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Nummer:

Datum

1

lnsolventienummer:

F.13115140

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:000000 1 044: F00

Datum uitspraak:

27-01-2015

Curator:

mr. W.H.Z. Westerhof

R.C:

mr. AE de Vos

17-03-2016

1

Algemeen
Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Repay Boofs 8.V., t.h.o.d.n. Pay Boots, statutair gevestigd
te Amsterdam en kantoorhoudende te (1071 JD) Amsterdam aan de Cornelis
Schuytstraat 33 /H (KvK-nummer: 34149983).

Activiteiten onderneming
Btijkens het handelsregísfer bestonden de activiteiten van Repay uit
handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeísel en lederwaren.
Omzetgegevens

Zie onder 1.2.
Personeel gemiddeld aantal
Zie onder 2.
Saldo einde verslagperiode
Nihit.

Verslagperiode
17 december

201 5

-

17 maart 2016.

Bestede uren in verslagperiode

lu

en 0m.

Bestede uren totaal
15u en 0m.
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Datum:

17-03-2016

Toelichting
Dit verstag ís hef eersfe verslag dat ingediend wordt via KEI en betreft het vierde
openbare-faittissementsverslag. De overige verslagen kunt u vinden via rechtspraak.nl
of http !/www. c m s-d sb. co mlRepay-Boots-BV

1

lnventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Repay is in 2001 opgericht onder de naam Deluxe.nl B.V. waarna een statutaire
naamswijziging heeft plaatsgevonden en de naam van de vennootschap veranderde in
C. Ferilli Agency Nieuwegein B.V. waarna opnieuw een statutaire naamswiiziging
plaatsvond op 20 december 2013 waarbij de naam is gewiizigd in Repay Boots B.V.
(hierna: "Repay"). De aandelen van Repay worden gehouden door C. Ferilli Agency
8.V., waarvan de aandelen worden gehouden door C. Ferilli Beheer B.V. De heer Ferilli
is de bestuurder en enig aandeelhouder van C. Ferilli Beheer 8.V., derhalve indirect
bestuurder van Repay.

Iussen de curator en de indirect bestuurder heeft op 10 februari 2015 een eersúe
bespreking ptaatsgevonden. Tijdens deze bespreking heeft de heer Ferilli aangegeven
dat Repay opereerde als agent van schoeisel voor het ltaliaanse merk Replay via een
Belgische distributeur, genaamd Co-Concept N.V. Iussen Co'Concept N.V. el Rep3y
weid gewerkf op basis van een agentuurovereenkomst naar Belgisch recht. Door Repay
werd een showroom gehuurd in Nieuwegein waar (potentiële) klanten de collecties
konden bekijken.
In februari 2013 heeft Replay de fussen haar en Co'Concept N.V. bestaande
overeenkomst opgezegd, waarna Co-Concept N.V. in mei 2013 eveneens de
agentuurovereenkomst met Repay heeft beëindigd. AIs gevolg hiervan was Repay niet
Iãnger in staat haar activiteiten voort te zetten waardoor geen inkomsten meer konden
woiden gegenereerd en zij haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt. Repay heeft met de
meesúe van haar schuldeisers een minnelijke regeling getroffen ten einde haar
contactuele relaties te beëindigen en uitstaande vorderingen te voldoen. Tussen
Maatschap GBR tmmobilien Poortvan Nieuwegein en Repay bestond sinds l ianuari
2012 een huurovereenkomst welke was aangegaan voor de periode van 1 jaar. Deze
huurovereenkomst is daarna sfeeds met 5 jaar verlengd. De opzegtermijn die in de
overeenkomsf uras opgenomen was bepaald op 12 maanden. Doordat de activiteiten
van Repay waren gestaakt en zij geen inkomsten meer genereerde beschikte Repay niet
langer over de financiëte middelen om haar verplichtingen uit hoofde van de
huurovereenkomst te voldoen en heeft Repay de huurovereenkomst opgezegd. Gelet op
de opzegtermijn van 12 maanden is een aanzienlijke vordering ontstaan. Ten aanzien
van deze vordering is het Repay niet gelukt een regeling te treffen waarna de
verhuurder uiteindeliik besloten heeft het faillissement aan te vragen.

