EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van MILK AND LEMONADE B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te (1069 CG) Amsterdam, aan de Ookmeerweg 404, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51795388, hierna verder te noemen:
“Milk and Lemonade” en/of “de Vennootschap”.

Faillissementsnummer

: F 12/114

Faillissementsdatum

: 21 februari 2012

Verslagnummer

: 01

Datum

: 19 maart 2012

Rechter-commissaris

: mr. I.M. Bilderbeek

Curator

: mr. G.J.M. Schouwenaar

Adres curator

: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER
Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Activiteiten onderneming

: De onderneming drijft een winkel gevestigd te Sloten te
Amsterdam gericht op de verkoop van baby- en kindermeubelen, alsmede baby- en kinderartikelen.

Omzetgegevens

: 2011: € 627.016,-

Personeel per faill. datum

:8

Verslagperiode

: Vanaf faillissementsdatum t/m 19 maart 2012

Uren verslagperiode

: Vanaf faillissementsdatum t/m 18 maart 2012

Uren in verslagperiode

: 40,8 uur (bijlage 1)

Bestede uren totaal

: 40,8 uur

Saldo faillissementsrekening

: € 1.295,42 (bijlage 2)

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden. Tevens wordt
verwezen naar het eerste faillissementsverslag van Alberg B.V.
1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
De Vennootschap is opgericht op 14 februari 2011. De Vennootschap is feitelijk slechts 1
jaar actief geweest. Enig aandeelhouder is Liv Lotus B.V. Liv Lotus B.V. is tevens de
bestuurder van de Vennootschap. Liv Lotus B.V. wordt op haar beurt
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vertegenwoordigd door de bestuurders mevrouw L. Alberg en de heer J.O.M. Alberg.
Feitelijk runde mevrouw Alberg de winkel. De bevindingen die de curator meldt in dit
verslag zijn dan ook gebaseerd op gesprekken gevoerd met mevrouw Alberg.
1.2.

Winst en verlies
In 2011 heeft de Vennootschap een verlies geleden van € 349.835,-.

1.3.

Balanstotaal
2011: € 307.242,-

1.4.

Lopende procedures
Een aantal crediteuren had reeds een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank
ingediend. Dit heeft de eigen aangifte gekruist. De curator heeft de betreffende
verzoeksters geïnformeerd over het reeds uitgesproken faillissement en hen verzocht
hun vordering in te dienen.

1.5.

Verzekeringen
De Vennootschap had diverse verzekeringen afgesloten via CBW-Mitex voor onder
andere rechtsbijstand, aansprakelijkheid, opstal en inventaris/goederen. Volgens
opgaaf van de bestuurder zijn de verzekeringspremies voldaan.

1.6.

Huur
De Vennootschap huurde winkelruimte aan de Ookmeerweg 404 te Amsterdam. De
Vennootschap had moeite de huurlasten op te brengen. Er is een achterstand. In
samenspraak met de verhuurder zijn gedurende het jaar maatregelen genomen om de
kosten voor de huur te drukken. Dit is onder andere gebeurd door het verkleinen van
de winkelruimte. Dit mocht echter onvoldoende baten.
De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris en in overleg met
de verhuurder opgezegd. De curator streeft ernaar het gehuurde medio april 2012 op
te leveren.

1.7.

