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Gegevens failliet
Het betreft de besloten vennootschap Byours B.V., gevestigd en zaakdoende te Assen aan de
Pottenbakkerstraat 38 (KvK nr. 55575064).
Activiteiten onderneming
SBI-code: 47919 – Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food. SBIcode : 7112 – Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies.
Het exploiteren van een onderneming inzake het ontwerp, de vervaardiging en de aan- en verkoop
van sportkleding en daaraan gerelateerde (sport-)artikelen alsmede het – met het oog op de hiervoor
omschreven exploitatie – ontwikkelen en in stand houden van webwinkels en internetconcepten.
Omzetgegevens
De onderneming is opgericht in 2013. Uit de boekhouding blijkt van een omzet van € 117.202,-- over
de eerste drie kwartalen van 2014.
Faillissementsrekening
NL09 RABO 0191 9771 52 t.n.v. Byours B.V. qq PJGG Sluyter F19/14/229
Tijdsbesteding
In verslagperiode:

36 uur 40 minuten

Totaal:

36 uur 40 minuten

1. Inventarisatie
1.1. Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is Suldrun B.V., waarvan vijf natuurlijke personen aandeelhouder zijn. Formeel
bestuurder is voormelde Suldrun B.V., feitelijk bestuurder de heer M. Ellérie, wonende te Assen.
Suldrun houdt tevens alle aandelen in Bertico B.V., welke vennootschap tegelijkertijd met Bertico
B.V. is gefailleerd met benoeming van ondergetekende tot curator.
1.2. Winst en verlies
Voor zover thans bekend heeft het bedrijf over de eerste drie kwartalen van 2014 een verlies
geleden van ca. € 186.873,-.
1.3. Balanstotaal
Het balanstotaal, afgeleid uit de grootboekrekeningen, bedraagt per datum faillissement € 191.214,-1.4. Lopende procedures
Er is de curator nog niet gebleken van lopende procedures.
1.5. Verzekeringen
Alle verzekeringen zouden lopen via Quintes. De curator heeft de verzekeringen en aanspraken op
restitutie in onderzoek.
1.6. Huur
Het bedrijfspand is eigendom van Marcel Ellérie. De failliete vennootschap Bertico B.V. zou dit huren.
Voorshands is dit diffuus, omdat vanaf de (door de failliete vennootschap gevoede) bankrekening van
Bertico c.v. rente- en aflossingsverplichtingen werden voldaan aan de bank, maar van separate
huurbetaling door Bertico B.V. aan Bertico c.v. geen sprake is. Evenmin is sprake van betaling van
huur door Byours B.V. De curator heeft een en ander in onderzoek. In afwachting daarvan is de huur
voor zover bestaand door de curator opgezegd.
1.7. Oorzaak faillissement
De bestuurder wijst marktomstandigheden, met name concurrentie uit voormalige Oostbloklanden,
aan als oorzaak van het faillissement. De curator is van oordeel dat dit deels het deficit kan verklaren.
Evenwel dient ook te worden geconstateerd dat vraagtekens kunnen worden gezet aan de
kostenkant, met name het ten opzichte van de omzet aanhouden van een omvangrijk personeel
bestand.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:

Bedrijfsbezoeken, inventarisatie ter plaatse, besprekingen bestuurder en boekhouder , doornemen
administratie, inventarisatie financiële structuur, contacten met aandeelhouders en verdere
inventariserende werkzaamheden.

2. Personeel
2.1 Aantal personeel
Ten tijde van het faillissement waren 6 mensen in dienst. Dit is (ongeveer) gelijk aan het aantal
werknemers in 2013.
2.2. Ontslagaanzegging
Het personeel is op datum faillissement bij samenkomst door de curator geïnformeerd over de
gevolgen van het faillissement en de rol van het UWV. De formele opzeggingen zijn, na verkregen
machtiging van de rechter-commissaris, op 2 oktober 2014 in een personeel overleg aan de
werknemers verstrekt, gelijktijdig met de afhandeling van de UWV-aanvragen door het UWV.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Doornemen personeelsdossier, ontslagaanzegging werknemers na verkregen machtiging,
werkzaamheden in verband met UWV-bijeenkomst, bemoeienissen met diverse personele kwesties
als inlening en pensioen.

