FAILLISSEMENTSVERSLAG

2.

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

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

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

1.
1.6

Datum 27 mei 2014

: 25 februari 2014 t/m 26 mei 2014
: 34,60
: 77,62
In de urenopgave van verslag 1 waren per abuis niet alle
uren van de heer mr C.A. Hage en de
faillissementsmedewerkster meegenomen (8,5 uur in
totaal). Vandaar het verschil in de bestede uren totaal

Inventarisatie
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,-.

De huur is in onderling overleg eerder beëindigd per 24 maart 2014 omdat de winkel
per deze datum opnieuw is verhuurd. Door de huurder was geen bankgarantie gesteld,
maar een waarborgsom betaald. Deze is door de verhuurder verrekend, per saldo heeft
de huurder nog te vorderen € 3.992,82.
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.

Het saldo is inmiddels overgemaakt door de Rabobank naar de faillissementsrekening. Het
saldo van de faillissementsrekening bedraagt op dit moment € 30.853,51.
Bedrijfsmiddelen
3.5

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

Zie hierna onder 3.9.

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.

Zie hierna onder 3.10.
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.

Na afronding van de inventarisatie zijn ter voorbereiding van de verkoop de voorraden
en de inventaris getaxeerd.
3.10

Verkoopopbrengst
De voorraden en de inventaris zijn verkocht aan degene die in april 2013 ook de
postorderactiviteiten in voedingssupplementen met de handelsnamen Orthovitaal en
Fytocura heeft overgenomen.
De voorraden en inventaris zijn verkocht voor € 20.000,-. De koopsom is vrijgesteld
van BTW op grond van art 37a wet op de Omzetbelasting. Naast de genoemde
koopsom is aanvullend nog van de koper bedongen:
-

3.11

De overname door de koper van de huurverplichting per 24 maart 2014.
De intentieverklaring om tenminste 1 werkneemster van de Blauwe Steen BV
in dienst te nemen.
Afstand door koper van zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst
terzake de overname postorderactiviteiten in voedingssupplementen. Koper
vorderde op basis van deze overeenkomst nog een vergoeding wegens het niet
functioneren van de website zoals overeengekomen en een marge over de
verkopen door De Blauwe Steen B.V. vanuit de winkel van door loper
geleverde voedingssupplementen.

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

De opbrengst van de verkoop valt volledig in de boedel omdat er geen sprake is van
een (geldig) gevestigd pandrecht.
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.

Koper heeft uit hoofde van na het sluiten van de koopovereenkomst d.d. 3 april 2013
geleverde producten een vordering op de Blauwe Steen B.V. ad € 34.400,79. De
betreffende facturen zijn gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden gebleken.
In de periode na het sluiten van de overeenkomst d.d. 3 april 2013 heeft de koper voor
haar verkopen via de website gedurende enige tijd (tot juni 2013) nog gebruik gemaakt
van de bankrekening van de Blauwe Steen B.V. Hierdoor heeft De Blauwe Steen B.V.
een bedrag op haar bankrekening ontvangen ad € 11.053,53 van afnemers bij koper via
haar website, welk bedrag dus is bestemd voor koper.
Bij de verkoop d.d. 3 april 2013 is een deel van de aan koper verkochte voorraad ter
grootte van € 14.686,59 niet geleverd aan koper. Deze voorraad is in de winkel blijven
staan ter verkoop door de Blauwe Steen. Bij verkoop door de Blauwe Steen, is de
opbrengst niet afgedragen aan of verrekend met de koper. Koper heeft op grond
hiervan te vorderen een bedrag ad € 14.686,59 terzake geleverde voorraad.
De door koper geclaimde vergoedingen op basis van de koopovereenkomst d.d. 3 april
2013 vanwege het niet functioneren van de website en de geclaimde marge over de
verkoop door de Blauwe Steen van voedingssupplementen, zijn in het kader van de
verkoop door de curator van de voorraden/inventaris afgehandeld. Koper heeft van
deze geclaimde vergoedingen afstand gedaan.(zie hiervoor onder 3.10).
In totaal heeft de koper uit hoofde van de koopovereenkomst met de Blauwe Steen d.d.
3 april 2013 te vorderen:
- € 11.053,53 terzake ontvangen betalingen
- € 34.400,79 voor nadien geleverde producten
- € 14.686,59 voor niet geleverde voorraad
In totaal betreft dit een bedrag van € 60.140,91. Partijen zijn er vanuit gegaan deze
vorderingen te verrekenen met de betalingsverplichtingen van de koper uit hoofde van
de overeenkomst d.d. 3 april 2013. Aangezien het over en weer vorderingen betreft,
ontstaan vóór het faillissement heeft de koper zich nadrukkelijk op verrekening
beroepen.
De koper is verplicht vanaf 1 juli 2013 (hierboven staat ten onrechte "1 april 213")
gedurende een looptijd van 10 jaar tot een maandelijkse termijn betaling van
€ 2.570,86. In verband met de te verrekenen vorderingen op Blauwe Steen B.V. heeft
koper tot en met maart 2014 geen termijnen betaald. De vordering op de koper over de
periode 1 juli 2013 t/m 1 maart 2014 bedraagt dan 9 termijnen, in totaal € 23.137,74.

Verrekening met de vordering van koper ad € 60.140,91, betekent dat koper nog te
verrekenen heeft € 37.003,17 (€ 60.140,91 - € 23.137,74).
Vanaf 1 april 2014 voldoet koper de maandelijkse termijnen aan de boedel.
4.
4.1

Debiteuren
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.

De grootste debiteur betreft een vordering van € 7.435,01. Deze debiteur heeft een
aanzienlijke grotere tegenvordering uit hoofde van provisie, welke vordering ook
dateert van vóór het faillissement en derhalve verrekenbaar is.
5.
5.6

Bank/Zekerheden
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.

Voorzover crediteuren zich vóór de verkoop op een eigendomsvoorbehoud hebben
beroepen, is dat afgewikkeld. Nadien hebben zich nog 2 crediteuren gemeld. Op basis
van de koopovereenkomst is koper gehouden deze claims af te handelen. Het betreft
overigens relatief geringe vorderingen.
8.
8.1

Crediteuren
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.

Door het UWV is als boedelvordering ingediend in totaal een bedrag van € 7.167,37.
8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de belastingdienst is een vordering ingediend van in totaal € 1.883,-.

8.3

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

Door het UWV is een preferente vordering ingediend van € 1.025,98 (preferent ex
artikel 21IW).
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. Door het UWV is nog een
preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend van € 5.653,86.

8.5/6 Concurrente crediteuren
37 crediteuren hebben te vorderen in totaal een bedrag van € 52.421,07.
8.7

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

In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.
9.
9.1

Overig
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.

De 10-jarige looptijd van de lening aan koper (zie hiervoor onder 3.12) is ingegaan op
1 juli 2013 (dus niet 1 april).
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.

- inventarisatie van de totale faillissementsschulden en te verwachten actief;
- prognose opstellen over wijze van afwikkeling faillissement;
- controle bankafschriften en (overige) administratie;
- overleg over de looptijd van de lening.
9.3

Indiening volgend verslag
27 augustus 2014.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

