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GEZAMENLIJK OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET
Nummer: 8 Datum: 15 augustus 2018

Gegevens ondernemingen 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Centre Neuf B.V. (hierna: "Centre Neuf") ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 43269614,

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kreuz Torcqué B.V. (hierna: "Kreuz Ïorcqué"),
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
54958660,

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De
Groot Torcqué 2 B.V. (hierna: "De Groot"), ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 34278177,
statutair gevestigd te Amsterdam en gevestigd aan de Van
Woustraat 64 H (1073 LN) te Amster«:Jam.

Gezamenlijk worden de gefailleerde vennootschappen aangeduid
als "Torcqué c.s.".

Faillissementsnummer Centre Neuf: C/13/16/471 F

Kreuz Torcqué: C/13/16/472 F

De Groot: C/13/16/473 F

Datum uitspraak 1 november 2016

Curator Mr. C.L. van Tilburg

Rechter-commissaris Mr. W.F. Korthals Altes

Gelet op de samenhang tussen de faillissementen zal in deze en
de komende verslagperioden de voortgang in de faillissementen
gezamenlijk in één verslag worden opgenomen.

Activiteiten onderneming Centre Neuf exploiteerde een winkel in de Utrechtsestraat te
Amsterdam. Kreuz Torcqué exploiteerde een winkel in de
Utrechtsestraat en een winkel aan de Van Woustraat te
Amsterdam. De Groot fungeerde als holdingmaatschappij. Ten
tijde van de uitspraak van de faillissementen was er enkel nog
een winkel gevestigd in het pand aan de Van Woustraat 64 H.
De deuren van deze winkel waren reeds gesloten.

Omzetgegevens Centre Neuf:.

2015: € 366.434

2016: € 56.243

Kreuz Torcqué:
2015: c 33.770

2016: € 179.461 (t/m oktober)
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Personeel gemiddeld aantal Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie:

Centre Neuí: 0

Kreuz Torcqué: 3

De Groot: O

Verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode

Bestede uren totaal

23 mei 2018 tot 15 augustus 2018

Centre Neuj: 3,3 uur

Kreuz Torcqué: 4,2 uur

De Groot: O uur

Centre Neuf: 16,1 uur

Kreuz 7orcqué: 61,1 uur

De Groqt: 4,9 uur

1.

1.1

Inventarisatie

Directie en organisatie

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

Afgewikkeld

De vennootschappen De Groot en Centre Neuf zijn opgericht op
4 juli 2007. Kreuz Torcqué is opgericht op 22 februari 2012. De
heer Johannes Franciscus Torcqué (hierna: "Torcqué") is
bestuurder en enig aandeelhouder van De Groot die op haar
beurt de aandelen in Centre Neuf en Kreuz Torcqué houdt.
Voorts is Torcqué enig bestuurder van Centre Neuf en Kreuz
Torcqué.

Centre Neuf:

2015: € 130.124

2016: - € 51.384

Kreuz Torcqu4:
2015: - € 68.585

2016: c 20.965

De Groot: Geen cijfers beschikbaar.

Volgens recent opgestelde jaarcijfers 2016:

Centre Neuf:

2015: c 218.951

2016: c 122.692

Kreuz Torcqué:
2015: € 231.307

2016: € 86.342

1.4 Lopende procedures Afgewikkeld: zie la openbaar verslag.
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1.5 Verzekeringen Afgewikkeld: zie 1'- openbaar verslag.

1.6 Huur Zie 1" openbaar verslag. De sleutels van het winkelpand in de
Van Woustraat 64 H zijn op 16 januari 2017 aan de verhuurder
overgedragen.

1.7 0orzaak faillissement De bestuurder van Kreuz c.s. heeft de oorzaak van de
faillissementen als volgt toegelicht.

