Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

24-10-2017

Insolventienummer:

F.15/16/351

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008097:F001

Datum uitspraak:

20-09-2016

Curator:

mr. D. Winters

R-C:

mr. M.M. Kruithof

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens onderneming : Couture Brillen B.V.
Faillissementsnummer : 15/16/351 F
Datum uitspraak : 20 september 2016
Curator : Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris : Mr. M.M. Kruithof
Faillissementsrekening : NL06KASA 0223378704
Activiteiten onderneming
groothandel in optische artikelen
Omzetgegevens
€ 411.353,Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
€ 8.197,75
€ 6.538,73
3e verslag
€ 7.443,72
4e verslag
Ongewijzigd € 7.443,72.
5e verslag
Ongewijzigd € 7.443,72
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24-10-2017

Verslagperiode
20-09-2016 t/m 17-10-2016
18-10-2016 tot en met 18-01-2017
3e verslag
19-01-2017 t/m 18-04-2017
4e verslag
19-04-2017 t/m 19-07-2017
20-07-2017 t/m 24-10-2017
Bestede uren in verslagperiode
63,13 uur
41,23 uur
3e verslag
17,70 uur

4e verslag
4,40 uur
1,60 uur
Bestede uren totaal
63,13 uur
111,77 uur
3e verslag
129,47 uur
4e verslag
133,87 uur
135,87 uur
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5

Datum:

24-10-2017

Toelichting
Inleiding
De gefailleerde onderneming is gevestigd te Oude Meer aan de Aalsmeerderdijk 67.
Gefailleerde handelde in monturen van brillen en aanverwante artikelen.
Het actief is getaxeerd door het NTAB. De goodwill en het aangetroffen actief van gefailleerde
is aan verschillende partijen verkocht.
Een deel van de (digitale) administratie is ter controle ingenomen.
De curator heeft het personeel ingelicht en de opzegging van de arbeidsovereenkomst
aangekondigd.
Voortgang
De opbrengst van het actief is afgerekend met de bank. De taxatiekosten zijn naar rato
verdeeld (opbrengst inventaris ten opzichte van opbrengst voorraad) en de boedelbijdrage is
ontvangen. Er is opgave van de voortgang van het innen van de debiteuren gedaan door de
factoringmaatschappij. De gehuurde bedrijfsruimte is opgeleverd.
De controle van de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.
3e verslag
De controle van de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bestuurder
is voorzien van informatie over de liquidatie van de holding van gefailleerde.

4e verslag
Behalve het innen van de laatste vorderingen op debiteuren zijn alle werkzaamheden verricht.
De curator overlegt met de bank als (tweede) pandhouder over de verdere incasso door de
bank.
5e verslag
Het faillissement zal worden opgeheven ex artikel 16 Fw.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder van gefailleerde is de heer W.J. Tom. Enig aandeelhouder van gefailleerde is
Couture Brillen Beheer B.V. De andere bestuurder en (middellijk) aandeelhouder de heer O.G.
Frenkel is kort voor het faillissement overleden.
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 21 oktober 1992 met een geplaatst en gestort
kapitaal van € 18.151,21.
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Winst en verlies
2013: € 570.073,- (netto omzet)
2014: € 512.249,- (netto omzet)
2015: € 411.353,- (netto omzet)
2013: € 247,- (winst)
2014: € 40.527,- (verlies)
2015: € 11.423,- (verlies)

1.3

Balanstotaal
Balanstotaal:
2013: € 774.934,2014: € 771.201,2015: € 710.782,Werkkapitaal:
2013: -/- € 72.263,2014: -/- € 112.869,2015: -/- € 122.453,De resultaten, de balanstotalen en het werkkapitaal over de drie jaren voorafgaand aan het
faillissement zijn afkomstig uit de administratie / de (concept) jaarrekeningen zoals die zijn
aangetroffen en aangeleverd.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQYRRU]RYHUKHWYHU]HNHUGHGRHOQLHWPHHU
aanwezig is, zijn zij opgezegd.
Met Delta Lloyd is gecorrespondeerd over de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de twee
bestuurders en de premierestituties.
3e verslag
9DQ$65LVHHQSUHPLHUHVWLWXWLHRQWYDQJHQYDQZHJHKHWEHsLQGLJHQYDQGHYHU]HNHULQJHQ