1.2

Winst en verlies
Van Repay zijn geen winst en verliesrekeningen aangetroffen.
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Balanstotaal
De curator heeft tot nu toe s/echfs een beperkt aantal financiële gegevens gezien van
Repay. In het handelsregister zijn s/echfs de jaarrekeningen over de iaren 2001 Um 2011
gepubliceerd. Naar de curator heeft begrepen ziin na 2011 nog s/echfs voorlopige

iaarrekeningen opgesteld. Blijkens de definitieve jaarrekening over 2011 bedroeg he!
batanstotaal in dat jaar€ 9.877.910,00. Blijkens de voorlopige jaarrekening over 2012
bedroeg het balanstotaal € 9.951.847,00.
1.4

Lopende procedures
Repay stett dat de beëindiging van de agentuurovereenkomst door Co-Concept N.V.
onrechtmatig ís geweesf. Uit dien hoofde heeft Repay, voor faillietverklaring, een
procedure aanhangig gemaakt tegen Co-Concept N.V. Deze procedure is gelet op de
forumkeuze in de agentuurovereenkomst gestart in België. De procedure is reeds voor
datum faittissement gestaakt. Daarnaast is de curator ermee bekend dat tussen andere
entiteiten van de (indirect) bestuurder en Replay een procedure aanhangig is. De
curator votgt het verloop van deze procedure en heeft hierover overleg gevoerd met de
advocaat van de (indirect) bestuurder van Repay.

1.5

Verzekeringen
Er zijn bij de curator geen lopende verzekeringen bekend.

1.6

Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het bedriifspand is reeds voor datum
fai ll issement opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement van Repay is veroorzaakt door de
eenzijdige beëindiging van de agentuurovereenkomst door Co'Concept N.V. De
bestuurder stett zich op het standpunt dat naar aanleiding van deze opzegging mogeliik
nog een vordering uit hoofde van schadevergoeding kan worden ingesteld, althans de
reeds gesúa rte procedure uit dien hoofde kan worden voortgezet.
De curator heeft de agentuurovereenkomst bestudeerd. Co-Concept N.V. stelt zich op
het standpunt dat de reden van de opzegging van de agentuurovereenkomst ligt in het

feit dat Replay de overeenkomst met Co-Concept N.V. heeft beëindigd zodat Co'
Concept niet tanger haar verplichtingen uit hoofde van de agentuurovereenkomst met
Repay kon nakomen. Gelet op het feit dat de rechtsverhouding tussen Co-Concept N.V.
en Repay Boofs wordt beheerst door Belgisch recht en de curator voorziet dat
inhoudelijk verweer zal worden gevoerd tegen de betwisting van de rechtsgeldigheid
van de opzegging, alsmede gelet op het procesrisico en de voorzienbare langdurige en
kostbare procedure die als gevolg hiervan zal moeten worden gevoerd, acht de curator
het niet opportuun ter zake dit punt verdere actie te ondernemen.

2

Personeel

2.1

Aantalten tijde van faillissement
0.
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Aantal in jaar voor faillissement
1.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken : Beschrijving

3.2

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst

3,3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken : Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken : Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen : Beschrijving
Repay beschikt over enige inventaris. Dit staat opgeslagen in Assendelft. Het NTAB
heeft in opdrachtvan ABN AMRO Bank (als pandhouder) een taxatie van de inventaris
taten uitvoeren. De eurator heeft dit rapport inmiddels ontvangen. Hieruit volgt dat de
waarde van de aanwezige bedrijfsmiddelen zeer beperkt is. De curator heeft voor deze
activa tot op heden geen koper kunnen vinden en derhalve aan de rechter-commrbsarls
voorgelegd hiervan afstand te doen. Nu de curator van de rechter-comrnlssans
toestemming heeft gekregen afstand te doen van de inventaris zal de curator geen
verdere verkoopactiviteiten ondernemen.

3.7

Bedrijfsmiddelen : Verkoopopbrengst
Niet van foepasslng.