Door de aanhoudende crisis en veranderingen in de markt is in
september 2015 besloten te stoppen met het winkelconcept
Centre Neuf in de Utrechtsestraat en op een nieuwe locatie in de
Utrechtsestraat te starten met een nieuw winkelconcept (Miles).
Deze nieuwe winkel werd geëxploiteerd door Kreuz Torcqué. In
het voorjaar van 2016 is Miles verhuisd naar een goedkopere
Iocatie aan de Van Woustraat 64 H. Echter door de aanhoudende
tegenvallende resultaten, onder meer door de lange nazomer,
waarbij de baten de kosten niet dekten en de vennootschap ook
niet beschikte over een financiële buffer, zag bestuurder zich
genoodzaakt om het faillissement van Kreuz c.s. aan te vragen.

De door de bestuurder opgegeven oorzaak van de
faillissementen Kreuz c.s. zal de komende periode nader worden
onderzocht.

2. Personeel Afgewikkeld: zie 1" openbaar verslag.

3. Actíva Afgewikkeld.

Onroerende zaken Niet van toepassing.

Bedriifsmiddelen

3.5 Beschrijving Kreuz Torcqué

In de winkel aan de Van Woustraat 64 H heb ik inventaris en
voorraad (kleding en accessoires) aangetroffen.

Er is een kijkochtend georganiseerd voor geïnteresseerde
(op)kopers. De kijkochtend heeft geleid tot een tweetal
biedingen van opkopers. Deze biedingen zijn dusdanig laag
uitgevallen dat ik de zaken ter veiling heb aangeboden.

Na de veiling resteert nog circa 50 stuks kleding. Inmiddels heb
ik een opkoper gevonden voor de restantvoorraad. Met uw
goedkeuring is tot verkoop overgegaan.

De Groot & Centre Neuf

Ik heb geen bedrijfsmiddelen in de faillissementen van De Groot
en Centre Neuf aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst Veilingopbrengst voorraad en inventaris (na aftrek
veilingkosten): € 1.682,38 inclusief btw.
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3.7 Boedelbíjdrage

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden

Verkoop restant voorraad: € 242,00 inclusief btw.

Met betrekking tot de verkoop van inventariszaken is een
boedelbijdrage niet van toepassing.

Door de belastingdienst is bodembeslag gelegd op de inventaris
van Kreuz Torcqué.

Organïseren kïjkdaq. Diverse telefoongesprekken en
correspondentie met ge'ínteresseerden, overleg met bank,
rechter-commissaris en taxateur. Opstellen overeenkomsten.

Voorraden / onderhanden yverk

3.9 BeschrÏjvÏrug

3.10 Verkoopopbrengst

3.11 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Andere activa

Kreuz Torcqué

Zie onder 3.5.

De Groot & Centre Neuf

Ik heb in de faillissementen van De Groot en Centre Neuf geen
voorraden aangetroffen.

Zie 3.6

10'/o van de verkoopopbrengst van voorraden met een minimum
van € 1.000,= excl. btw.

Uit de opbrengst van de veiling met betrekking tot de voorraad
en de verkoop van de restant voorraad minus de veilingkosten
volgt dat er geen uitkering aan de bank kan plaatsvinden.

Zie onder 3.8.

Niet aangetroffen.

4. Debiteuren Niet van toepassing. Zie 1'- openbaar verslag.

5. Bank / zekerheden Afgewikkeld.

5.1 Vordering van/tegoed bij : De Groot hield een rekening aan bij de ABNAMRO Bank. Het
bank(en) saldo van de rekening ad € 683,91 is naar de

faillissementsrekening overgemaakt

De Rabobank heeft van Kreuz c.s. uit hoofde van een lening en
verstrekte kredietfaciliteiten een bedrag van € 189.387,68 te
vorderen.

Zie 1" openbaar verslag. Tot op heden is mij niet gebleken van
Iopende leasecontracten.

De Rabobank heeft een pandrecht op de voorraden en de
inventaris. Daarnaast is sprake van een borgstelling van
€227.000,= verleend door het Ministerie van EZ /
Staatsgarantie.

