Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
31-01-2019
F.10/17/324
NL:TZ:0000014438:F001
04-07-2017

R-C
Curator

mr. C de Jong
mr M.W. Huijzer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sportdotcom B.V.

26-04-2018
4

Gegevens onderneming
Sportdotcom B.V.
Vrijheer van Eslaan 23
3353 TA Papendrecht.

26-04-2018
4

Statutaire vestigingsplaats: Ede.

Activiteiten onderneming
Groothandel in sportartikelen.

26-04-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 1.389.061,67

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gegevens nadien zijn vooralsnog onbekend.

26-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
De vennootschap had geen personeel in dienst.

26-04-2018
4

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 3.783,13

Boedelsaldo
€ 2.824,39

26-04-2018
4

25-07-2018
5

In de afgelopen verslagperiode zijn w at boedelkosten gemaakt, w aardoor het
saldo enigszins is afgenomen.

Boedelsaldo
€ 499,48

Boedelsaldo
€ 499,48

24-10-2018
6

31-01-2019
7

Verslagperiode
van
30-1-2018

26-04-2018
4

t/m
26-4-2018

van
27-4-2018

25-07-2018
5

t/m
23-7-2018

van
24-7-2018

24-10-2018
6

t/m
16-10-2018

van
17-10-2018
t/m
29-1-2019

Bestede uren

31-01-2019
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

37,40 uur

5

25,45 uur

6

13,45 uur

7

12,15 uur

totaal

88,45 uur

Toelichting bestede uren
4 juli 2017 tot en met 1 augustus 2017 : 13 uren en 45 minuten
2 augustus 2017 tot en met 2 november 2017 : 13 uren en 55 minuten
3 november 2017 tot en met 29 januari 2018 : 5 uren en 15 minuten

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

26-04-2018
4

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het onderzoek is nog niet afgerond. Uit nader ontvangen informatie en
gesprekken met betrokkenen is w el meer duidelijk gew orden omtrent deze
transactie(s). In de komende verslagperiode zullen conclusies getrokken
(moeten) w orden.

26-04-2018
4

De curator is met een betrokkene in contact getreden die ter zake aanvullende
informatie kan verstrekken.

25-07-2018
5

Een faillissementsverhoor heeft een en ander aan het licht gebracht. De
curator beraadt zich nog omtrent het vervolg.

24-10-2018
6

De resultaten van het faillissementsverhoor zijn besproken met de heer
Hofstede. Hij zou in 2011 grond hebben gekocht van derden (een perceel
naast zijn w oning) voor € 120.000,--. Deels zou deze koopprijs gefinancierd
zijn vanuit Sportdotcom B.V. Administratief is dat verw erkt als vordering van
de failliete B.V. op de verkopers van de grond (in plaats van een vordering
van de failliete B.V. op de heer Hofstede). De grond zou thans, zo volgt uit
door Hofstede overgelegde stukken, veel minder w aard zijn. Er is nog niet
geleverd (aan de heer Hofstede).

31-01-2019
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nader onderzoek.

25-07-2018
5

Vooralsnog doet de curator niets met de uitkomsten van het
faillissementsverhoor, zulks in afw achting van de uitkomsten van het
aangekondigde faillissementsakkoord (zie 8.8).

31-01-2019
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het onderzoek loopt nog. Daarbij w orden ook de verhaalsaspecten
nadrukkelijk betrokken.

26-04-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het onderzoek w ordt nog immer voortgezet. Voor de rekeningcourantvordering op mevrouw Atteveld is inmiddels een dagvaarding
uitgebracht. Daarin zijn ook diverse grote opnames betrokken op het moment
dat de w inkel op Hoog Catharijne reeds w as gestaakt en de vennootschap
niet langer actief w as. Gelet op de omvang van de vordering laat de curator
het aspect "bestuurdersaansprakelijkheid" vooralsnog rusten.

25-07-2018
5

Mevrouw Atteveld heeft uitstel gevraagd in de procedure, maar moet
binnenkort haar eventuele (maar bij de curator onbekende) verw eer tegen de
vordering(en) indienen.

24-10-2018
6

In verband met de mogelijke aanbieding van een faillissementsakkoord heeft
de curator ingestemd met nader uitstel voor de conclusie van antw oord.