3.8

Bedrijfsmiddelen : Boedelbijdrage
Niet van foepassing.
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3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator is reeds bekend met (een gedeelte van) de vordering van de fiscus. Op grond
van het bodemvoorrecht heeft de fiscus voor verhaal van haar vordering op
belastingschuldigen een hijzondere preferentie. Haar preferentie gaat voor op het
pandrecht van ABN AMRO Bank. Gelet op het vorenstaande zal een eventuele
verkoopopbrengst van de inventaris niet toekomen aan ABN AMRO Bank maar aan de
boedel. Na aftrek van de faillissementskosfen zal een eventueel surplus aan de fiscus
worden uitgekeerd. Gelet op de aard en de omvang van de inventaris is onaannemelijk
dat ingeval van verkoop een surplus wordt gerealiseerd.

3.10

Bedrijfsmiddelen : Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3,15

Andere activa: Beschrijving

3.16

Andere activa : Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Circa € 300.000,00 uit hoofde van een groepsfinanciering.

5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Pandrecht op de bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen op derden.
Pagina 5 van 8

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer:

1

5.4

Separatistenpositie

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud

5.7

Retentierechten

5.8

Reclamerechten

5.9

Werkzaamheden

Datum:

17-03-2016

Niet van úoepassrng,

6

Doorstart / voortzetten ondernem¡ng

6.1

Voortzetten : Exploitatie / zekerheden

6.2

Voortzetten : Financiële verslaglegging

6.3

Voortzetten : Werkzaam hede n

De activiteiten van Repay zijn sinds medio 2013 gestaakt en zullen niet worden hervat.
6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoord i ng

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De activiteiten van Repay zijn sinds medio 2013 gestaakt en zullen niet worden hervat.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurder heeft op verzoek van de curator aangegeven dat deze informatie ter
beschikking kan worden gesfeld. Nu de activiteiten sinds 2013 zijn gestaakÍ ís de
boekhouding van de periode daarna zeer summier, de conclusie van de curator is dat
geen sprake is van schending van de boekhoudplicht door Repay.

7.2

Depot jaarrekeningen

Zoals gesteld onder 1.3 zijn na 2011 geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. Doordat
de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd is er sprake van onbehoorlijk hestuur
als gevolg waarvan het wettelijk vermoeden bestaat dat het onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak is geweesf van het faillissement. Naar aanleiding hiervan heeft de
curator de bestuurder de mogelijkheid gegeven om dit vermoeden te weerleggen. De
bestuurder heeft aan de curator verklaard dat het faillissement is veroorzaakt door de
beëindiging van de agentuurovereenkomst door Co-Concept N.V. Gelet hierop acht de
curator het aannemelijk dat het faillissement door een van buiten komende oorzaak is
ontstaan.
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Goedk. Verkl. Accountant
Repay voldoet aan de in de wet gesfelde grens om gebruik te kunnen maken van de
vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een accountantscontrole
(ingevolge artikel2:396lid 1 e.v. BW).

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum (1 augustus 2001) en het verstrijken van de
verjaringstermijn ex artikel 3:307 lid I BW om de volstorting van de aandelen te
vorderen, ís een nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet relevant.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Niet van toepassing.

7.6

Paulianeus handelen
Niet van toepassing.

7.7

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er

8.2

zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Pref, vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 66.683,00.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Ten aanzien van de aanvraagkosten van het faillissement heeft zich een crediteur
gemeld. Dit betreft een vordering ter hoogte van € 3.410,11.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
3.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 555.925,80.
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17-03-2016

Verwachte wijze van afwikkeling
Nu alle werkzaamheden van de curator zijn voltooid verzoekt de curator de rechtcommissaris het onderhavige faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de
toestand van de boedel ex artikel 16 Faillissementswet.

8.8

Werkzaamheden

I

Procedures

9.1

Naam wederpart'lj(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
Zie onder 1.4.