1.6

Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Oude Meer. Er is een huurovereenkomst
aangetroffen gesloten tussen gefailleerde en de heer Krenn. De huur is ex artikel 39 Fw. door
de curator opgezegd.
De door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Oude Meer is op 1 december 2016 opgeleverd
aan de verhuurder.
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Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de handel in brillen, brilmonturen en aanverwante artikelen door
gefailleerde sterk teruggelopen. Een oorzaak is een sterk veranderende markt waarbij de grote
ketens niet of niet meer inkochten bij gefailleerde. Daarnaast is het aantal zelfstandige
opticiens drastisch verminderd. Aanpassing van de organisatie c.q. bezuinigingen hebben
volgens de bestuurder een faillissement uiteindelijk niet kunnen voorkomen.
De curator heeft nog geen eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement kunnen
doen.
De curator heeft het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement gestart.
3e verslag
De curator heeft het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. Er is
niet van andere oorzaken van het faillissement gebleken. Er was te weinig omzet en er is grote
concurrentie in de markt waardoor de marges beperkt zijn. Met name de hoge
financieringslasten, voortkomend uit de relatief hoge schuld aan de bank die in de loop der
jaren is opgebouwd , konden niet langer gedragen worden door gefailleerde.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
(UZDVppQSHUVRRQLQGLHQVW

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voor het faillissement was er geen personeel in dienst.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Het ontslag is 21 september jl. schriftelijk aan het personeelslid bevestigd en de bijeenkomst
met een vertegenwoordiger van het UWV heeft op 27 september jl. op locatie plaatsgevonden.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er is een kleine kantoorinventaris aangetroffen, die een beperkte waarde heeft. Het NTAB
heeft de waarde getaxeerd. Een aangetroffen printer is verkocht voor € 55,- (exclusief BTW)
aan Jay Eyewear B.V. De overige inventaris is verkocht voor een bedrag van € 1.870,(exclusief BTW).

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is een grotendeels incourante voorraad brillen, monturen en aanverwante artikelen
aangetroffen. Deze is na taxatie en in overleg met de pandhouder aan de hoogste bieder
verkocht voor € 3.850,- (exclusief BTW).

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is gesproken met een partij die interesse heeft getoond in de goodwill / het klantenbestand
van de onderneming van gefailleerde. De goodwill is verkocht voor € 1.000,- (exclusief BTW)
aan Jay Eyewear B.V.
3e verslag
De bestuurder heeft een boedelbijdrage van € 484,- betaald voor de werkzaamheden van de
curator ten aanzien van de holding van gefailleerde.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is er circa € 49.000,- te vorderen van debiteuren.
+HWJURRWVWHJHGHHOWHYDQGHRSHQVWDDQGHYRUGHULQJHQLVJHwQGGRRUGHIDFWRULQJPDDWVFKDS

4.2

Opbrengst
Er zijn nog geen opbrengsten bekend.
Er is opgave gedaan van de resterende vordering van de factoringmaatschappij. Onduidelijk is
voor welk bedrag er nog aan vorderingen openstaat.
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3e verslag
Volgens opgave van de factoringmaatschappij resteert er aan vordering op debiteuren nog
circa € 9.000,-.
4e verslag
De vordering van de factormaatschappij is voldaan. De bank zal de incasso van de resterende
vorderingen naar verwachting voortzetten.

5e verslag
De curator heeft de bank een termijn gesteld ex artikel 58 Fw., maar hier is niet op
gereageerd. De curator leidt hieruit af dat de incasso niet verder voortgezet wordt.

4.3

Boedelbijdrage
Namens ING Bank N.V. is een pandrecht op de debiteuren geclaimd. Alfa Commercial
Finance is als de factoring maatschappij verzocht om opgave te doen van de zekerheden en
de openstaande vorderingen per de datum van het faillissement en informatie te overleggen
over de mogelijkheden en voortgang bij het innen van de verpande openstaande vorderingen
(mede op verzoek van de bank).
Er is geen boedelbijdrage overeengekomen. De curator heeft de bank verwezen naar de
factoringmaatschappij met betrekking tot de voortgang bij het innen van de verpande
openstaande vorderingen.
3e verslag
Er is geen boedelbijdrage afgesproken met de bank als (tweede) pandhouder.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
ING Bank N.V. (hierna: de bank) heeft een vordering op gefailleerde van in totaal
€
333.963,52 ingediend. De vordering is op de lijst met voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

