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

Datum

3

24-07-2017

lnsolventienummer:

F.16t17t148

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:000001 1 981 :F001

Datum uitspraak:

21-03-2017

Gurator:

mr. D.H. de Haan

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
Bekleding Express 8.V., gevestigd aan de Tijnmuiden
38 A te (1046 AL) Amsterdam
Kamer van Koophan del: 61264814

Activiteiten onderneming
Stoffeerder

Omzetgegevens
2015: € 177.000
2014:€ 39.000

Personeel gemiddeld aantal
3

Saldo einde verslagperiode

€ 14.000
€ 13.639,96
Verslagperiode
24 maart2017 toten met 18 april2017
19 april 2017 tot en met 23

juli 2017

Bestede uren in verslagperiode
28 uren en 42 minuten

12 uren en 36 minuten
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

Datum

3

24-07-2017

Bestede uren totaal
28 uren en 42 minuten

41 uren

en

18 minuten

Toelichting
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op
aangetroffen en dooÌ derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan
dat ðeze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is
en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan worden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet,
worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal
insolventieregister) en op de website van mijn kantoor (www.cms-dsb.com, online
se rvices/fai

II

issem ente

n

).

1

lnventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De heer Claus is bestuurder van Bekleding Express. De heer Claus (50%) en Rendez Vous
B.V. (50%) zijn de aandeelhouders van Bekleding Expres B.V'
De vennootschap is opgericht bij akte van 15 augustus 2014. Bekleding Express hield zich

bezig met reparatie en stoffering van auto interieur.

1.2

Winst en verlies
2015: € 91 .000 (verlies)
2014: € 33.000 (verlies)

1.3

Balanstotaal
2015: € 66.540

2014:€ 75.339
1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

1.5

Verzekeringen
Eventuele nog lopende vezekeringen zullen door de curator worden opgezegd
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Nummer:

1.6

3

Datum

24-07-2017

Huur
Vanwege een betalingsachterstand van € 19.081 heeft de verhuurder in rechte de ontbinding
van de huurovereenkomst en tevens ontruiming van het gehuurde gevorderd. Bij vonnis d.d. 6
februari 2017 z¡n beide vorderingen toegewezen. Het gehuurde zou voorafgaand aan het
faillissement (bezemschoon) zijn opgeleverd aan de verhuurder.

1.7

Oorzaak faillissement
Als voornaamste oozaken van het faillissement wijst de heer Claus op de kleine
orderportefeuille, de lage marges en hoge (vaste) kosten. Voorts zou het vinden en behouden
van bekwaam personeel steeds moelijker zijn.
Bekleding Express is vanaf haar oprichting verlieslatend geweest. ln 2014 en 2015 zijn
verliezen geleden van respectievelijk € 33.000 en € 91.000. Diverse saneringsmaatregelen en
pogingen om tot een herfinanciering te komen hebben niet mogen baten.
Bekleding Express is op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.

2

Personeel

2.1

Aantalten tijde van faillissement
3

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4

2.3

Datum ontslagaanzegging

27 maart2017
2.4

Werkzaamheden
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden
worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft hiervoor machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afiruikkeling
van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken : Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde aangetroffen

3.2

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Nummer:
3.3

3

Datum:

24-07-2017

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen : Beschrijving
Bekleding beschikte over een bedr'rjfsinventaris en een voertuig van het Opel (type Combo).
ln november 201 6 heeft de fiscus beslag gelegd op de inventaris en de openbare. verkoop .
ãangezegO. Volgens de heer Claus heeft de aãngezegde openbare verkoop medio december
2016 om onbekende redenen geen doorgang gevonden.
Als gevolg een door de rechtbank opgelegde ontruiming van het bedrijfspand heeft de heer
Claus de inventaris verplaatst naar een opslagruimte in Almere.
De curator heeft Van Beusekom B.V. veaocht de bedrijfsinventaris en Opel Combo te taxeren
De curator heeft meerdere partijen uitgenodigd een bieding op de inventaris uit te brengen. De

curator heeft de hoogste biedinó ter góedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Op 4 april 2017 heeftde rechter-commissaris machtiging verleend voor een (onderhandse)
verkoop voor een bedrag ad € 12.000'

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 12.000

3.8

Bedrijfsmiddelen : Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen : Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele bedrijfsmiddelen

3.',11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er zijn geen voorraden aangetroffen.
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Nummer: 3
3.12

Datum:

24-07-2017

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden./ onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de voorraden en/of onderhanden werk.

3.15

Andere activa: Beschrijving
lmmateriele activa, bestaande uit een goodwillvergoeding, recht om telefoon- en faxnummers
over te nemen, goodwill, onderhanden werk, klantenbestand, handelsnaam, domeinnaam etc.
De goodwill is verkocht voor een bedrag ad € 2.000. De rechter-commissaris heeft hiervoor
machtiging verleend.

