Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

31-03-2017

Insolventienummer:

F.18/16/126

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006468:F001

Datum uitspraak:

01-06-2016

Curator:

mr. J.C.M. Silvius

R-C:

mr. L.T. de Jonge

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bossina B.V. tevens h.o.d.n. Bossina Verf, Bossina Graphic Shop
en Bossina Art Supplies, gevestigd te Pottebakkersrijge 19, 9718 AG Groningen,
KvK nr. 02033527
Activiteiten onderneming
Detailhandel in verf en verfwaren.
Omzetgegevens
2014: 497.100,2015: 443.360,Personeel gemiddeld aantal
5
Saldo einde verslagperiode
5.295,87
€ 81.716,94.
€ 81.922,-.
€ 38.949,89.
Verslagperiode
1 juni 2016 t/m 8 juli 2016
9 juli 2016 t/m 10 oktober 2016
11 oktober 2016 t/m 27 december 2016.
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28 december 2016 t/m 27 maart 2017.
Bestede uren in verslagperiode
106,1.
69,8.
11,5.
21,8.
Bestede uren totaal
106,1.
175,9
187,4
209,2.
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 17 maart 1977. De aandelen worden in een verhouding 51,148,9% gehouden door Wentel Beheer B.V. en Erik Brouwer Beheer B.V. Wentel Beheer B.V.
voert de directie van de vennootschap. De heer R. Wentel is bestuurder van Wentel Beheer
B.V.
Bossina Verf is tot 2003 gedreven door familieleden van de oprichter. Bossina Verf is opgericht
in 1903. In 2003 heeft de heer R. Bossina de aandelen in de vennootschap overgedragen aan
Erik Brouwer Beheer B.V. Erik Brouwer Beheer B.V. heeft zich in 2010 teruggetrokken uit de
feitelijke leiding over de vennootschap en ontslag genomen als bestuurder. Gelijktijdig heeft
Erik Brouwer Beheer B.V. in 2010 51,1% van de aandelen overgedaan aan Wentel Beheer
B.V. De heer Wentel is sindsdien (middellijk) bestuurder van de vennootschap en drijft als
zodanig de winkel.

Pagina 2 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.2

4

Datum:

31-03-2017

Winst en verlies
Bossina heeft over het jaar 2015 een resultaat behaald van -/- € 3.184,- (2014: -/- € 150.429).
bron: jaarrekening 2015.

1.3

Balanstotaal
2014: € 262.418,-.
2015: € 252.185,-.
Bron: jaarrekening 2015

1.4

Lopende procedures
Het is de curator vooralsnog niet gebleken dat de vennootschap verwikkeld is in thans nog
lopende procedures.
Er zijn geen aanwijzingen dat er nog procedures aanhangig zijn.

1.5

Verzekeringen
De vennootschap heeft de gebruikelijke verzekeringen.
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQLQPLGGHOVEHsLQGLJG

1.6

Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte gelegen aan de Pottenbakkersrijge 19,20 en 21 te
Groningen. De huur is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd
tegen 7 september 2016. In deze ruimte is de winkel van Bossina Verf en Bossina Art
Suppliers gevestigd.
De vennootschap huurt voorts een bedrijfsruimte op de hoek Westerhaven/
Westerhavenstraat. Deze ruimte wordt onderverhuurd. Na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris is deze huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 juli 2016
EHsLQGLJG

Het bedrijfspand is inmiddels ontruimd.
De verhuurder heeft een vordering ingediend van € 39.638,62 waarvan € 9.413,41 als
boedelvordering kwalificeert.
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Oorzaak faillissement
De omzet van de vennootschap is sinds 2009 jaarlijks met circa 10% gedaald. De bestuurder
van de vennootschap wijt dit met name aan de economische crisis. Hij stelt dat consumenten
minder geld uitgeven aan onderhoud van de woning. Daarnaast is een groot aantal kleine
bedrijven, dat tot de vaste klantenkring van de vennootschap behoorde, minder verfproducten
gaan afnemen, omdat de activiteiten in de bouw zijn gestagneerd. De afdeling
kunstenaarsbenodigdheden heeft in deze periode te lijden gehad onder omzetverlies dat door
de directie met name wordt geweten aan het feit dat kunstenaars het in de afgelopen jaren
financieel moeilijk hebben gehad. De omzetteruggang heeft tot gevolg dat de vennootschap in
de afgelopen twee jaren aanzienlijke verliezen heeft gemaakt. Deze verliezen zijn in hoofdzaak
gefinancierd door het laten oplopen van een huurachterstand en een achterstand bij de
belastingdienst. De liquiditeitskrapte is in het tweede kwartaal van 2016 zodanig opgelopen dat
de directie van de vennootschap daarin aanleiding zag het faillissement van de vennootschap
aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
vijf.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
vijf.