10

Overig

10.1

Termij n afwikkeling faillissement

Nu alle werkzaamheden van de curator zijn voltooid, er thans geen voor uitwinning
vatbare activa bestanddelen aanwezig zijn en gezien het feit dat het boedelactief
onvoldoende is om de faillissemenÍskosúen te kunnen voldoen, verzoekt de curator de
recht-commlssaris het onderhavige faillissement voor te dragen voor opheffing wegens
de toestand van de boedel ex artikel 16 Faillissementswet.
10.2

Plan van aanpak

10.3

Indiening volgend verslag

10.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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Overzicht van voorlopig erkende concurrente

n
Totaal

c

c
c
C

linc. BTW)

Naam

Volqnr

€ 296.536.80

ABN AMRO Bank N.V
Maatschap GBR lmmob¡lien De Poort van N¡euweqe¡n

€ 8ô.463.00

€ 8.386.4€ Huur

3
4

B.V. ExDlo¡tat¡emaatschaDoii De Poort Van Nieuweqe¡n

€ 86.463,0C

€ 8.386.46 Huur

Portfolio Beleqqinqen Nederland Bez¡t 3 B.V

€ 86.463.0C

€ 8.386,46 Huur

b

7
8

I
10
11

c
c
c

12

c
c
c
c
c
c
c

l5

c
c
c
c

c
c
c

Over¡q

1

2

5

c
c
c
c

BTW Aard van de vorder¡nq

13

't4
16

17
1B

19
20
21

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

32

Totaal

s55.925,80

van
Overzicht van voorlopig erkende preferente schuldvorderi
Totaal
Volqnr

Naam

linc. BTWI

BTW Aard van de vorderinq

ODmerk¡nqen

aanvraaqkosten fa¡ll¡ssement

1

Maatschap GBR lmmobilien De Poort van N¡euwege¡n

€ 3.410.1r

€.454,24 Overiq

P

2

Belast¡nqd¡enst

€5.229.00

€ 0.00 Overiq

OB maart 2014 fìscale eenheid

P

3

Belast¡ngdienst

€ 399,00

€ 0,00 Overio

OB maart 2014 fiscale eenheid (openstaande kosten)

P

4

Belast¡nqd¡enst

€ 16.461.00

€ 0,00 Overiq

OB me¡ 2014 fiscale ænhêid

P

5

Belast¡nodienst

€ 1.146,00

€ 0.00 Ovêriq

OB me¡ 2014 fiscale eenheìd (openstaande kosten)

P

Belastinqdienst

€ 24.988,00

€ 0,00 Overio

OB ¡uni 2014 fìscale eenhe¡d

Belast¡nqd¡enst

€ L716.00

€ 0,00 Overiq

OB ¡uni 2014 fiscale eenhe¡d (oDenstaande kosten)

P

6
7
8

Belastinodienst

€

1.012.0c

€ 0.00 Overiq

OB ¡ul¡ 2014 f¡scale eenhe¡d

P

I

Belastinqd¡enst

€ 0,00 Overio

P

10

Belast¡nqdienst

€ 4.089,00
€ 1.520.00

€ 0,00 Overiq

OB oktober 2014 f¡scale eenhe¡d

P

't'l

Belast¡nod¡ensl

€ 9.265,00

€ 0,00 Overio

OB november 2014 lscale eenhe¡d

P

11

Belast¡nqd¡ênst

€ 858.00

€ 0,00 Overiq

rente tot datum faill¡ssement f¡scale eenhe¡d

P

13
14

P

P

P
P
P

P

15

16
17
18

P

l9

P

20

P

21

P

P

22
23
24
25
26
27
28
29

P

30

P

31

P

32
33

P
P
P
P

P
P

Totaal

€ 70.093,11

Preferent¡e

OB auoustus 2014 fiscale eenheid
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t/m

Westerhof, W.H.Z.

Telefoongesprek derden, mr. Straus overleg lopende procedures.

Totaal
F1
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0:12

0-Overig (inclusief Rechtbank)
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17-12-2015

Westerhof,W.H.Z.

Opstellen diverse stukken, opstellen openbaar verslag en correspondentie
rechtbank.

O:12

17-03-2016
Totaal

Westerhof, W.H.Z.

Opstellen diverse stukken, openbaar verslag.

0:36
0:48
1:00

Totaal geschreven uren
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