OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: EP Tom Deen Elektro VOF hodn EP
Volendam

Faillissementsnummer

: 15/14/399 F.

Verslagnummer

: 1

Datum uitspraak

: 16 september 2014

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. J. Snitker

Activiteiten onderneming

: winkel in witgoed en audioapparatuur

Omzetgegevens

: € 1.038.380 (2013: zonder controle)

Aantal personeel

: Geen

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: 0

Saldo Kas Bank

: € 0,-

Verslagperiode

: 16 september t/m 23 oktober 2014

1.

INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie
Het betreft hier het faillissement van de vennootschap onder firma E.P. Tom Deen
Electro, voorheen gevestigd aan de Julianaweg 61 te Volendam. De bedrijfsactiviteiten zijn in 1987 gestart en op 12 juni 2001 voortgezet in de vorm van
curanda. De vennoten van curanda zijn het echtpaar de heer J.C. Molenaar en
mevrouw G.M. Molenaar-Tol.
1.2 Winst en verlies
Jaar
2013
2012
2011
2010

Omzet
1.038.380
1.055.943
1.362.773
1.670.311

Resultaat
- 21.369
6.978
106.647
107.595

Eigen Vermogen
- 274.331
- 180.077
- 138.187
- 168.964

1.3 Balanstotaal
Jaar
2013
2012
2011
2010

Activa
1.125.974
1.215.251
1.270.324
1.310.699

Passiva
1.400.305
1.395.328
1.408.511
1.479.663

Eigen Vermogen
- 274.331
- 180.077
- 138.187
- 168.964

1.4 Lopende procedures
Volgens opgave van de vennoten niet bekend.
1.5 Verzekeringen
De (zakelijke) verzekeringen zijn al voor datum van het faillissement beëindigd.
1.6 Huur
De vennootschap was voorheen gevestigd in het winkelpand aan de Julianaweg
61 te Volendam. De bedrijfsruimte en de hierboven gelegen woning behoorden in
eigendom toe aan de vennoten. Het onroerend goed is op 20 juni 2014 verkocht en
overgedragen. De bovenwoning wordt thans gehuurd door de vennoten.
1.7 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de vennoten is sprake van meerdere oorzaken. De aankoop
en verbouwing van de winkel/woning aan de Julianaweg 61 te Volendam zou veel
duurder hebben uitgepakt dan begroot. De verkoopopbrengst van de voormalige
woning van vennoten waarmee de winkel/woning is gefinancierd bleek lager te zijn.
De financieringslasten bleken dus hoog. Vervolgens had de economische recessie
ook gevolgen voor de verkoop en had men veel concurrentie van de verkoop van
audio en witgoed via internet. Men heeft nog een particuliere investeerder
gevonden die ook nog geld heeft gestoken in de onderneming (H. Tol Onroerend
Goed B.V.). Tevergeefs, in maart 2014 raakte de heer Molenaar overspannen en
heeft de verkooporganisatie EP (Electronic Partner) waar de vennootschap haar
goederen van betrok en de Rabobank ingegrepen. De winkel werd als het ware
overgenomen; er werd een uitverkoop in gang gezet, waarbij de aankopen voldaan
moesten worden op pinautomaten van EP. Uit de verkopen werd het personeel
voldaan en ontvingen de vennoten ook een (leef)vergoeding. Vervolgens hebben
de Rabobank en EP gezocht naar een overname kandidaat voor het onroerend
goed met winkel. Het onroerend goed is vervolgens snel verkocht en
overgedragen. Ook na deze overdracht heeft de Rabobank nog een aanzienlijke
(concurrente) vordering. EP heeft ook een vordering ingediend.
De vennoten hebben zich in de periode voorafgaand aan het faillissement grotendeels laten leiden door de Rabobank en EP. Dit is ten koste gegaan van de
contacten met kleinere leveranciers die onbetaald zijn gelaten. Een van deze heeft
dan ook het faillissement aangevraagd van de vennootschap en de vennoten. De
behandeling van de aanvraag tegen de vennoten is door de Rechtbank
aangehouden tot 13 november 2014, omdat de vennoten hebben verzocht om
toelating tot de WSNP.
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2.

PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

: 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

: 2

2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet aan de orde. Ten tijde van het faillissement was er geen personeel (meer) in
dienst.
3.

ACTIVA
Onroerende Zaken

3.1 Beschrijving
Niet aan de orde. De onderneming was gevestigd in een woon/winkelpand aan de
Julianaweg 61 te Volendam, dat voor datum van het faillissement in overleg met de
hypotheekhouder (de Rabobank) is verkocht en overgedragen. Het onroerend
goed is verkocht voor € 1.030.000,-. Na verkoop resteert nog een schuld. De
Rabobank heeft een vordering ingediend van € 621.128,-.
3.2 Verkoopopbrengst

: N.V.T.

3.3 Hoogte hypotheek

: N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Niet meer aanwezig per datum van het faillissement. De bedrijfsmiddelen waren
gefinancierd en/of verpand aan de Rabobank. Voor datum van het faillissement
zijn de zekerheden uitgewonnen.
3.6 Verkoopopbrengst
N.V.T.
3.7 Boedelbijdrage
N.V.T.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.
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Voorraden / Onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Niet meer aanwezig ten tijde van het faillissement. De voorraden waren verpand,
dan wel behoorden, wegens het voorbehoud hierop, toe aan de leverancier.
Kennelijk zijn er nog wel goederen verkocht die geleverd zijn door derden, omdat
een van deze leveranciers het faillissement heeft verzocht.
3.10 Verkoopopbrengst

: N.V.T.

3.11 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Andere Activa
3.12 Beschrijving
In onderzoek.
3.13 Verkoopopbrengst
P.M.
Werkzaamheden
De boedel onderzoekt thans of er nog sprake is van actief.
4.

DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

: Niet aanwezig per datum faillissement.

4.2 Opbrengst

: N.V.T.

4.3 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Werkzaamheden
Onderzoek.
5.

BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)
De Rabobank Waterland en Omstreken heeft een vordering ingediend.
5.2 Leasecontracten
Niet meer aanwezig. De lease auto is voor datum van het faillissement retour
gegaan aan de leasemaatschappij.
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet meer aanwezig, reeds uitgewonnen voor datum faillissement.
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5.4 Separatistenpositie
Niet meer aanwezig.
5.5 Boedelbijdragen
Niet aan de orde.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Hierop wordt geen beroep gedaan.
5.7 Reclamerechten
Deze worden niet uitgeoefend.
5.8 Retentierechten
Hierop wordt geen beroep gedaan.
6. DOORSTART/VOORTZETTEN
De bedrijfsactiviteiten zijn voor datum van het faillissement voortgezet door een
derde partij.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.
7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.
7.3 Goedkeurende verklaring
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting op aandelen
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Voor zover van toepassing, onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
8.

CREDITEUREN (productie 1)

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. aanvraag faillissement

: PM
:: € 1.123,78
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8.2 Preferente vordering van de fiscus

: € 27.566,-

8.3 Preferente vordering van het UWV

:

8.4 Andere preferente crediteuren

:

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 29

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 820.600,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

: Nog niet bekend.

Werkzaamheden
De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.
9.

PROCEDURES

9.1
Naam wederpartij(en)
Niet bekend.
9.2
Aard van de procedure
Niet bekend.
9.3
Stand procedure
Niet bekend.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
De boedel zal de periode voorafgaand aan het faillissement nader onderzoeken.
Voorts zal het onderzoek naar mogelijk restant actief worden voortgezet. Er zal
overleg plaatsvinden met alle belanghebbenden. Tot slot zal moeten worden
afgewacht hoe de insolventie aanvraag tegen de vennoten zal worden afgewikkeld.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Zaandam, 23 oktober 2014
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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