Oorzaak faillissement
Op de locatie aan de Ookmeerweg 404 te Amsterdam kwam eind 2010 bedrijfsruimte
vrij. Tot die tijd was ook de Kidsfactory (eveneens een kinderwinkel) gevestigd op die
locatie. De oprichters van Milk and Lemonade B.V. wouden daar graag een eigen winkel
starten in dezelfde branche. Ze hoopten mee te kunnen liften op de aanloop van
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mensen (en dus potentiële omzet) naar de Kidsfactory. Tevens was er een
onderneming op die locatie gevestigd waar “pretecho’s” gemaakt konden worden voor
zwangeren. Ook dat zou een aanloop van mensen kunnen genereren.
Dit bleef echter uit.
Het idee achter de winkel was een groot oppervlakte waar alles verkrijgbaar is voor
zwangeren, baby’s en kinderen. De winkel is op 17 februari 2011 geopend. De omzet over
het eerste en tweede kwartaal kwam moeizaam op gang, omdat er nog
naamsbekendheid opgebouwd moest worden en mensen de winkel nog moesten weten
te vinden. De directie heeft getracht dit te ondervangen door kostenbesparingen door
te voeren. Er is gesaneerd in het werknemersbestand. Tevens is besloten de winkel te
sluiten op niet renderende avonden/dagen. Ook is het te huren aantal vierkante meters
teruggebracht.
De betalingen aan crediteuren kwamen toch onder druk te staan. Een aantal
leveranciers leverde pas na directe betaling van hun facturen. Er kon zo minder worden
ingekocht, waardoor het aanbod in de winkel achterbleef en daarmee ook de omzet
weer stagneerde.
In het najaar is een grote uitverkoop gehouden, maar dit zorgde slechts voor een kleine
opleving in de omzet. Ook het omgaan naar een goedkoper segment c.q. outletstore
mocht niet baten. Daarnaast had de winkel concurrentie van het internet omdat steeds
meer consumenten daar hun aankopen doen. Op een gegeven moment stond het water
aan de lippen en zag de directie zich genoodzaakt het faillissement aan te vragen.
Werkzaamheden
Besprekingen met bestuurder, bestuderen documenten, overleg met verhuurder.
2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement
8

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
Niet bekend.
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2.3.

Datum ontslagaanzegging
Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator op 23 februari 2012 de
arbeidsovereenkomsten met 8 werknemers beëindigd.
Werkzaamheden
Overleg met bestuurder, overleg met UWV, overleg met werknemers.

3.

ACTIVA

Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

Bedrijfsmiddelen
3.2.

Beschrijving
De curator heeft de winkel- en kantoorinventaris door NTAB laten taxeren. De curator
heeft diverse winkelstellages, een kassasysteem en computerartikelen aangetroffen als
benodigdheden voor het draaien van een winkel.

3.3.

Verkoopopbrengst
De curator heeft BVA verzocht de inventaris voor haar te verkopen via een
internetveiling.

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5.

Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten namens de belastingdienst
uitoefenen.

Voorraden
3.6.

Beschrijving
De curator heeft ook een voorraad kinderkleding en kindermeubelen aangetroffen. Ook
deze zijn getaxeerd door NTAB. Op deze goederen rust een pandrecht van de ABN
AMRO Bank (hierna: “de Bank”). De Bank heeft de curator gevraagd de verkoop van de
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voorraad ter hand te nemen tegen een boedelbijdrage van 15%. De curator en de Bank
hebben afspraken gemaakt over de voldoening van de taxatie- en veilingkosten. Deze
worden pro rata verdeeld tussen de bedrijfsmiddelen die de curator ten behoeve van
de boedel (op basis van een fiscaal bodemvoorrecht) verkoopt en de voorraad die ten
behoeve van de Bank wordt verkocht.
De curator zal crediteuren die een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben
bedongen, en waarvan zich nog goederen onder voorraad bevinden, in de gelegenheid
stellen deze goederen desgewenst op te halen.
3.7.

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.8.

Boedelbijdrage
15%

Andere Activa
3.12.

Beschrijving
De curator heeft het per faillissementsdatum aanwezige kasgeld ingenomen ad
€ 1.295,42. Dit is inmiddels gestort op de faillissementsrekening (zie bijlage 2).
Tevens heeft de curator de computer met de digitale administratie aan de bestuurder
verkocht voor een bedrag van € 130,- exclusief BTW. Aan het volgende verslag zal een
tussentijds financieel verslag worden toegevoegd, waaruit de inkomsten en uitgaven
blijken.
Werkzaamheden
Overleg met de Bank (Solveon), overleg met NTAB en BVA, overleg met crediteuren
over eigendomsvoorbehouden.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
De Vennootschap heeft geen debiteuren. Klanten betaalde direct in de winkel.
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5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
De Vennootschap bankierde bij de ABN AMRO Bank. De Bank heeft een vordering
ingediend van € 201.499,58. Na uitwinning van de pandrechten van de ABN AMRO
Bank zal deze vordering mogelijk nog afnemen.

5.2

Leasecontracten
Geen.