5.2

Leasecontracten
Er is een leasecontract met Stern Lease aangetroffen.
De leaseauto is ingeleverd.
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Beschrijving zekerheden
Als zekerheid is aan de bank verpand de bedrijfsuitrusting, de (handels)voorraad en een
tweede pandrecht op de vorderingen op derden.
Er zijn diverse offertes en bij de Belastingdienst geregistreerde pandaktes aangeleverd.
Een overeenkomst ten aanzien van de bevoorschotting door Alfa Commercial Finance is nog
niet aangeleverd.
De factoringmaatschappij (Alfa Commercial Finance) heeft de gevraagde stukken
aangeleverd.

5.4

Separatistenpositie
De separatistenpositie wordt de komende verslagperiode nader onderzocht.
De geclaimde pandrechten zijn door de curator erkend.

5.5

Boedelbijdragen
Met de bank is een boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraad overeengekomen van
10%. Er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt over boedelbijdrages.
De boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraad is afgerekend door de bank.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er is door twee leveranciers aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. Deze
leveranciers werden in de gelegenheid gesteld om de eigendommen af te halen.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De activiteiten van de onderneming van gefailleerde zijn per de datum van het faillissement
EHsLQGLJG
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Doorstart: Beschrijving
Jay Eyewear B.V. heeft de goodwill van gefailleerde overgenomen en daarmee het recht om
haar klanten te benaderen. In die zin heeft er een beperkte doorstart plaatsgevonden.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is, voor zover aanwezig, ingenomen. Deze zal op haar juistheid en
compleetheid worden gecontroleerd.
Het onderzoek is gestart en wordt voortgezet.
3e verslag
Het onderzoek van de boekhouding is de afgelopen verslagperiode afgerond. De curator heeft
enkele punten uit het onderzoek besproken met de bestuurder. Mede met het oog op de
duidelijke (andere) oorzaak van het faillissement, is het onderzoek afgerond.

