FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

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

Sado boedelrekening

: € 38.449,76

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 27 mei 2014 t/m 28 augustus 2014
: 22,80
: 100,42

Omzetgegevens

1.
1.6

Datum: 28 augustus 2014

Inventarisatie
Huur
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.

De huurvordering is ontstaan tijdens het faillissement en is dus boedelschuld.
3.

Activa

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

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op dit moment € 38.449,76.
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.

De vordering van de koper is in de eerste plaats aangewend ter betaling van de
achterstallige termijnen. Het restant is vastgesteld op € 36.621,48 en is als extra
aflossing op de lening verwerkt. Hierdoor bedraagt de restant hoofdsom (exclusief
rente) per 1 september € 193.317. In overleg met de koper is het termijnbedrag
nagenoeg gehandhaafd, waardoor de totale looptijd van de lening is verkort van 120

termijnen naar 101. Vanaf 1 september 2014 moeten nog 87 termijnen ad € 2.563,47
worden betaald (in totaal € 223.012,89).
4.
4.1

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

Een vordering op ad € 381,68 op de koper van de activa, is nog verrekend met diens
vordering op gefailleerde (zie hiervoor onder 3.2).
8.
8.1

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

Na verrekening van de waarborgsom heeft de verhuurder nog een vordering ad
€ 3.992,82, die als boedelschuld is aan te merken.
8.2

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

De vordering van de belastingdienst bedraagt thans € 3.791,-. Er is suppletieaangifte
gedaan voor de OB over 2013. Bezwaar zal nog gemaakt worden tegen de aanslag OB
over het 1e kwartaal 2014.
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.

In de loonvordering van de werknemer moet nog verdisconteerd worden de
toegewezen wettelijke rente en de wettelijke verhoging en de proceskosten.
De preferente loonvordering bedraagt € 7.516,84, de wettelijke verhoging, rente en
kosten € 5.373,30.
8.5/6 Concurrente crediteuren
37 crediteuren hebben te vorderen in totaal een bedrag van € 52.421,07.

Door de aandeelhouder/bestuurder Koppel Holding B.V. zijn in de loop der jaren
diverse leningen verstrekt. De vordering is thans ingediend voor een bedrag ad
€ 495.700,70.

De overige concurrente vorderingen zijn verlaagd naar € 33.175,61. In de vorige
crediteurenlijst was hierin nog opgenomen een deel van de vordering van de koper van
de activa, die door verrekening is voldaan (zie hiervoor onder 3.2.).
Op dit moment is het totaal bedrag van de concurrente vorderingen € 528.876,31
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.

Het boedelactief op dit moment bedraagt € 38.449,76. Vanaf september 2014 zal in 87
termijnen nog betaald gaan worden een bedrag ad € 223.012,89. Uit het actief kunnen
nu de boedelschulden en de faillissementskosten tot op heden worden voldaan. Daarna
kunnen in de 2e helft van het volgende jaar de preferente crediteuren worden voldaan.
Voor de concurrente crediteuren zal dan zeker ook nog een bedrag resteren. Onder
voorbehoud wordt dat geschat op circa € 150.000,-, hetgeen een uitkeringspercentage
zou betekenen van 28,4%. Dit boedelactief wordt echter gefaseerd ontvangen jaarlijks
met een bedrag ad € 30.000,-.
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).

De looptijd van de lening is verkort naar 101 maanden. Indien zich mogelijkheden
voordoen deze looptijd te verkorten zal deze worden benut. Op dit moment is daar
echter nog geen zicht op.
9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- inventarisatie van de totale faillissementsschulden en te verwachten actief;
- prognose opstellen over wijze van afwikkeling faillissement;
- overleg over de looptijd van de lening.

- te voorzien is dat ook aan concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen worden
gedaan. Er zal dus een verificatievergadering gehouden moeten worden. Omdat het
nog circa een jaar zal duren voordat uitbetaling aan de preferente crediteuren zal
kunnen plaatsvinden, hoeft deze vergadering niet in de komende verslagperiode plaats
te vinden.
- controle bankafschriften en (overige) administratie.
9.3

Indiening volgend verslag
28 november 2014.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

