TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van de vennootschappen:
1.

MILK AND LEMONADE B.V.,
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”, en

2. ALBERG B.V.,
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 50826751, hierna verder te noemen: “Alberg”.

Faillissementsnummer

: F 12/114 en F12/125

Faillissementsdatum

: 21 februari 2012

Verslagnummer

: 02

Datum

: 19 juni 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
(financieel) in Milk & Lemonade: 8
Verslagperiode

: Vanaf 19 maart 2012 t/m 14 juni 2012

Uren verslagperiode

: Vanaf 20 maart t/m 14 juni 2012

Uren in verslagperiode

: 14,6 uur (bijlage
bijlage 1)
1 Milk and Lemonade

Bestede uren totaal

: 55,4,8 uur Milk and Lemonade

Uren in verslagperiode

: 2,5 uur Alberg B.V.

Bestede uren totaal

: 4,4 uur Alberg B.V.

Saldo faillissementsrekening

: € 16.216,25 (bijlage
bijlage 2)
2

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden. Dit tweede
verslag is een geconsolideerd verslag van Milk and Lemonade B.V. en Alberg B.V.
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1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
Verwezen wordt naar de eerste faillissementsverslagen. De handelsactiviteiten zijn
gestart vanuit Alberg B.V. maar daarna enkel nog gevoerd vanuit Milk and Lemonade
B.V. In verband met de nauwe verwevenheid op organisatorisch, administratief en
financieel niveau, worden de faillissementen (met toestemming van de rechtercommissaris) (financieel) geconsolideerd afgewikkeld.

1.2.

Winst en verlies
Verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag inzake Milk and Lemonade B.V.

1.3.

Balanstotaal
Verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag inzake Milk and Lemonade B.V.

1.4.

Lopende procedures
Er is de curator in de afgelopen verslagperiode gebleken dat er nog één procedure
tegen Milk and Lemonade B.V. aanhangig was, die tot doel had het verkrijgen van
betaling van een openstaande vordering. De curator heeft in samenspraak met de
advocaat van de desbetreffende crediteur de Rechtbank geïnformeerd en verzocht de
procedure ex. artikel 29 Faillissementswet te schorsen. Dat is inmiddels gebeurd.

1.5.

Verzekeringen
De Vennootschap had diverse verzekeringen lopen. Voor zover deze nog niet zijn
beëindigd, zal de curator de desbetreffende verzekeraar laten weten dat de
overeenkomst niet gestand wordt gedaan.

1.6.

Huur
De Vennootschap huurde winkelruimte aan de Ookmeerweg 404 te Amsterdam. De
huurovereenkomst is beëindigd en inmiddels heeft de verhuurder de curator laten
weten een boedelvordering voor de huur over de opzegperiode in te zullen dienen,
alsmede een concurrente vordering voor de huurachterstand tot faillissementsdatum.
De curator en de verhuurder zijn nog in overleg over de omvang van beide
vorderingen. Het pand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder.

1.7.

Oorzaak faillissement
Verwezen wordt naar de eerste faillissementsverslagen.
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2.

PERSONEEL

2.1.

Alberg B.V. had geen personeel in dienst.

2.2.

Aantal ten tijde van faillissement
Milk and Lemonade B.V. had 8 werknemers in dienst.

2.3.

Aantal in jaar voor faillissement
faillissement
Niet bekend.

2.4.

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 vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

Bedrijfsmiddelen en voorraden
3.2.

Alberg B.V.
Alberg B.V. heeft geen bedrijfsmiddelen of voorraden.

3.3.

Milk and Lemonade B.V.
Milk and Lemonade B.V. bankierde op grond van een ondernemers
kredietovereenkomst bij de ABN AMRO bank. Deze bank heeft pandrechten gevestigd
op de bedrijfsmiddelen van de Vennootschap, voornamelijk bestaande uit een voorraad
kindermeubelen en kinderkleding. Op verzoek van de bank is deze voorraad tezamen
met de winkel- en kantoorinventaris (die kwalificeren als bodemzaken) door NTAB
getaxeerd. Op verzoek van de bank is de verpande voorraad vervolgens geveild via een
internetveiling, georganiseerd door BVA. Voor de werkzaamheden van de curator heeft
de bank een boedelbijdrage van 15% voldaan.
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3.4.

Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de bodemzaken (kantoor- en winkelinventaris), waarop de
curator namens de belastingdienst de voorrechten ex. artikel 57 lid 3 Fw uitoefent,
bedraagt, vermeerderd met de boedelbijdrage, € 12.823,43.

3.5.

Boedelbijdrage
Boedelbijdrage van 15%

3.6.

Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten namens de belastingdienst
uitgeoefend op de door haar aangetroffen bodemzaken (kantoor- en winkelinventaris).

Andere Activa
3.7.

Beschrijving
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen andere activa in beide
faillissementen aangetroffen, maar zij zal haar onderzoek daar naar voortzetten.
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 betaalden direct in de winkel.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
Zoals gezegd bankierde de Vennootschap bij de ABN AMRO Bank, die na uitwinning van
haar pandrechten een vordering heeft ingediend van € 185.903,80.

5.2

Leasecontracten
Geen.
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5.3

Beschrijving zekerheden
Zoals gezegd heeft de ABN AMRO Bank haar pandrechten op de bedrijfsvoorraad
uitgewonnen.

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 onderzocht of er daadwerkelijk een eigendomsvoorbehoud tot stand was
gekomen. In het merendeel van de gevallen bleek dat er geen rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud was bedongen, of dat het voor de crediteuren gezien de
logistieke kosten niet opportuun was hun voorraad terug te halen. De crediteuren
waarvan een eigendomsvoorbehoud bekend was, zijn in de gelegenheid gesteld hun
goederen op te halen.

5.7

Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een reclamerecht.

5.8

Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.
Werkzaamheden
Correspondentie met Solveon.

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 behoorde 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.
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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 van Milk and Lemoande B.V. 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.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Wordt onderzocht.

7.6

Paulianeus handelen
Wordt onderzocht.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
Het salaris curator moet nog worden gedaan. Tevens heeft de verhuurder
aangekondigd een boedelvordering in te zullen dienen. Deze zal ruim € 40.000,bedragen, maar dient nog te worden gespecificeerd. Tevens zal het UWV vermoedelijk
een vordering indienen voor overgenomen loonverplichtingen ten aanzien van het
personeel van Milk and Lemonade B.V.

8.2

Preferente vorderingen van de fiscus inzake Milk & Lemonade
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 37.238,- (zie bijlage
bijlage 3).

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
Nog niet bekend.
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8.4

Andere preferente crediteuren inzake Alberg
2, voor inboedel € 1.330,- (i.v.m. faillissementsaanvraag) (zie bijlage 4)
4

8.5

Aantal concurrente crediteuren in Milk and Lemonade
34 (zie bijlage 4)
4
Aantal concurrente crediteuren in Alberg
8 (zie bijlage 4)
4

8.6

Bedrag concurrente crediteuren in Milk and Lemonade
€ 591.880,38
Bedrag concurrente crediteuren in Alberg
€ 54.915,29

8.7

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

9.

PROCEDURES
Verwezen wordt naar 1.4.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 16.216,25 (bijlage
bijlage 2).
2 Als bijlage
5 wordt een voorlopig geconsolideerd financieel verslag gehecht.

10.3

Plan van aanpak
− Vaststelling boedel- en concurrente vordering van de verhuurder;
− 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.
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10.4

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

Amsterdam, 19 juni 2012

G.J.M. Schouwenaar
Curator

Bijlagen:

urenoverzicht
kasbankafschrift
overzicht preferente crediteuren
overzicht concurrente crediteuren
tussentijds geconsolideerd financieel verslag

(bijlage
bijlage 1)
1
(bijlage
bijlage 2)
2
(bijlage
bijlage 3)
(bijlage
bijlage 4)
(bijlage
bijlage 5)