Uit de opbrengst van de voorraden heeft geen uitkering aan de

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Separatistenpositie

Boedelbijdragen

Eigendomsvoorbehoud

Reclamerechten

Retentierechten

Werkzaamheden

bank kunnen plaatsvinden. Zie onder 3.11.

Vooralsnog niet van toepassing.

Zie onder 3.11

Zie 1'- openbaar verslag. Tot op heden is mij niet gebleken van
eigendomsrechten van derden.

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

Tot op heden is niet gebleken van retentierechten.

Contact Rabobank.

6. Doorstart / voortzetten Niet van toepassing. Zie 1" openbaar verslag.

7.

7.1

Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4

7.5

7.6

Stortingsverpl. aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Werkzaamheden

Zie voorgaande verslagen.

De van bestuurder ontvangen toelichting en bijlagen bij de
financiële stukken zijn inmiddels bestudeerd. Enkele vragen zijn
afdoende beantwoord. Curator heeft nog een aantal aanvullende
vragen aan bestuurder voorr)elegd.

De jaarrekeningen over het boekjaar 2014 zijn bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd op 1 februari 2016. Er zijn bij de
jaarrekeningen geen winst- en verliesrekeningen gedeponeerd.

Aangezien de ondernemingen kunnen worden aangemerkt als
een kleine onderneming volgens artikel 396, boek 2 BW, zijn de
vennootschappen vrijgesteld van een accountantscontrole.

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

Zie 7.1.

Zie 7.1.

Bestudering financiële administratie en aanvullende stukken.
Correspondentie met bestuurder.

8.

8.1

Crediteuren

Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Geen wijzigingen sedert de laatste verslagperiode.

Salaris curator, publicatiekosten: PM

Claimsaqent:

Kreuz Torcqué: € 33,28
Centre Neuf: € 39,33
De Groot: € 3,C)3

Kreuz Torcqué: € 25.527 (incl. kosten)
Centre Neuf: € 11.478 (incl. kosten)
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8.3 Pref. vord. van UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente cred.

Het UWV heeft (nog) geen vorderingen ingediend.

(Nog) niet bekend.

Crediteuren wordt de mogelijkheid geboden om hun vordering
digitaal in te dienen via crediteurenlijst.nl (Claims Agent).

8.6 Bedrag concurrente cred.

8,7 Wïjze van afwikkeling

Werkzaamheden

Op dit moment is het navolgende aantal crediteuren bekend:

Kreuz Torcqué: 10
Centre Neuf: 11

De Groot: 1

Op dit moment is voor de navolgende bedragen aan concurrente
vorderingen ingediend:

Kreuz Torcqué: € 209.441,26
Centre Neuf: € 265.557,60
De Groot: € 189.387,68

In deze bedragen is de vordering van de Rabobank ad
€ 189.387,68 opgenomen.

Aan de crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan.

9. Procedures Afgewikkeld.

10. Overig

10.1 Saldo boedelrekening(en)

10.2 Termijn afwikkeling faill.

10.3 Plan van aanpak

10.4 Indiening volgend verslag

Werkzaamheden

Kreuz Torcqué: € 2.350,92
Centre Neuf: € 0

De Groot: € 683,91

In de afgelopen verslaqperïode hebben wederom geen mutaties
op de rekeningen plaatsgevonden, reden waarom tussentijdse
financiële verslagen niet worden bijgevoegd.

Nog niet bekend. Curator streeft ernaar om op korte termijn tot
afwikkeling van de faillissementen over te gaan.

Curator is in afwachting van de reactie van bestuurder op een
aantal aanvullende vraqen.

Naar verwachting zal curator midden november 2018 of zoveel
eerder als mogelijk het voortgangsverslag indienen.

Verslaglegging.

C.L. van Tilburg, curator

Bijlagen: tïjdregistratïes verslagtermijn
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