FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum: 17 september 2010

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Il Divo BV
: F.10/480
: 17 augustus 2010
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr M.M. Vanhommerig

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Detailhandel in kleding
: 2009: € 456.000
:2

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 17 augustus t/m 17 september 2010
: 15,87
: 15,87

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Il Divo is na statutenwijziging bij akte d.d. 25 september 2008 de voortzetting van
Repro Pine BV, opgericht bij akte d.d. 20 augustus 1993. Sedert september 2008 is de
directie gevoerd door mevrouw C. Nijman tot 11 februari 2010, vervolgens door de heer
A.G.P. Borgart tot 15 april 2010 en tenslotte door de heer M.G. Hekelaar, de huidige
bestuurder en enig aandeelhouder. De verblijfplaats van laatstgenoemde is niet
bekend. Gesproken is met de heer Borgart.

1.2

Winst en verlies
2010: niet bekend
2009: € 88.550 verlies
2008: € 10.560 winst

1.3

Balanstotaal
2009: € 202.753
2008: € 184.339

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5

Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen bekend.

1.6

Huur
De verhuurder stelt zich op het standpunt dat de huur van de winkelruimte is beëindigd
op 12 mei 2010.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming is in september 2008 gestart door gefailleerde na overname van de
inventaris en voorraden vanuit een fiscale executoriale verkoop in het bedrijfspand dat
vervolgens ook door Il Divo is gehuurd. Het negatieve resultaat over 2009 in combinatie
met problemen in de privésfeer van de toenmalige bestuurder heeft deze er volgens de
heer Borgart toe gebracht de aandelen onder te brengen in de opgerichte Stichting
Administratiekantoor Il Divo met de heer Borgart als enig bestuurder van zowel
Stichting als vennootschap. De aandelen in Il Divo zijn vervolgens per 15 april 2010

overgedragen aan M.G. Hekelaar voornoemd. Voorzover bekend is de winkel
omstreeks 30 april 2010 gesloten en zijn de nog aanwezige voorraden en inventaris
inclusief ingebouwde verlichting afgevoerd. In de Het faillissement is daarna op verzoek
van een drietal leveranciers uitgesproken.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
Ten tijde van de overdracht op 15 april 2010 was geen personeel meer in dienst

2.2

Aantal in jaar voor faill.
2

3.

Activa
Er is geen tegoed op de faillissementsrekening aanwezig.

Onroerende zaken
Er zijn geen onroerende goederen in de boedel aanwezig.

Bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen of voorraden meer aanwezig.
Andere activa
Er zijn geen anderen activa in de boedel aangetroffen.
4.

Debiteuren
Er zijn geen debiteuren bekend.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering aanwezig. De onderneming was gefinancierd met
eigen middelen uit de kring van de eerste aandeelhouder-bestuurder.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden en verwerkt in jaarverslagen tot en met 2009. Over
2010 zijn slechts ordners met administratieve bescheiden aangetroffen tot medio april
2010. Boekhouding over deze periode is niet aangetroffen. Over de periode na 15 april
zijn in het geheel geen stukken aangetroffen..

7.2

Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Volgens de akte van oprichting zijn de geplaatste aandelen in 1993 volgestort in
contanten.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De laatste bestuurder Hekelman heeft niet gereageerd op de oproepen van de curator.
De gang van zaken na de overdracht van de aandelen op 15 april 2010 en de feitelijke
overdracht van de voorraden en de toen aanwezige liquide middelen ten bedrage van
€ 60.000, gevolgd door het leeghalen en sluiting van de winkel, wettigt het vermoeden
van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn geen bijzondere boedelvorderingen.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een beloop van € 21.478 aan Loonheffing en
€ 55.805 aan Omzetbelasting.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Door het UWV zijn geen vorderingen ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
De vordering terzake van de aanvrage van het faillissement bedraagt € 1.000.
Daarnaast heeft een voormalige werknemer een loonvordering ingediend van € 3.500.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Voorzover uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid zijn er 55 concurrente
crediteuren die tezamen te vorderen hebben een bedrag van € 278.144,20.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting zal dit faillissement in aanmerking komen voor opheffing bij gebrek
aan baten.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Deze is nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
Gestreefd wordt naar het achterhalen van de administratie en opheldering over de
gang van zaken rond de verdwijning van de voorraden en liquiditeiten.

9.3

Indiening volgend verslag
17 december 2010

