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

3

Datum:

Gegevens onderneming:

9 juni 2015

Ocean Blue Latin America B.V.,tevens h.o.d.n.
Fly Brazil
C/13/14/611 F
Surseance 5 november 2014
Faillissement 11 november 2014
mr. R.P.A. de Wit
mr. M.J.E. Geradts

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:
Activiteiten onderneming:

Personeel gemiddeld aantal:

Ocean Blue Latin America B.V.
touroperator.
Per 31 december 2013: € 756.091
Per 31 december 2012: € 937.354
2 personen

Saldo einde verslagperiode:

€ 180.121,72

Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:

2 maart 2015 – 7 juni 2015
25,20uren
137,90 uren

Omzetgegevens:

is

een

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a
Faillissementswet. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
1.
1.1

Inventarisatie
Activiteiten, directie en

:

organisatie

Gefailleerde was een touroperator. Gefailleerde verkocht
losse vliegtickets, rondreizen en pakketreizen (vlucht en
hotel). De laatste tijd verkocht gefailleerde alleen nog maar
reizen naar Brazilië. Gefailleerde had een contract met Arke
Fly (=TUI) en charterde wekelijks een vliegtuig voor een
retourvlucht.
Enig bestuurder en 90% aandeelhouder van gefailleerde is
Ticket Easy B.V. 10% van de aandelen is in handen van een
werknemer. De heer Van der Molen en mevrouw Jansze zijn
bestuurders van Ticket Easy B.V.

1.2

Reizigers

1.3

Winst en verlies

1.3

Balanstotaal

:

Op datum surseance waren er reizigers in Brazilië.
Hotelkosten van deze reizigers konden niet meer worden
betaald door gefailleerde. Met medewerking van het SGR is
er voor gezorgd dat reizigers toch in de hotels konden
verblijven en de reizigers konden worden gerepatrieerd.
2013: €310.173 (verlies).
2012: €244.694 (verlies).
2011: €108.893 (winst).

:

Per 31 december 2013: €756.091
Per 31 december 2012: €937.354
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1.4

Lopende procedures

:

Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen

:

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten. Deze zijn
opgezegd.

1.6

Huur

:

Gefailleerde gebruikte een bedrijfsruimte dat werd gehuurd
door Ticket Easy B.V. Voor zover er sprake was van
onderhuur, is deze opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Volgens informatie van de failliet is de oorzaak van het
faillissement gelegen in een afname van de bezetting.
Hierdoor werd er verlies geleden. Eind oktober 2014 waren
er over onvoldoende financiële middelen om aan de
betalingscondities van Arke Fly (TUI) te voldoen. Als gevolg
hiervan heeft Arke Fly het contract beëindigd. Dit contract
was overigens gesloten met een zustermaatschappij van
gefailleerde. Op 4 november 2014 is aan gefailleerde
surseance verleend. Daarnaast heeft gefailleerde begin
november 2014 bij het SGR haar financieel onvermogen
gemeld en is de garantieregeling in gang gezet. SGR heeft
de kosten van twee retourvluchten voldaan om reizigers te
repatriëren. Doordat de SGR in werking is getreden zijn de
reeds geboekte reizen geannuleerd en mochten er geen
reizen meer verkocht worden. Hierdoor was er geen sprake
meer van inkomsten en alle vooruitbetaalde reissommen
moeten worden terugbetaald. Gelet op het voorgaande was
er geen uitzicht meer dat de schuldeisers na verloop van tijd
betaald kunnen worden. De curator heeft derhalve met
instemming van de bestuurder van gefailleerde verzocht om
de surseance in te trekken en het faillissement uit te
spreken.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Werkzaamheden

:

In deze verslagperiode geen.

ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

:

Niet van toepassing.

3.
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Activa

Verkoopopbrengst
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3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving

:

Enkele kantoorinventaris.

3.6

Verkoopopbrengst

:

De kantoorinventaris is geveild door BVA Auctions en heeft
na aftrek van de veilingkosten een verkoopopbrengst
gerealiseerd van € 2.269,95.

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9
Beschrijving

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

3.10

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.11

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

:

Gefailleerde hield een bankrekening bij ABN AMRO aan.
Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo
ter hoogte van € 56.008.94.

ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving

Op datum faillissement was er € 6.000 aan kasgeld
aanwezig.
Dit
is
overgemaakt
naar
de
faillissementsrekening.
Een vordering op een werknemer ter grootte van
€13.391,68. De curator heeft hierover gecorrespondeerd
met de werknemer en het UWV. Het UWV heeft hetgeen
aan de werknemer verschuldigd was in het kader van de
loongarantieregeling verrekend met de vordering.
15 domeinnamen.
Daarnaast is er nog een klantenbestand.
3.13
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Verkoopopbrengst

:

15 domeinnamen zijn verkocht aan TUI voor een totaal
bedrag van € 4.840,- (inclusief BTW). Voornoemd bedrag
is op de faillissementsrekening ontvangen:
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Werkzaamheden

4.