31-01-2019
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De huidige en voorgaande bestuurder hebben de curator nogmaals bevestigd
geen (nadere) administratie te hebben.

26-04-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-04-2018
4

De curator heeft nogmaals met mevrouw Atteveld gesproken en heeft
begrepen dat er - anders dan eerder w erd aangegeven - geen jaarrekening
2015 beschikbaar is.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

26-04-2018
4

Met de heer Mentink is uiteindelijk w eer contact verkregen. Met hem is een
schikking getroffen w aarbij € 20.000,-- in 8 termijnen w ordt (terug)betaald. De
1e termijn is echter niet tijdig ontvangen. De curator beraadt zich op
(rechts)maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

25-07-2018
5

De heer Mentink heeft vooralsnog niets betaald. Van de rechter-commissaris is
toestemming verkregen om tot incasso te komen en rechtsmaatregelen in te
leiden dan w el het faillissement van de heer Mentink aan te vragen.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

24-10-2018
6

De curator heeft het faillissement van de heer H.J.A. Mentink aangevraagd w elk
faillissement ook is uitgesproken.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

31-01-2019
7

In de afgelopen verslagperiode is overleg gew eest met de curator in het
privé-faillissement van de heer Mentink.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- voortzetting incasso Mentink
- nader overleg over mogelijke aansprakelijkstelling andere betrokkenen

25-07-2018
5

- nader overleg over mogelijke aansprakelijkstelling andere betrokkenen
- vooralsnog "on hold" in verband met mogelijke aanbieding van een
akkoord.

31-01-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.569,00

26-04-2018
4

€ 35.569,00

25-07-2018
5

De aanslag ex artikel 29 lid 7 w et OB is opgelegd aan de hand van een
eerdere crediteurenlijst. Deze blijkt thans te laag te zijn. Voor zover een
correctie van die vordering van belang mocht zijn ten tijde van de afw ikkeling,
dan zal hieromtrent contact op w orden genomen met de Belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

25-07-2018
5

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog preferente vordering, maar
deze is vooralsnog niet geconcretiseerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

26-04-2018
4

6

25-07-2018
5

5

24-10-2018
6

Abusievelijk is bij het 5e verslag een onjuist aantal opgegeven.
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

31-01-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 277.095,58

26-04-2018
4

€ 554.191,16

25-07-2018
5

€ 277.095,58

24-10-2018
6

Abusievelijk is bij het 5e verslag een onjuist bedrag opgegeven.
€ 39.527,43

31-01-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er gaan geruchten dat de grootste crediteur (en aanvrager van het
faillissement) inmiddels geheel of gedeeltelijk gecompenseerd zou zijn en
inmiddels geen vordering meer heeft of deze w enst in te trekken. De curator
heeft ter zake navraag gedaan en onderhoudt contact met de aanvrager van
het faillissement over (intrekking) van de vordering.

25-07-2018
5

- mogelijk bijstelling vordering fiscus
De grootste concurrente crediteur heeft de ingediende vordering ingetrokken.
Daarmee w ordt mogelijk een akkoord realiseerbaar.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

31-01-2019
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal met de rechter-commissaris nader overleg voeren over de
vervolgstappen tegen de (ex)bestuurders en/of feitelijke beleidsbepalers.

26-04-2018
4

Ten aanzien van zow el de heer Mentink als mevrouw Atteveld is groen licht
verkregen om vervolgstappen te nemen, w elke inmiddels ook zijn gezet. Voor
w at betreft de andere betrokkenen w ordt het onderzoek vooralsnog
voortgezet.

25-07-2018
5

De heer Mentink is inmiddels privé failliet; mevrouw Atteveld is gedagvaard.
Met de heer Hofstede (en zijn advocaat) vindt overleg plaats.

24-10-2018
6

De verw achting is dat binnenkort een verificatievergadering w ordt
aangevraagd w aarop een akkoordsvoorstel in stemming zal w orden
gebracht.

31-01-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-04-2018
4

Mogelijk medio 2019 (als succesvol een akkoord bereikt kan w orden).

31-01-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie ieder afzonderlijk onderdeel van dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

26-04-2018
4