3. Activa
3.1. Onroerende zaken
Niet van toepassing.
3.2. Inventaris en machines
Niet aangetroffen, Byours maakte gebruik van de inventaris van Bertico B.V.
3.3. Voorraad
Er is voorraad, onder meer sportkleding, aangetroffen. Op deze voorraad rust geen pandrecht. De
curator heeft de voorraad verkocht en is in afwachting van goedkeuring door de rechter-commissaris
Andere activa
3.4. Beschrijving
Als ander actief kan aan Byours B.V. toe te schrijven goodwill worden gerekend. Het gaat hierbij om
handelsnaam, klantbestanden, telefoonnummers, website en al hetgeen relevant kan zijn om de

onderneming voort te zetten ,exclusief de materiele activa en debiteuren. De curator heeft verkoop
van deze goodwill in onderzoek.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Besprekingen, telefonisch en schriftelijk overleg met potentiele overnamekandidaten en potentiele
kopers activa, werkzaamheden in verband met taxatie NTAB, inventarisatie omvang boedel,
opstellen en doen uitgaan van verkoopmemorandum, bezichtigingen ter plaatse, diverse
werkzaamheden in verband met activa.

4. Debiteuren
4.1. Omvang debiteuren
De debiteurenpositie bedraagt per datum faillissement € 29.083,38.
Op de debiteuren rust geen pandrecht.
Alle debiteuren zijn inmiddels telefonisch geïnformeerd en aangeschreven dat uitsluitend bevrijdend
kan worden betaald op een door de curator aangewezen rekening.
4.2. Opbrengst
Tot heden €
4.3. Boedelbijdrage
De debiteuren zijn niet verpand, zodat alle opbrengsten de boedel ten goede komen.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Inventarisatie en aanschrijven debiteuren, administratie ontvangen debiteurenbetalingen.

5. Bank/zekerheden
5.1. Vordering bank
Geen.
5.2. Zekerheden
Er zijn door Byours B.V. geen zekerheden verstrekt.
5.3. Separatistenpositie

De curator heeft geen aanspraken op een separate positie ontvangen.
5.4. Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
5.5. Leaseovereenkomsten
Geen
5.6. Eigendomsvoorbehouden
De curator is thans niet bekend met aanspraken uit eigendomsvoorbehouden.
5.7. Reclamerechten
De curator is thans niet bekend met reclamerechten
5.8. Retentierechten
De curator is thans niet bekend met retentierechten
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Correspondentie bank.

6. Doorstart/voortzetten werkzaamheden
6.1. Voortzetten werkzaamheden
N.v.t.
6.2. Financiële verslaglegging
N.v.t.
6.3. Doorstart
N.v.t.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Enig telefonisch overleg ter zake eventuele doorstart.

7. Rechtmatigheden
7.1. Boekhoudplicht
In onderzoek.
7.2. Depot jaarrekeningen
Aangezien de vennootschap in 2013 is opgestart, is nog geen fatale termijn voor het deponeren van
de jaarrekening verstreken.
7.3. Goedkeurende verklaring accountant
Niet van toepassing
7.4. Volstorting aandelen
Niet relevant. Het betreft hier een nieuwe vennootschap met een gestort kapitaal van € 1,-.
7.5. Onbehoorlijk bestuur
Vooralsnog is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft dit in (beperkt)
onderzoek. De beperktheid van het onderzoek wordt mede ingegeven door de notie dat de
bestuurder geen verhaal biedt
7.6. Paulianeus handelen
In onderzoek.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Enig onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden.

8. Crediteuren
8.1. Boedelvorderingen
Niet aangemeld
8.2. Preferente vorderingen fiscus
Niet aangemeld
8.3. Preferente vordering UWV
Niet aangemeld
8.4. Andere preferente crediteuren
Niet aangemeld

8.5. Aantal concurrente crediteuren
1
8.6. Bedrag concurrente crediteuren
€ 166.019,-Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Correspondentie en telefonisch overleg crediteuren, registratie aanmeldingen vorderingen.

9. Overig
9.1. Termijn afwikkeling faillissement
In onderzoek
9.2. Plan van aanpak
De curator zal de bedrijfsmiddelen ten spoedigste vervreemden. Tegelijkertijd zullen de debiteuren
worden geïncasseerd en zullen de verdere werkzaamheden ter afwikkeling van de boedel ter hand
worden genomen.
9.3. Volgend verslag
Op of omstreeks 22 januari 2015.
Werkzaamheden:
Verslagperiode 1:
Faillissementsadministratie, verslaglegging, diverse werkzaamheden van algemene aard.

Assen, 24 oktober 2014
Mr. P.J.G.G. Sluyter/curator