:

In onderhavige verslagperiode geen.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

De totale omvang van de (deels verouderde) debiteuren per
datum faillissement bedraagt EUR 54.665,45. De
debiteuren zijn door de boedel tweemaal aangeschreven.
Daarnaast zijn de debiteuren telefonisch benaderd.

4.2

Opbrengst

:

€ 2.022 tot de datum van dit verslag.
Vermoedelijk zal een groot deel van de debiteuren niet
kunnen worden geïncasseerd. Een merendeel van de
debiteuren heeft de vordering van gefailleerde
gemotiveerd betwist. Een tweetal debiteuren heeft door
middel van stukken onderbouwd niet tot betaling in staat te
zijn wegens financieel onvermogen.

4.3

5.

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Correspondentie met debiteuren

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Van Lanschot Bankiers heeft een vordering op gefailleerde
ter hoogte van € 1.470,80

5.2

Leasecontracten

:

De printer werd geleased. Deze is opgehaald.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

:

Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen

:

Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Niet van toepassing.

5.7

Reclamerechten

:

Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1
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Exploitatie / zekerheden

:

Niet van toepassing.
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6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

DOORSTART
6.3 Beschrijving

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

6.4

Verantwoording

:

Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst

:

Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

In verband met de betalingen zoals genoemd onder 7.6 is
nader onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Hierover is gecorrespondeerd met het bestuur. Met name is
aanvullend onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement en of de betalingen zoals genoemd onder 7.6
een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn. De
conclusie is dat ook zonder de betalingen zoals genoemd
onder 7.6 het faillissement onafwendbaar was.

7.6

Paulianeus handelen

:

Vlak voor datum surseance heeft gefailleerde een betaling
verricht aan de bestuurders van Ticket Easy B.V. Dit betreft
een bedrag ter grootte van €105.000. De curator heeft de
rechtshandeling die ten grondslag lag aan de betaling
vernietigd o.a. op grond van de pauliana en dit bedrag
teruggevorderd.
Ten aanzien van een betaling gedaan aan bestuurder Ticket
Easy B.V. ter grootte van €12.500 kort voor datum
surseance is de pauliana ingeroepen. Voornoemd bedrag is
teruggevorderd van Ticket Easy B.V.
Daarnaast was er nog een vordering op Ticket Easy uit
hoofde van een rekening-courant verhouding van €
37.700. Aan de andere kant was er nog een vordering van
Ticket Easy op gefailleerde van € 84.000 waarvan de
boedel overigens een deel ad € 23.000 betwiste. Per saldo
resteerde een vordering van Ticket Easy op de boedel.
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Over de afwikkeling van de ingeroepen pauliana en de
overige
vorderingen
over
en
weer
is
nader
gecorrespondeerd met het bestuur en met hun advocaat.
Uiteindelijk is de zaak afgedaan waarbij het bestuur €
117.500 aan de boedel heeft voldaan en er over en weer
kwijting wordt verleend voor de overige vorderingen.
Werkzaamheden

8.

:

Onderzoek
administratie
naar
rekening-courant
verhoudingen en herkomst diverse vorderingen, overleg en
correspondentie met accountant over nader onderzoek
oorzaken faillissement, correspondentie met advocaat en
bestuur over afwikkeling, diverse correspondentie met
bestuur aangaande betaling en tijdstip daarvan.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Naast het salaris van de curator is er een boedelvordering
van het UWV ter hoogte van € 19.200,16 en ClaimsAgent
€69,58.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

€ 13.595,-.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

Niet van toepassing.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

Niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Tot de datum van dit verslag hebben 18 concurrente
crediteuren een vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Op basis van de reeds ingediende vorderingen bedraagt de
omvang van de concurrente crediteuren (inclusief de
voorlopige vordering van het SGR) op dit moment €
443.173,25.
De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft een concurrente
vordering ingediend ter grootte van € 7.812,21. De
curator heeft deze vordering betwist omdat de verhuurder
geen huurovereenkomst heeft gesloten met gefailleerde
maar met Ticket Easy B.V.

8.7

9.
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Verwachte wijze van afwikkeling

:

De preferente crediteuren zullen volledig worden betaald
en de concurrente crediteuren zullen deels kunnen worden
betaald.

Werkzaamheden

:

Correspondentie UWV, correspondentie bestuurder,
correspondentie crediteuren, correspondentie fiscus,
correspondentie SGR.

Procedures
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9.1

Naam wederpartij(en)

:

Er zijn geen lopende procedures.

9.2

Aard procedure

:

Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

:

Nu duidelijk is dat een uitkering aan de concurrente
crediteuren mogelijk is zal een verificatievergadering
worden voorbereid. Daarna zal het faillissement direct
kunnen worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak

:

Controle
ingediende
verificatievergadering.

10.3

Indiening volgend verslag

:

September 2015

Werkzaamheden

:

Correspondentie R-C en verslaglegging.
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vorderingen,

voorbereiden