5.3

Beschrijving zekerheden
De Bank heeft aangegeven haar pandrechten uit te willen winnen. De Bank heeft een
pandrecht op de voorraden en inventaris. Rekening houdend met de omvang van de
vordering van de belastingdienst en het bodemvoorrecht van de fiscus op de
bodemzaken (de inventaris) heeft de Bank feitelijk slechts een pandrecht op de
voorraden. De curator heeft met de Bank afspraken gemaakt over de taxatie en
verkoop (via veiling) van de voorraad. De curator zal die werkzaamheden voor de bank
ter hand nemen tegen een vergoeding van een boedelbijdrage van 15%.

5.4

Separatistenpositie
Verwezen wordt naar 5.3.

5.5

Boedelbijdrage
15%.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft overleg met hen gehad om te verifiëren of er een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud was bedongen, hoeveel voorraad van de betreffende crediteur
zich nog in de winkel bevond en of de omvang van de vordering uitoefening van een
recht op een eigendomsvoorbehoud opportuun maakte. In het merendeel van de
gevallen heeft de crediteur afgezien van het uitoefenen van op eigendomsvoorbehoud
of was dat recht überhaupt niet van toepassing. Thans heeft de curator nog één
aanspraak in onderzoek en zal deze crediteur, indien er sprake is van een
eigendomsvoorbehoud, in de gelegenheid stellen de goederen op te halen.
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5.7

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Overleg met de ABN AMRO Bank, overleg met de bestuurder over de thans aanwezige
voorraad, overleg met crediteuren over uitoefening van een recht van
eigendomsvoorbehoud, overleg met NTAB (taxatie) en BVA (veiling).

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN

6.1

De curator heeft de winkel per faillissementsdatum gesloten. De kosten voor het open
blijven, zouden niet opwegen tegen de te verwachten (geringe) inkomsten.

6.2

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. De bestuurder heeft aangegeven daar
geen mogelijkheden voor te zien en evenmin heeft de curator partijen kunnen vinden
die daar interesse in hadden.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie ontvangen van de bestuurder en zal deze in de
komende verslagperiode onderzoeken.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2011 is voorlopig opgemaakt maar niet gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel.

7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant
Geen.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Wordt onderzocht.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur
In de komende verslagperiode zal de curator de administratie onderzoeken en in het
kader daarvan wordt mede onderzocht of er sprake is van mogelijk onbehoorlijk
bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
In het rechtsmatigheidsonderzoek zal de curator tevens onderzoeken of er sprake is
van mogelijk paulianeus handelen.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
Het salaris curator moet nog worden gedaan. Tevens zal het UWV vermoedelijk een
vordering indienen voor overgenomen loonverplichtingen ten aanzien van het
personeel. Mogelijk zal ook de verhuurder een boedelvordering indienen.

8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
De Vennootschap heeft een aantal belastingaanslagen niet kunnen voldoen. Over 2011
was die achterstand ongeveer € 40.000,-, en deze is in 2012 verder opgelopen.

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Aan het volgende verslag zal een overzicht worden gehecht met de crediteuren die tot
dusverre een vordering hebben ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Nog in kaart te brengen. Zie 8.5.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Werkzaamheden
Correspondentie met crediteuren, ingediende vorderingen beoordelen, afwikkelen
eigendomsvoorbehouden.
9.

PROCEDURES
Een aantal crediteuren had een verzoekschrift ingediend tot faillietverklaring, maar
deze zijn inmiddels geïnformeerd dat het faillissement reeds is uitgesproken en zijn
verzocht hun vordering in te dienen.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
Verkoop van inventaris en voorraad door BVA;
Afrekenen met ABN AMRO Bank van opbrengst verkoop verpande voorraad;
Afwikkeling eigendomsvoorbehouden;
Correspondentie met fiscus;
Correspondentie met crediteuren (beoordelen ingediende vorderingen);
Oplevering winkelpand aan de verhuurder, vaststellen concurrente- en
boedelhuurvordering
Rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek naar de administratie en mede aan de hand
daarvan zal worden onderzocht of er sprake is van mogelijk onbehoorlijk bestuur
en/of mogelijk paulianeus handelen);
Correspondentie met UWV over omvang boedelvordering.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 20 juni 2012 ingediend.
Werkzaamheden
Opstellen van dit openbaar verslag.

Amsterdam, 19 maart 2012
G.J.M. Schouwenaar
Curator