2.3

Datum ontslagaanzegging
2 juni 2016.

2.4

Werkzaamheden
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het ontslag van de
personeelsleden aangezegd en samen met het UWV een bijeenkomst belegd om de
personeelsleden te informeren.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap heeft een winkelinventaris, bestaande uit toonbanken, stellingkasten, divers
oud meubilair en een kassasysteem. De vennootschap heeft voorts in het magazijn diverse
stellingkasten en er zijn enige gereedschappen voorhanden voor het vervaardigen van lijsten.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.
De bedrijfsinventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 3.932,50 incl. btw.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Zie onderdeel 3.9
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris kwalificeert als bodemzaken. Er is een aanzienlijke belastingschuld, waarvan
niet valt aan te nemen dat deze zal kunnen worden voldaan uit het vrij actief. De opbrengst
van de inventaris zal dan ook, hoewel daar een stil pandrecht op rust, worden gereserveerd
ten behoeve van de fiscus.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWGLYHUVHRULsQWHUHQGHZHUN]DDPKHGHQYHUULFKW
De curator heeft gesprekken gevoerd met belangstellenden, opkopers uitgenodigd voor een
bezichtiging en biedingen beoordeeld.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De vennootschap heeft een winkelvoorraad. De winkel is verdeeld over een gedeelte voor
verfproducten, die bedoeld zijn als onderhoud, en verfproducten, die bedoeld zijn voor het
vervaardigen van kunstwerken. Daarnaast is er nog enige voorraad in het magazijn.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Zie onderdeel 6.1
De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 3.025,- inclusief btw.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Zie onderdeel 5.5
De boedel heeft een boedelbijdrage van € 250,00 ontvangen.
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Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
De curator heeft gesprekken gevoerd met belangstellenden, opkopers uitgenodigd voor een
bezichtiging en biedingen beoordeeld.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De vennootschap heeft nog een tegoed op de lopende rekening bij ABN Amro Bank N.V. en
kasgeld.
Op datum faillissement was de stand op de rekening van € 1.811,47 credit en was er een
bedrag van € 750,- aan kasgeld.
De curator heeft het recht om de handelsnaam "Bossina Verf" alsmede onderdelen
daarvan te blijven gebruiken verkocht aan de huidige exploitant van de verfzaak, die
sinds 1 december 2016 in het bedrijfspand aan de Pottenbakkersrijge 19 te Groningen is
gevestigd. De koopprijs bedraagt € 2.500,- ex BTW en wordt in twaalf termijnen voldaan.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
De eerste termijnbetaling betreffende de handelsnaam groot € 252,08 is ontvangen.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht.
De curator heeft onder andere gecorrespondeerd met de ABN AMRO Bank.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Op datum faillissement bedroeg de stand van de debiteuren € 8.557,18.
Correctie. Op datum faillissement bedroeg de stand van de debiteuren € 8.923,71.

4.2

Opbrengst
Er is inmiddels een opbrengst van € 2.252,02, welk bedrag is bijgeschreven op de
zakenrekening van de vennootschap bij ABN Amro Bank N.V.
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Er is inmiddels een opbrengst van € 6.021,43.
Er is inmiddels een opbrengst van € 6.287,84.
4.3

Boedelbijdrage
Zie onderdeel 5.5

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht en de debiteuren
aangeschreven tot betaling.
De curator heeft in de verslagperiode debiteuren aangeschreven, telefonisch contact gezocht
met debiteuren, ontvangen betalingen verwerkt in het debiteurenoverzicht en daar waar nodig
herinneringen aan debiteuren verstuurd.
De curator heeft in de verslagperiode contacten onderhouden met debiteuren en ontvangen
betalingen c.q. verrekeningen verwerkt in het debiteurenoverzicht.
Er zijn geen ontvangsten meer binnengekomen. Het restant ad € 2.635,87 dient als
oninbaar te worden beschouwd.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vennootschap heeft geen bankkrediet. De vennootschap is gefinancierd door Erik Brouwer
Beheer B.V. De exacte omvang van de vordering van deze financier is nog niet vastgesteld,
doch uitgegaan kan worden van een bedrag van ruim € 200.000,--.

