OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Faillissement:

De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V.

Faillissementsnummer:

F.02/15/464

Rechter-Commissaris:

Mr. I.C. Prenger-de Kwant

Curator:

Mr. K. van Overloop

Aanvrager:

Mw. S. Verwest-Schiettekatte

Datum faillissement:

22 september 2015

Datum verslag:

4 juli 2016

Activiteiten onderneming:

Het exploiteren van een kapsalon

Personeelsleden:

Volgens uittreksel Kamer van Koophandel: 0

Verslagperiode:

6 april 2016 t/m 4 juli 2016

Bestede uren in
verslagperiode:

21:48

Bestede uren totaal:

3:00

Saldo boedelrekening:

€ 0,--

Disclaimer: Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet
in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het
verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte
vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag
inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen ten opzichte van een vorig verslag worden schuingedrukt weergegeven.

1.

Inleiding

Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 september 2015 is in staat van
faillissement verklaard de besloten vennootschap Martin Hair B.V. (hierna ook: de failliet), statutair
gevestigd te Goes. De bestuurder van de failliet is volgens de uittreksels van Kamer van Koophandel
de vennootschap Martin Hair Holding B.V. Feitelijk bestuurder is de heer Van Aken. Er zijn
gesprekken geweest met de heer Van Aken. De curator is in het bezit gesteld van (een deel van) de
administratie.
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2.

2.1

Inventarisatie

Directie en organisatie:

De failliet is opgericht bij akte van 29 november 2006 en hield zich bezig met het exploiteren van een
kapsalon.
2.2

Winst- en verlies:

De jaarrekeningen over 2013 is niet gedeponeerd.
2.3

Balanstotaal:

Per 31 december 2012: € 144.102,--.

2.4

Lopende procedures:

Niet van toepassing.

2.5

Verzekeringen:

Niet van toepassing.

2.6

Huur:

Er is geen sprake van een huurovereenkomst.
2.7

Oorzaak faillissement:

De bestuurder heeft aangegeven dat hij gezondheidsklachten kreeg en dat het daarna bergafwaarts
ging. Voors is er sprake geweest van een (vecht)scheiding. Uiteindelijk heeft hij actief verkocht.
Daarna zijn er geen activiteiten meer ontplooid. De onderneming lag enige tijd stil.

2.8

Werkzaamheden:

Divers: gesprekken met de heer Van Aaken en studie KvK-uittreksels.
3.

3.1

Personeel

Aantal ten tijde van het faillissement:

Feitelijk waren er geen werknemers meer in dienst.

3.2

Aantal in jaar voor faillissement:

De laatste jaren is het personeel, mede via regelingen, uit dienst getreden.
3.3

Datum ontslagaanzegging:

Niet van toepassing.
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3.4

Werkzaamheden:

Contact met de heer Van Aken.
4.

Activa

Onroerende zaken:
4.1

Beschrijving: niet van toepassing.

4.2

Verkoopopbrengst: niet van toepassing.

4.3

Hoogte hypotheek: niet van toepassing.

4.4

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.5

Werkzaamheden: geen.

Bedrijfsmiddelen:
4.6

e

Beschrijving: er zou nog sprake zijn van een pinmachine. De pinmachine is in de 2

e

verslagperiode afgegeven en de curator tracht deze te verkopen. De pinmachine is in de 3

e

verslagperiode afgemeld bij de ING, maar nog niet verkocht. Diverse opkopers zijn in de 4
verslagperiode benaderd, maar er is geen interesse.
4.7

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.8

Bodemvoorrecht: niet van toepassing.

4.9

Werkzaamheden: geen.

Voorraden/onderhanden werk:
4.10

Beschrijving: er is geen voorraad noch onderhanden werk aangetroffen.

4.11

Verkoopopbrengst: niet van toepassing.

4.12

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.13

Werkzaamheden: geen.

Andere activa:
4.14

Beschrijving: handelsnaam, goodwill en klantenbestand.

4.15

Verkoopopbrengst: niet van toepassing.

4.16

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.17

Werkzaamheden: contact met de heer Van Aken.

5.

5.1

Debiteuren

Omvang:

Er is volgens de bestuurder geen sprake van noemenswaardige debiteuren. Er zou nog een vordering
zijn op de voormalig (zaken)partner. De curator zal dat onderzoeken. De curator heeft in de tweede
verslagperiode deze vordering onder de aandacht gebracht van deze partij.
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De vordering is in de derde verslagperiode betwist. De curator heeft nadere informatie opgevraagd. In
de vierde verslagperiode is de aanvullende informatie niet beschikbaar gesteld. De curator heeft een
herinnering gestuurd.

5.2

Opbrengst:

Niet van toepassing.
5.3

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

5.4

Werkzaamheden:

Overleg met de bestuurder.
6.

