op 11 augustus 2020 is er een bespreking gepland met de
bestuurder en de accountant.

28-07-2020
6

De bespreking met de accountant van de bestuurder heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van deze bespreking zijn er nog een aantal vragen gesteld
door de curator. De accountant heeft aangegeven dat zij de vraagstukken
nader zal bespreken met de bestuurder en dan schriftelijk zal reageren. Kort
geleden heeft de accountant aangegeven dat de schriftelijke reactie
binnenkort aan de curator w ordt toegestuurd.

05-11-2020
7

De accountant heeft een schriftelijke reactie toegezonden. Op 17 februari 2021
is er een bespreking gepland met de accountant.

11-02-2021
8

De curator heeft de administratie besproken met de accountant. Tevens heeft
er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Alle vragen zijn
beantw oord. Er zijn geen bijzonderheden. De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

28-03-2019
1

Alle w erkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement w ordt voorgedragen
voor opheffing.

19-05-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

28-03-2019
1