7.2

Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2014: gedeponeerd op 23 december 2015 (voor 31 januari 2016 en derhalve
tijdig);
Jaarrekening 2013: gedeponeerd op 5 februari 2015 (na 31 januari 2015 en derhalve niet
tijdig);
Jaarrekening 2012: gedeponeerd op 5 september 2013 (voor 31 januari 2014 en derhalve
tijdig).
Ten aanzien van de te late deponering van de jaarrekening 2013 geldt dat de overschrijding
met vijf dagen wordt aangemerkt als een onbelangrijk verzuim. De jaarrekeningen zijn tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Onderzocht wordt of aan de stortingsverplichting is voldaan.
Bewijs van de volstorting van de aandelen is niet aangeleverd. Er volgt geen verder onderzoek
naar het volstorten van de aandelen aangezien een eventuele vordering tot nakoming is
verjaard.
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Onbehoorlijk bestuur
De kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht.
Het algemene onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.
3e verslag
Het onderzoek is afgerond. Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Bij het onderzoek van de administratie zal worden gecontroleerd op paulianeuze handelingen.
Het inhoudelijk onderzoek naar paulianeus handelen is gestart en wordt de komende
verslagperiode voortgezet.
3e verslag
Het onderzoek naar paulianeus handelen heeft plaatsgevonden en er zijn geen
bijzonderheden geconstateerd.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Het UWV heeft de loonverplichting over de
opzegtermijn overgenomen en zal naar verwachting op korte termijn een vordering indienen.
Ook van de verhuurder wordt een boedelvordering verwacht.
Er zijn ook de afgelopen verslagperiode nog geen boedelvorderingen ingediend. Deze worden
afgewacht.
3e verslag
De verhuurder heeft een vordering van € 1.600,- ingediend. Ook het UWV diende haar
boedelvordering in voor een bedrag ad € 2.003,86.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Er is door de fiscus een preferente vordering voor de niet afgedragen Omzetbelasting voor de
maand juli 2016 ad € 14.274,- ingediend.
Inmiddels zijn door de fiscus preferente vorderingen voor de niet afgedragen Omzetbelasting
en Loonheffingen voor in totaal een bedrag van € 43.529,37 ingediend.
3e verslag
Inmiddels zijn door de fiscus preferente vorderingen voor de niet afgedragen Omzetbelasting
en Loonheffingen voor in totaal een bedrag van € 60.049,37 ingediend.
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5e verslag
Door de fiscus zijn preferente vorderingen voor de niet afgedragen Omzetbelasting en
Loonheffingen voor in totaal een bedrag van € 92.474,37 ingediend.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen preferente vordering ingediend. Omdat er personeel bij gefailleerde
in dienst was, is de verwachting van de curator dat het UWV een preferente vordering in zal
dienen voor het overnemen van de onbetaalde lonen/vakantiegelden van voor de datum van
het faillissement.
Het UWV heeft (nog steeds) geen preferente vordering ingediend.
3e verslag
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend voor een bedrag ad € 938,85.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.
Er heeft zich een andere preferente crediteur gemeld. Een voormalig personeelslid heeft een
vordering van € 12.194,20 ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben zich (naast de bank) twee concurrente crediteuren gemeld.
Tot op heden hebben zich (naast de bank) 14 concurrente crediteuren gemeld.
3e verslag
Tot op heden hebben zich (naast de bank) 16 concurrente crediteuren gemeld.
5e verslag
Tot op heden hebben zich (naast de bank) 15 concurrente crediteuren gemeld.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Volgens de boekhouding is er een schuld aan concurrente crediteuren van circa ȯ160.000,-.
De twee vorderingen zijn ingediend voor een bedrag van in totaal € 84.194,64 en op de lijst
met voorlopig erkende concurrente vorderingen opgenomen.
Er zijn vorderingen ingediend en op de lijst met voorlopig erkende concurrente vorderingen
opgenomen voor een bedrag van in totaal (inclusief vordering bank) € 547.527,57.
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3e verslag
Er zijn vorderingen ingediend en op de lijst met voorlopig erkende concurrente vorderingen
opgenomen voor een bedrag van in totaal (inclusief vordering bank) € 550.176,17.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.
3e verslag
Het faillissement wordt naar alle waarschijnlijkheid ex artikel 16 Fw bij gebrek aan baten
opgeheven.
4e eindverslag
Het faillissement zal naar verwachting ex artikel 16 Fw. bij gebrek aan baten worden
opgeheven.

8.8

Werkzaamheden
4e verslag
Alle vorderingen zijn ongewijzigd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures
Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Thans is nog niet te overzien op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
3e verslag
Het faillissement wordt de komende verslagperiode verder afgewikkeld. De termijn voor
afwikkeling is mede afhankelijk van het vast te stellen eindsalaris van de curator en de BTW
aangifte.
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4e verslag
Het faillissement wordt de komende verslagperiode verder afgewikkeld. De termijn voor
afwikkeling is mede afhankelijk van de verdere incasso van de vorderingen op debiteuren.

5e verslag
De curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement voor
opheffing ex artikel 16 Fw. voor te dragen bij de rechtbank.
De curator verwacht dat de rechtbank spoedig tot opheffing zal overgaan.

10.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
- de administratie is opgevraagd maar nog niet volledig aangeleverd, de aanwezige
administratie zal worden onderzocht;
- met de bank zal de verkoop van het actief worden afgerekend;
- de openstaande vorderingen en zekerheden worden nader onderzocht;
- de bedrijfsruimte wordt opgeleverd aan de verhuurder;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.
De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
- het onderzoek naar de administratie wordt voortgezet;
- de kwaliteit van het bestuur zal verder worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.
3e verslag
De laatste werkzaamheden worden de komende verslagperiode verricht. Als de rechtbank de
faillissementskosten heeft vastgesteld, zal de curator overgaan tot afwikkeling van het
faillissement.

4e verslag
Afrondende werkzaamheden inning debiteuren.
Het faillissement is voor opheffing voorgedragen bij de rechtbank, als de rechtbank de
faillissementskosten heeft vastgesteld en het faillissement heeft opgeheven, zal de
curator een eindaangifte doen voor de Omzetbelasting.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over circa 3 maanden worden ingediend.
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3e verslag
Over drie maanden
4e verslag
Het volgende verslag wordt medio oktober 2017 ingediend.

Dit verslag dient te worden aangemerkt als het eindverslag.
10.4

Werkzaamheden

Pagina 14 van
14

