FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Blauwe Steen B.V.
: F.05/14/80
: 21 januari 2014
: Mr C.A. Hage
: Mr J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming

Personeel gemiddeld aantal

:Winkel in natuurvoeding en reformartikelen. Tevens in
verzorgingsproducten en cadeau artikelen
:2012: € 654.894
2013: € 241.328
:4

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 21 januari t/m 24 februari 2014
: 34,52
: 34,52

Omzetgegevens

1.

Datum 24 februari 2014

Inventarisatie

1.

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Koppel Holding B.V., waarvan bestuurders Goed
Vast Goed Beheer B.V. en Mano Scherpenzeel B.V., waarvan respectievelijk
bestuurder Elbert van Maanen en Cornelis van Maanen.

1.2

Winst en verlies
2011: € 92.000 verlies
2012: € 89.000 verlies
2013: € 21.000 verlies (voorlopige cijfers)

1.3

Balanstotaal
2011: 545.000
2012: 513.000
2013: 302.000

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn/worden opgezegd, behoudens de verzekering van de
voorraad/inventaris van de winkel in Nijkerk.

1.6

Huur
Het winkelpand aan de Oosterstraat 6a te Nijkerk is gehuurd voor een huurprijs van
€ 39.756,- ex BTW per jaar. De verhuurder heeft de huur inmiddels opgezegd per 21
april 2014. Er is door huurder een bankgarantie verstrekt van € 11.008,-.

1.7

2.

Oorzaak faillissement
In 2009 is de onderneming "Orthoviaal" overgenomen. De activiteiten bestonden
voornamelijk uit een postorderbedrijf in voedingssupplementen en een winkel
met dezelfde producten. Daarnaast worden in de winkel ook verzorgingsproducten en
cadeau artikel verkocht. Vanaf de overname zijn de activiteiten verliesgevend
gebleven. In 2013 zijn de postorder activiteiten in de voedingssupplementen met de
handelsnamen Orthovitaal en Fytocura verkocht. Ook deze maatregel heeft de
onderneming niet winstgevend kunnen maken.
Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
4 personeelsleden.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
5 personeelsleden.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Ontslag is aangezegd per brief van 22 januari 2014.

3.

Activa

Op de Rabobank rekening van De Blauwe Steen staat een saldo van € 5.671,64. De bank is
verzocht dit saldo naar de faillissementsrekening over te maken.
Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
De winkelinventaris en de aldaar aanwezige winkelartikelen. De aanwezige voorraad
artikelen wordt geïnventariseerd.

3.6

Verkoopopbrengst
Er heeft nog geen verkoop van de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden. Over de wijze van
verkoop zal worden beslist in samenhang met de verkoop van de winkelvoorraad.

3.7

Boedelbijdrage
De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
De tot de boedel behorende bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
In de winkel is nog een substantiële voorraad aanwezig. 2 personeelsleden zijn doende
de gehele voorraad te tellen. Zodra deze telling is afgerond zal de wijze van verkoop
bepaald gaan worden.

3.10

Verkoopopbrengst
De voorraad is nog niet verkocht.

3.11

Boedelbijdrage
De voorraad is niet op een rechtsgeldige wijze verpand (zie hierna onder 5.2).

Andere activa
3.12

Beschrijving
Bij overeenkomst d.d. 3 april 2013 heeft de Blauwe Steen B.V. alle activiteiten
verkocht van de producten Orhtovitaal en Fytocura voor een koopprijs van
€ 354.778,52. Deze overdracht omvat alle voorraad, inventaris, klanten,
handelsnamen, internetdomein/website. Hiervan is bij overname € 100.000,- voldaan.
Voor de resterende koopsom van € 254.778,52 is een overeenkomst van geldlening
aangegaan met een looptijd van 10 jaar met een maandelijkse aflossing en
rentebetaling door middel van annuïteit. Het te betalen termijnbedrag, ingaande 1 april
2013, per maand aan rente en aflossing is vastgesteld op € 2.570,86. De rente is
berekend op een percentage van 4%.
De Blauwe Steen B.V. heeft na deze overdracht nog wel producten ten behoeve van
haar winkel ingekocht bij de nieuwe eigenaar. Deze inkoop is niet betaald door de
Blauw Steen. Volgens de administratie van De Blauwe Steen is vanwege deze inkopen
nog bedrag ad € 34.400,79 verschuldigd. De juistheid hiervan moet nog gecontroleerd
worden. De koper heeft vanwege deze vordering op de Blauw Steen tot op heden nog
geen termijnbetalingen gedaan op de geldlening en beroept zich op verrekening.
Voorts claimt de koper nog een vergoeding vanwege het niet leveren van een website
zoals in de koopovereenkomst is vastgelegd.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie zijn er nog enkele debiteuren voor een bedrag van in totaal
€ 8.585,40. Over de inbaarheid hiervan bestaat twijfel.