3.r6

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 2.000

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de immateriële activa.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen openstaande vorderingen op derden

Tweede verslag: Er zijn geen vorderingen op derden aangetroffen.
4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelb'rjdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteuren
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Nummer:

3

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

24-07-2017

Er is nog geen vordering ingediend

5.2

Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt'

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen
curator inventariseert deze claims.

Tweede verslag: De curator heeft de claims ondenocht en afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen'

5,9

Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van Bekleding Express en diverse

crediteuren
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Nummer:

3

Datum:

6

Doorstart / voortzetten ondernem ing

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

24-07-2017

De activiteiten van Bekleding Express waren per faillissementsdatum gestaakt
6.2

Voortzetten : Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten : Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met betrekking tot de verkoop van de
goodwill en voorraden.
Na onderhandelingen heeft de curator overeenstemming bereikt over een verkoop van de
goodwill en voorraden. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend.

6.5

Doorstart: Verantwoord i ng
Zie 3.5 en

6.6

3j2

Doorstart: Opbrengst

€ 14.000
6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft de goodwill en de voorraden verkocht.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de administratie van Bekleding Express ontvangen. Het
resterende gedeelte is opgevraagd. ln de komende verslagperiode zal de curator de ter
beschikking gestelde administratie nader onderzoeken.

Tweede verslag: De curator heeft de administratie ontvangen en aan een onderzoek
onderworpen. Aan de boekhoudplicht is voldaan.
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Nummer:
7.2

3

Datum:

24-07-2017

Depot jaarrekeningen
2015:06-02-2017
2014:28-07-2016

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
ls niet vereist.

7.4

Storti ngsverpl. Aandelen
De curator heeft dit punt in onderzoek.

Tweede verslag: afgewikkeld.
7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit punt in ondezoek

Tweede verslag: Vaststaat dat twee iaarrekeningen te laat ziin gedeponeerd,

De geringe overschrijding van de deponeringstermiin van deiaarrekening 2015
beschouwt de curator a/s een onbelangriik verzuim.
Wat betreft de jaarrekening 2014 is de curator op basis van de bestaande iurisprudentie
van oordeel dãt een dergetijke overschrijding niet als een onbelangriik verzuim kan
worden gehnatificeerd.-Dit-maakt dat sprake is van onbehoorliik bestuur en wordt
vermoed dat dit een belangriike oorzaak is van het faillissement.

is evenwel niet gebleken van gronden dat in materiële zin spryke is v1n
onbehoortiik bestuur. De ctrator zal niet overgaan tot aanspra_keliikstgililtg va7 d9
bestuurdei voor het faillissementstekort vanwege het enkele feit dat de iaarrekening

De curator

2014 te laat

7.6

is gedePoneerd.

Paulianeus handelen
De curator heeft dit punt in ondezoek.

Tweede verslag: van paulianeus handelen

7.7

is niet gebleken.

Werkzaamheden
De curator zal onderzoek instellen naar de administratie van Bekleding Express'

Tweede verslag: de curator heeft onderzoek ingesteld naar de administratie en het
handeten van de bestuurder van Bekleding Express.
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Nummer:

I

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

3

Datum

24-07-2017

P.M.

UWV heeft aangegeven dat zij medio augustus 2017 haar vordering zal indienen. Hierna
kan het faillissement worden afgewikkeld.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 38.524,00

€ 40.403,00
8.3

Pref. vord. van het UWV
P.M.

8.4

Andere pref. crediteuren
P.M.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
1

7

8.6

8.7

Bedrag concurrente crediteuren

€

21.530,60

€

23.318,35

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak
worden gedaan.

Tweede verslag: Na ontvangst van de boedelvordering van het UWV kan het
faillissement worden afgewikkeld. Er ís slechfs een gedeeltelijke uitkering aan llWV
mogelijk (behoudens onvoorziene omstandigheden).
8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteurenadministratie opgevraagd.
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Nummer:

3

9

Procedures

9,1

Naam wederpartii(en)

Datum:

24-07-2017

Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
De curator heeft ondezoek gedaan naar mogelijke procedures'

10

Overig

r0.1

Termij n afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.

Tweede verslag: Het IJWV heeft aangegeven dat zii med.io augu-sfus 2017 haar vordering
zat indienen. H-ierna kan het faillissãment worden opgeheven bii gebrek aan baten'
10.2

Plan van aanpak
- ondezoek crediteurenvorderingen ;
- afwikkelen doorstart;
- onderzoek rechtmatigheid;
- overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

10.3

lndiening volgend verslag
Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden worden uitgebracht

Tweede verslag: Ditverslag dient als eindverslag te worden beschouwd

10.4

Werkzaamheden
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