OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.)1

nummer

:4
31 mei2018

in het faillissement van

1.

DIMAGINI B.V.

gevestigd te Groningen,
kantoor: Hoogeveenseweg 19, 9435 TC Bruntinge
winkel: Brugstraat 2,9711 HX Groningen
KvK-nr. 64192180

2.

ASPIRAZIONE B.V.

gevestigd te Bruntinge,
kantoorhoudende aan de Hoogeveenseweg 19 te
9435 TC Bruntinge
KvK-nr. 64137732
aanvrager

eigen aangifte

datum uitspraak

18 juli 2017 resp. 3 oktober 201 7

rechtbank

Noord-Nederland, locatie Groningen

faillissementsnummer

Cl 1 8l 17 I 1 65F

curator

mr H.J. de Groot
Leonard Springerlaan I 7
Postbus 8029
9702KA GRONINGEN

telefoon

050-7210620

fax

resp.

C/1 B/1 7 121 3F

050-7210621
groot@dom merholt. nl

e-mail

hj.

dossiernummer

170664 resp.17091B

rechter-commissaris

mr A.L. Goederee

faill issementsrekening

NL2TRABO 0321.1741.35
NL66RABO 0323.2686.33

saldo per verslagdatum

€73.049,94
I
E-

activiteiten v.d. onderneming

detailhandel schoenen, kleding en modeartikelen
holding

omzetgegevens

1

201
201

6€ 721.419
7€ 906.067

De faillissementsverslagen worden gepubliceerd op de website: www.dommerholt.nl.

a
a

2

personeel gemiddeld aantal

1

2016
2017

I I

€ 73.330
€ 34.998

4 (vaste dienst) +

I

(oproepkrachten)

2

verslagperiode

1

uren

zie specificatie

8-02-201 7 tl m 17 -05-201

I

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende fussenfids financieel verslag zijn geen prospectus of
iaarrekening. Hoewel de informatie ¡n d¡t openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk rs samengesfeld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog
niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschefsfe perspectieven voor crediteuren en andere
belanghebbenden. Aan ditverslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

INDEX
Zie eerste verslag.

BIJLAGEN
Bij het eerste verslag

1.

lnventarisatierapport roerende zaken

Bij het tweede verslag

1.
2.

Financieel tussenverslag Dimagini
Lijst van voorlop¡g erkende schuldvorderingen Dimagini

Bij het derde verslag

1.
2.
3.

Financieel tussenverslag Dimagini
Lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen Dimagini
Lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen Aspirazione

Bij het vierde verslag

1.

FinancieeltussenverslagDimagini
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0.

Algemeen
DIMAGINI exploiteert een exclusieve lifestyle winkel, waarin schoenen, tassen,
accessoires en kledingstukken worden verkocht. ln samenwerking met DOPPIO

Espresso, een naastgelegen espressobar, is een conceptstore gerealiseerd.
Tussen de espressobar en de winkel is een doorgang aanwezig, waardoor
klanten zowel gebruik kunnen maken van de horecafaciliteiten als ook toegang
hebben tot de winkel.

Daarnaast wordt een webshop geëxploiteerd via www.dimaqini.nl (het magazijn
bevindt zich op hetzelfde adres als de winkel).

1.

lnventarisatie

1.1.

Directie en organisatie
DIMAGINI B.V. is op 24 september 2015 opgericht. Bestuurder is sinds de datum
van oprichting ASPIRAZIONE B.V. (KvK nr. 64137732).

Enig aandeelhouder en bestuurder van ASPIRAZIONE B.V. is Andries van den
Berg, sinds 16 september 2015. De holding is op eigen aangifte op 3 oktober
2017 in staat van faillissement verklaard.
Aandeelhouders van Dimagini zijn Adique Holding B.V . (20o/o), OQ Media Holding
B.v. (20%) en ASPIRAZIONE B.V. (60%).

DIMAGINI B.V. en Doppio Espresso Groningen B.V. (KvK nr. 65163745) zijn
gezamenlijk bestuurder en aandeelhouder van de op 19 november 2015
opgerichte vennootschap Zuidlaren Mode B.V. (KvK nr. 64762696), welke
laatstgenoemde vennootschap huurder is van het pand aan de Brugstraat 2-6 en
het A-kerkhof 32le 9711 HX Groningen ofwel het vestigingsadres van DIMAGINI
(zie tevens punt 1.6.).

1.2.

Winst en verlies
2016

€72.637

Dimagini

2016

€.742.561

Aspirazione

2016

€.129.679

Dimagini

2

Aspirazione

1.3.

2

Balanstotaal

Voor afschrijvingen

Dimaginí B.V.
Faill.nr. Cl 1Bl 17 I 165F
3114

: DflMMERHÍ|TT
't.4

Lopende procedures
Hiervan is in beide faillissementen niet gebleken.

1.5.

Verzekeringen

De verzekeringen van Dimagini boden nog dekking ten tijde van

de

faillietverklaring. De verzekeringspremies voor de verzekeringen, die in stand zijn

gelaten gedurende de uitverkoop van de voorraden vanuit de winkel, zullen
worden voldaan vanuit de opbrengst van de verkopen. De nog bestaande
verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Zie tevens punt 6.

1.6.