4.2

Opbrengst
Nog niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteuren vallen in de boedel.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Koppel Holding B.V. heeft de onderneming gefinancierd en heeft uit hoofde van de
verstrekte leningen een vordering op De Blauw Steen B.V. van € 470.700,- en uit
hoofde van een rekening-courant verhouding € 25.000,-.

5.2

Beschrijving zekerheden
In de diverse overeenkomsten die zijn opgemaakt van de door Koppel Holding
verstrekte geldleningen, is opgenomen dat als zekerheid ter voldoening van de lening
pandrecht wordt verstrekt op de handelsnamen, het klantenbestand, roerende
materiële vaste activa, debiteuren en voorraden. Er is echter geen pandrecht gevestigd
middels een authentieke of een onderhandse geregistreerde akte, zoals de wet vereist.
Inmiddels heeft Koppel Holding zich bij monde van haar advocaat neergelegd bij het
standpunt van de curator dat er geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd.

5.3

Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten.

5.4

Separatistenpositie
Aangezien er geen geldig pandrecht is gevestigd, zijn er geen crediteuren met een
separatistenpositie.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een overeengekomen
eigendomsvoorbehoud. Uitgezocht moet nog worden of nog onbetaalde voorraad van
deze leveranciers aanwezig is en vervolgens zal nog gecontroleerd worden of er
inderdaad een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen.

5.7

Reclamerechten
Er is geen recht van reclame ingeroepen.

5.8

Retentierechten
Er is geen retentierecht uitgeoefend.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden
De mogelijkheid wordt nog open gehouden om gedurende een korte periode de winkel
weer te openen, voor het houden van een uitverkoop. Daarover zal worden beslist
zodra de omvang van de voorraad bekend is en ook een inschatting van de opbrengst
van een uitverkoop kan worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is om de voorraad
in haar geheel te verkopen, waarvoor ook belangstelling lijkt te bestaan.

6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

7.

Beschrijving
Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.
Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden tot eind 2013 in eigen beheer. De jaarrekeningen zijn
opgesteld door een externe accountant.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 1 september 1989. Een eventuele vordering
tot volstorting is derhalve verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Van onbehoorlijk bestuur is tot op heden niet gebleken. Indien daartoe aanleiding
bestaat wordt hierop in een volgend verslag teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken. Indien daartoe aanleiding
bestaat wordt hierop in een volgend verslag teruggekomen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering te verwachten van het UWV terzake van overgenomen
loonverplichtingen. Voorts zal de huur tijdens het faillissement gedurende de
opzegtermijn een boedelvordering zijn.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de belastingdienst een vordering ingediend van € 1.209,00.

8.3

Preferente vordering van het UWV
De vordering van het UWV terzake overgenomen loonverplichtingen is nog niet
bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Een werknemer heeft een loonvordering ingediend ad € 8.561,30 bruto gebaseerd op
een vonnis van de rechtbank d.d. 18 december 2013.

8.5/6 Concurrente crediteuren
35 crediteuren hebben te vorderen in totaal een bedrag van € 60.441,46.
8.7

9.

Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de omvang van de activa is een uitkering aan crediteuren niet uitgesloten.
Overig

9.1

Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is op dit moment nog niet te aan te geven. Een
complicerende factor daarbij is dat het voornaamste actief een lenig betreft met een
looptijd van 10 jaar vanaf april 2013.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- afronden inventarisatie van de voorraad;
- de verkoop van de voorraad;
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden leveranciers;
- overleg met koper van Orthovitaal over de betaling van de termijnen van de lening
en het vaststellen van diens vordering op Blauwe Steen B.V.

9.3

Indiening volgend verslag
24 mei 2014.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

