EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
RASPBERRY B.V.

Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Raspberry B.V. (KvK-nummer 34249786), statutair gevestigd te
Amstelveen, bezoekadres: Kostverlorenhof 147 te (1183 HK)
Amstelveen.

Faillissementsnummer

:

C 13/15/326 F

Datum uitspraak
Curator

:
:

4 augustus 2015
mr. H.F.C. Hoogendoorn, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325

Rechter-commissaris

:

e-mail: hoogendoorn@amsadvocaten.nl
mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens

:
:

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures.
In onderzoek

Personeel gemiddeld aantal
Datum verslag

:
:

4
28 augustus 2015

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode

:
:

4 augustus 2015 tot en met 27 augustus 2015
51 uur

Bestede uren totaal
Saldo faillissementsrekening

:
:

51 uur

ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Raspberry B.V. (Raspberry) is Robbe Beheer B.V., waarvan de heer
Albert Vincent Robbe enig aandeelhouder en bestuurder is.
1.2 Winst en verlies
Nog niet bekend.

1.3 Balanstotaal
2012:
2013:

=

1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd, en waar mogelijk, tegen een zo kort mogelijke
termijn beëindigd. De voor een tijdelijke voortzetting van de onderneming van gefailleerde noodzakelijke
verzekeringen zijn vooralsnog in stand gehouden. De premies voor deze verzekeringen zijn een half jaar
vooruit betaald.
1.6 Huur
Raspberry verrichte haar activiteiten vanuit een bedrijfsruimte aan het Kostverlorenhof 147 te Amstelveen.
- (excl. BTW). Er is een achterstand in betaling van de
-. De huur is inmiddels door de curator opgezegd.
1.7 Oorzaak faillissement
Raspberry exploiteert een beautysalon in een winkelcentrum in Amstelveen. Haar huidig statutair
bestuurder nam de aandelen en derhalve ook de verplichtingen begin 2014 over. Al hoewel de omzetten
niet slecht waren en tot recent ook een stijgende lijn vertoonden zag de bestuurder zich uiteindelijk toch
genoodzaakt om eigen faillissementsaangifte te doen. De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar
de daadwerkelijke oorzaken van het faillissement.
2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
4
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
3
2.3 Datum ontslagaanzegging
5 augustus 2015.
3.

Activa
Onroerende zaken

3.1 Beschrijving
N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst
N.v.t.
3.3 Hoogte Hypotheek
N.v.t.
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3.4 Boedelbijdrage
N.v.t.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
In de bedrijfsruimte van gefailleerde zijn diverse inventariszaken aangetroffen. Een aan gefailleerde
gelieerde vennootschap (Care Closer B.V.) claimt een deel van de inventariszaken onder
eigendomsvoorbehoud aan gefailleerde geleverd te hebben. De fiscus heeft bodembeslag op deze
inventariszaken gelegd. De discussie over of de gelieerde vennootschap inderdaad de eigendom op de
zaken heeft voorbehouden zal zich in de komende verslagperiode (moeten) uitkristalliseren.
Teneinde te voorkomen dat de derden overgaan tot opeising van de goederen die zich in de macht van
gefailleerde bevinden, heeft de rechter-commissaris op 5 augustus 2015 een afkoelingsperiode gelast.
Omdat de discussie met Care Closer B.V. nog niet is uitgekristalliseerd zal de curator de rechtercommissaris verzoeken de afkoelingsperiode eenmalig te verlengen.
De overige (onbetwist) in eigendom van Raspberry behorende roerende zaken zijn in kader van een
doorstart verkocht (zie onder randnummer 6 van dit openbaar verslag).
3.6 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
3.7 Boedelbijdrage
N.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
In de bedrijfsruimte van gefailleerde is een bescheiden voorraad aangetroffen. Deze voorraad wordt
aangewend in het kader van een tijdelijke voortzetting.
3.10 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
3.11 Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Goodwill, domeinen en website. Deze activa zijn in het kader van een doorstart van de activiteiten verkocht
aan een derde.
3.13 Verkoopopbrengst
Zie onder randnummer 6 van dit openbaar verslag.
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4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
Naar opgaaf van de bestuurder, geen.
4.2 Opbrengst
N.v.t.
4.3 Boedelbijdrage
N.v.t.
5.

Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)
Raspberry bankierde bij Rabobank Noord Gooiland. Op datum faillissement was er sprake van een
306,85. Deze vordering is ter verificatie in het faillissement ingediend.
Tevens hield gefailleerde een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Deze bankrekening vertoonde op datum
faillissement e
overgemaakt.
5.2 Leasecontracten
Raspberry sloot twee leasecontracten met betrekking tot een kassa-systeem en voor schoonheidsbehandelingen benodigde apparatuur. De eigenaren zullen deze zaken (met
afkoelingsperiode - machtiging van de rechter-commissaris) afhalen.

gelet op de

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen derden met zekerheidsrechten.
5.4 Separatistenpositie
Nee.
5.5 Boedelbijdragen
N.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Zie onder 3.5. van dit openbaar verslag. Voor het overige geen.
5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een reclamerecht gemeld.
5.8 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.
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6. Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
Om een succesvolle doorstart zoveel als mogelijk te faciliteren is de onderneming, met toestemming van
de rechter-commissaris, vanuit de boedel tijdelijk voortgezet voor een periode van vier weken. De tijdelijke
voorzetting zal voortduren tot 15 september 2015. In het volgende openbare verslag zal over deze
tijdelijke voorzetting financiële verantwoording worden afgelegd.
6.2 Financiële vastlegging
Zie volgend openbaar verslag.
Doorstart
6.3 Beschrijving
De activa van de Raspberry (inventaris die onbetwist aan Rapsberry toebehoorde, goodwill en website en
domeinnamen) zullen per 15 september 2015 worden overgedragen aan een werkneemster voor een
worden voldaan. De eerste termijn zal op 15 september 2015 aan de boedel worden voldaan.
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
Nihil.
6.6 Boedelbijdrage
N.v.t.
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek. Op het eerst gezicht lijken vanaf juni 2014 geen boekingen meer te hebben
plaatsgevonden. Of dat strijdigheid met artikel 2:10 BW oplevert is thans in onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
2014: nog niet gedeponeerd (voor zover bekend is deze jaarrekening ook niet opgesteld)
2013: gedeponeerd op 8 oktober 2014
2012: gedeponeerd op 13 september 2013
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
8.

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator:
Verhuurder:

p.m.
p.m.

Kosten voorzetting: p.m.
UWV:
p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
8.3 Preferente vordering UWV
Nog niet bekend.
8.4 Andere preferente crediteuren
Thans geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
55.600,20 (inclusief bancaire vordering)
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9.

Procedures
Thans geen.

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
In de aankomende verslagperiode zal naast afronding van de doorstart het gebruikelijk rechtmatigheden
onderzoek worden voortgezet. Tevens zal de discussie met Care Closer over het al dan niet voorbehouden
eigendomsvoorbehoud zich verder uit moeten kristalliseren.
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10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

Amsterdam, 28 augustus 2015

H.F.C. Hoogendoorn,
curator
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