5.2

Leasecontracten
De vennootschap heeft geen leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden
De vennootschap heeft aan Erik Brouwer Beheer B.V. in 2010 bij het aangaan van de
financiering zekerheden verstrekt. De vennootschap heeft een pandrecht gegeven op
inventaris, voorraden en vorderingen. Ter zake het stil pandrecht op de bedrijfsmiddelen is het
bodemvoorrecht van de fiscus sterker. Verwezen wordt naar onderdeel 3.9. Ter zake de
vorderingen is geen sprake van een geldig gevestigd stil pandrecht, omdat de laatste
registratie dateert van 2010 en de huidige openstaande vorderingen allen van recente datum
zijn. De vorderingen dienen derhalve te worden toegerekend aan het vrij actief.
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Separatistenpositie
Er zijn afspraken gemaakt die inhouden dat de voorraad in eerste instantie te gelde zal worden
gemaakt door het houden van een uitverkoop in de winkel. Deze uitverkoop zal in beginsel nog
doorgaan tot 14 juli 2016. De voorraad die na de uitverkoop resteert zal in beginsel door de
curator worden verkocht aan mogelijke doorstartkandidaten/opkopers.
De uitverkoop is voortgezet tot 8 augustus 2016. Nadien heeft een verkoop plaatsgevonden
van de resterende voorraad alsmede de bedrijfsmiddelen aan een opkoper. De pandhouder
deelt niet mee in de opbrengst van de bedrijfsmiddelen wegens de voorrangspositie van de
fiscus. De pandhouder deelt wel mee in de opbrengst van de uitverkoop en van de opbrengst
van de verkoop van de restanten aan een opkoper. Uit de opheffingsuitverkoop ontvangt de
pandhouder € 45.830,04 en uit de verkoop van de restanten ontvangt de pandhouder €
2.250,-. Tezamen ontvangt de pandhouder € 48.080,04. Dit bedrag is inmiddels ook aan de
pandhouder overgemaakt.

5.5

Boedelbijdragen
De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over boedelbijdragen. Deze
afspraken houden in dat van de opbrengst van de uitverkoop exclusief btw en na aftrek van
eventuele afkoop van eigendomsvoorbehoud de helft toekomt aan de boedel en de andere
helft aan de pandhouder. De opbrengst van de resterende voorraad, die overblijft na de
uitverkoop, komt toe aan de pandhouder onder aftrek van een boedelbijdrage van 10%.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich 15 leveranciers gemeld met eigendomsvoorbehoud. Met het merendeel van de
leveranciers zijn afspraken gemaakt over afkoop van het eigendomsvoorbehoud tegen
voldoening van 25% van de inkoopwaarde van de aanwezige voorraad.
De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Er is geen sprake van retentierechten.

5.8

Reclamerechten
Er is geen sprake van reclamerechten.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht en overleg met de
betrokkenen gevoerd.
De curator heeft de crediteuren met een eigendomsvoorbehoud uitgenodigd, goederen
geretourneerd en de bijbehorende creditfacturen verwerkt. De curator heeft de nodige
werkzaamheden verricht ter zake de afwikkeling van de rechten van de pandhouder.
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Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

31-03-2017

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de exploitatie van de
winkel voortgezet. Op deze wijze kan de hoogst mogelijke opbrengst uit de voorraad worden
verkregen en worden de kansen voor een doorstart vergroot.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
,QKHWHHUVWYROJHQGHYHUVODJ]DOGHFXUDWRUYHUVODJGRHQYDQGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQGH
voortzetting.
Als bijlage zal het exploitatieverslag worden gevoegd, hieronder wordt een samenvatting
weergegeven:
Totaal baten € 121.772,80
Totaal lasten -/- € 9.785,64
Af te dragen btw -/- € 19.435,79
Totaal € 92.551,37
Aan de pandhouder is een bedrag van € 45.830,04 afgedragen. Zie ook onderdeel 5.4 van dit
verslag.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator heeft in het kader van de voortzetting de nodige werkzaamheden verricht.
De curator heeft in het kader van de voortzetting contacten onderhouden met de bestuurder,
leverancier en met de pandhouder. De curator heeft in een exploitatieverslag de baten en de
lasten bijgehouden en een afrekening gemaakt voor de pandhouder.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator is in overleg met enkele kandidaten om een doorstart te realiseren.
Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.5

Doorstart: Verantwoording
In het eerstvolgende verslag zal een verantwoording worden opgenomen.
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.
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Niet van toepassing.
6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met diverse betrokkenen.
De curator heeft met diverse belangstellenden meerdere gesprekken gevoerd over een te
realiseren doorstart.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft vastgesteld dat de vennootschap de boekhouding naar behoren heeft
gevoerd.