6.1

Bank/zekerheden

Vordering van de bank(en):

De ING bank heeft een vordering ingediend van € 1.338,83.
In de tweede verslagperiode heeft de ABN AMRO Bank N.V. een vordering ingediend van
€ 108.002,85.

6.2

Leasecontract(en):

Niet van toepassing.

6.3

Overige zekerheden:

(nog) niet van gebleken.
6.4

Separatistenregeling:

Niet van toepassing.
6.5

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

6.6

Eigendomsvoorbehoud(en):

Daar is niet van gebleken.

6.7

Reclamrecht(en):

Niet van gebleken.
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6.8

Retentierecht(en)

Niet van gebleken.
6.9

Werkzaamheden:

Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen.
7.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten:
7.1

Exploitatie/zekerheden: niet van toepassing. Er was geen onderhanden werk op datum
faillissement.

7.2

Financiële verslaglegging: niet van toepassing.

7.3

Werkzaamheden: geen.

Doorstart:
7.4

Beschrijving: niet van toepassing.

7.5

Verantwoording: niet van toepassing.

7.6

Opbrengst: niet van toepassing.

7.7

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

7.8

Werkzaamheden: geen.

8.

8.1

Rechtmatigheid

Boekhoudplicht:

Er lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.
8.2

Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen van 2013 en 2014 zijn niet gedeponeerd. De curator zal dit nader onderzoeken. In
de tweede verslagperiode heeft de curator de administratie nader onderzocht en heeft hij de
bestuurder van de failliet enkele vragen voorgelegd. In de volgende verslagperiode zal hier nader
aandacht aan worden besteed.

In de derde verslagperiode is veelvuldig met de bestuurder gecorrespondeerd over enkele
onduidelijkheden. Nader onderzoek volgt. In de vierde verslagperiode is uitvoerig met de bestuurder
gecommuniceerd. De curator ziet thans onvoldoende aanleiding voor nader onderzoek of eventuele
(rechts)maatregelen.
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8.3

Goedkeuringsverklaring accountant:

Niet van toepassing.

8.4

Stortingsverplichting aandelen:

Aan deze verplichting is voldaan.

8.5

Onbehoorlijk bestuur:

(nog) niet vastgesteld.
8.6

Paulianeus handelen:

Thans niet van gebleken.
8.7

Werkzaamheden:

Divers.
9.

9.1

Crediteuren

Boedelvorderingen:

De curator verwacht geen boedelvordering te zullen ontvangen van het UWV.
9.2

Preferente vorderingen van de belastingdienst:

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 6.683,--.
9.3

Preferente vorderingen van het UWV:

De curator verwacht geen preferente vordering te zullen ontvangen van het UWV.

In de derde verslagperiode heeft het UWV een preferente vordering ingediend van € 3.450,72.
9.4

Andere preferente crediteuren:

De aanvrager van het faillissement heeft nog geen vordering ingediend.
9.5

Aantal concurrente vorderingen:

Er is thans 1 vordering ingediend door de ING, zie hierboven. Bekende crediteuren zijn
aangeschreven.
Op 11 januari 2016 zijn er totaal 4 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal van
€ 127.352,85.
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Op 4 juli 2016 zijn er totaal 5 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal van
€ 132.957,91.

9.6

Bedrag concurrente vorderingen:

€ 1.338,83.
Op 11 januari 2016: € 127.352,85.
Op 4 juli 2016: € 132.957,91.

9.7

Werkzaamheden:

Bestudering overeenkomsten en bijbehorende stukken. Diverse correspondentie.
10.

Overig/termijn afwikkeling

10.1

Termijn van afwikkeling:

De termijn die nodig is voor de afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet exact in te schatten.
Dit faillissement zal waarschijnlijk niet leiden tot betaling aan concurrente crediteuren.

10.2

Plan van aanpak:

-

bestudering administratie;

-

onderzoek eventuele onregelmatigheden.

In de tweede verslagperiode is de voorhanden administratie, welke vrij summier is, nader bestudeerd
en zijn vragen gesteld aan de bestuurder.
In de derde verslagperiode is uitvoerig gecorrespondeerd met de bestuurder. De curator zal gelet op
de feiten en omstandigheden het dossier voorlopig nog niet kunnen afwikkelen.
Op 4 juli 2016 is het pinapparaat nog niet verkocht. Voorts is de curator in afwachting van informatie
ter zake een eventuele vordering. Het faillissement kan dan ook nog niet afgewikkeld worden.

10.3

Indiening volgend verslag:

Een volgend verslag zal over circa drie maanden worden gedeponeerd.

Goes, 4 juli 2016

mr. K. van Overloop
Curator
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