7.2

Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2014. Deze jaarrekening is
gedeponeerd op 10 maart 2016. De jaarrekening is derhalve zes weken te laat gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Bossina B.V. is een kleine vennootschap, die is vrijgesteld van de controleverplichting.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De vennootschap is opgericht in 1977, zodat een eventuele vordering tot volstorting inmiddels
is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het is te vroeg daarover enige uitspraak te doen.
Afgezien van het feit dat de jaarrekening 2014 te laat is gedeponeerd zijn er geen
aanwijzingen voor onbehoorlijke taakvervulling. De curator overweegt geen verdere acties te
ondernemen.
De curator zal geen verdere actie ondernemen.

7.6

Paulianeus handelen
Vooralsnog is het de curator niet gebleken dat er sprake is van paulianeus handelen.
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Nader onderzoek wijst uit dat er geen paulianeuze handelingen zijn.
7.7

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
Nader onderzoek wijst uit dat er geen paulianeuze handelingen zijn.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Naast het salaris van de curator zal naar verwachting een vordering worden ingediend door
UWV wegens de overgenomen loonbetalingsverplichtingen, die over de periode op en na 1
juni 2016 kwalificeren als boedelschuld. Daarnaast geldt de huur van het bedrijfspand vanaf
datum faillissement als boedelschuld.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 15.970,21. De verhuurder heeft
een boedelvordering ingediend van € 9.413,41. De curator zal aangifte boedelbtw doen, nadat
het eerste salaris van de curator is gedeclareerd. Verwacht wordt dat er nog enige afdracht
aan de fiscus plaats zal vinden.
De vordering van het UWV is gewijzigd naar € 16.669,46 in verband met de pensioenpremie.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering bij de curator ingediend.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 2.555,-, zijnde loonheffing. De curator heeft
contact opgenomen met de fiscus om het overzicht van de fiscale schulden volledig te maken.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 20.130,- terzake loonheffing en omzetbelasting.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot op heden heeft het UWV nog geen vordering bij de curator ingediend.
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 10.341,66.
De preferente vordering van het UWV is gewijzigd naar € 11.696,46 in verband met de
pensioenpremie.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden zijn er geen andere preferente crediteuren.
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Aantal concurrente crediteuren
Er zijn 75 concurrente crediteuren aangeschreven, tot op heden zijn er 11 crediteuren
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De crediteuren die een beroep hebben
gedaan op een eigendomsvoorbehoud worden op een later moment verwerkt.
Tot op heden zijn er 36 crediteuren die een vordering hebben ingediend en geplaatst zijn op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
Tot op heden zijn er 38 crediteuren die een vordering hebben ingediend en geplaatst zijn op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
Tot op heden zijn er 39 crediteuren die een vordering hebben ingediend en geplaatst
zijn op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.558,90
€ 76.367,51.
€ 76.224,20
€ 76.563,87.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg hierover enige uitspraak te doen.
De verwachting is dat de boedelvorderingen volledig kunnen worden voldaan. Op dit moment
is nog geen volledig zicht op de omvang van de preferente vorderingen. Verwacht wordt dat de
curator daarover in het komende kwartaal nadere informatie zal ontvangen, waarna in het
volgende verslag informatie kan worden verschaft over de verwachte wijze van afwikkeling.
Naar verwachting zullen de boedelvorderingen volledig kunnen worden voldaan. Wellicht is er
nog enig actief waaruit uitdeling aan de preferente crediteuren ex artikel 137a Fw kan worden
voldaan.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven, een ophaalmoment georganiseerd
voor de crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud en de
nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
De curator heeft de ingediende vorderingen beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren.
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

31-03-2017

Niet van toepassing
9.2

Aard procedures
Niet van toepassing

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg hierover een uitspraak te doen.
De verwachting is dat het faillissement in 2017 kan worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal voortgaan met de verkoop van de activa en daarbij zo mogelijk een doorstart
realiseren. De curator zal de debiteuren innen en voorts de nodige inventariserende
werkzaamheden verrichten, in het bijzonder ter zake de rechtmatigheid en de crediteuren.
De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de debiteuren voortzetten, de
schulden inventariseren en de rechtmatigheidsvraagstukken afwikkelen.
De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de debiteuren afronden en de
rechtmatigheidsvraagstukken afwikkelen.
De curator zal de koopprijs van de handelsnaam incasseren.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal voor 8 oktober 2016 worden ingediend.
Het volgende verslag zal voor 10 januari 2017 worden ingediend.
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Het volgende verslag zal op of omstreeks 28 maart 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal op of omstreeks 27 juni 2017 worden ingediend.
10.4

Werkzaamheden
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