Huur

Huur
DIMAGINI B.V. en Doppio Espresso Groningen B.V. (KvK nr. 65163745) zijn
gezamenlijk bestuurder van de op 19 november 2015 opgerichte vennootschap
Zuidlaren Mode B.V. (KvK nr. 64762696), welke laatstgenoemde vennootschap
huurder is van het pand aan de Brugstraat 2-6 en het A-kerkhof 32, beide te
Groningen, ofwel het vestigingsadres van DlMAGlNl.
Onderhuur

Tussen Zuidlaren Mode B.V.

en

DIMAGINI

is per 5

januari 2017 een

huurovereenkomst gesloten inzake kantoor- en magazijnruimte aan het A-kerkhof
32 te Groningen tot en met 31 maart 2017 mel de mogelijkheid van verlenging
voor een aansluitende periode van vijf jaren. Van deze mogelijkheid is gebruik
gemaakt. De aanvangsprijs bedroeg € 15.000,= op jaarbasis (exclusief BTW).

Tussen Zuidlaren Mode B.V. en DIMAGINI is per 18 januari 2016 een
huurovereenkomst gesloten inzake de winkelruimte aan de Brugstraal 2 Ie
Groningen tot 1 maart 2017 met de mogelijkheid van verlenging voor een
aansluitende periode van vijf jaren. Ook van deze verlengingsmogelijkheid is
gebruik gemaakt. De aanvangsprijs bedroeg € 54.396,86 op jaarbasis (exclusief
Brw).

1.7.

Oorzaakfaillissement
Volgens mededeling van de directie zijn er onoverkomelijke liquiditeitsproblemen
ontstaan doordat de Duitse inkooporganisatie waarbij gefailleerde aangesloten
was de betalingstermijn voor niet aangesloten leveranciers heeft teruggebracht
van 90 naar 30 dagen. Nader onderzoek wordt ingesteld.
Het faillissement van Aspirazione is het gevolg van het faillissement van haar
werkmaatschappij.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement: 4 (in vaste dienst), B (oproepkrachten)

Dimagini B.V.
F

aill.nr. Cl

1 81 1 7 I 1

65F
4114

: DflMMERHÍ|TT

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement: vergelijkbaar

2.3.

Datum ontslagaanzegging

Op 19 juli 2017 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor het
ontslag van het personeel van Dimagini. Op 24 juli 2017 heeft een
ontslagbijeenkomst plaatsgehad. Hierbij was het UWV aanwezig om de intake
voor werkloosheidsuitkeringen te verzorgen.

Aspirazione heeft geen personeel in loondienst.

3.

Activa
Onroerende zaken
Gefailleerden hebben geen onroerende zaken in eigendom. De punten 3.1. tot en
met 3.4. zijn niet van toepassing.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

Bedriifsmiddelen

3.5.

Beschrijving

Dimagini

Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het
inventarisatierapport d.d. 11 juli 2017, opgesteld door de heer B. Leerkes,
verbonden aan Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V.
Aspirazione
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6.

Verkoopopbrengst
Dimagini

Er heeft een biedingsprocedure plaatsgehad. Daaruit is één gegadigde
geselecteerd, waarmee overeenstemming op hoofdpunten is bereikt, onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris en onder voorbehoud
van toestemming van de hoofdverhuurder voor onderhuur. De rechtercommissaris heeft toestemming verleend op 18 juli 2017.
Voor de inventariszaken is een koopsom voldaan van € 45.000,=. Het bedrag is
op 29 augustus 2017 ontvangen op de faillissementsrekening. Zie tevens onder
punt 6.3. e.v. (doorstart).

DimagÍni B.V.
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3.7.

Boedelbijdrage
Dimagini

Niet aan de orde. De verkoop betreft slechts bodemzaken. De fiscus kan niet
worden voldaan uit het vrije vermogen.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is sprake. Voor de hoogte van de fiscale vordering wordt verwezen naar
punt 8. Op 23 augustus 2017 is bodembeslag gelegd op de roerende zaken van
Dimagini. Er is sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (tussen
Dimagini en Aspirazione).

Voorraden

3.9.

Beschrijving
Dimagini
De inkoopwaarde van de voorraden bedroeg per 18 juli 2017

€ 159.787,=

De voorraden zijn deels verkocht in het kader van de voortzetting van de
exploitatie van de failliete onderneming. Zie tevens punt 6.1. e.v. (voortzetting).
Een gedeelte van de voorraden is retour genomen door de leveranciers met een
rechtsgeldig overeengekomen eigendomsrecht dan wel een tijdig ingeroepen
reclamerecht.

De restantvoorraden zullen onderhands worden verkocht

in

samenwerking met de pandhouder, Qredits. Deze pandhouder exploiteert een
boedelwinkel in Almelo waar de verkoop van de voorraden ter hand is genomen.
Qredits doet de curator periodiek verslag van de tot dan toe gerealiseerde
opbrengsten. Nadat de voorraden te gelde zijn gemaakt zal een eindafrekening

worden opgemaakt en zal verslag worden gedaan van de opbrengst en de
verdeling hiervan. De curator is in afwachting van een tussentijdse rapportage
van de verkopen van Qredits
Aspirazione
Êr zi)n geen voorraden aangetroffen

3.10

Verkoopopbrengst
Dimagini
Zie voor de financiële verantwoording inzake de voortzetting punt 6.1. en verder.
Restantvoorraden: zie hiervoor onder paragraaf 3.9.

ln het kader van de doorstart zijn geen voorraden verkocht. Zie tevens punt 6.3
e.v. (doorstart).
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3.11. Boedelbijdrage
Dimagini

De eerste pandhouder, GMS, heeft haar pandrecht niet kunnen aantonen en
afstand gedaan van haar eventuele rechten op de voorraden. Met de tweede
pandhouder, Qredits, is overeengekomen dat Qredits de voorraden namens de
boedel verkoopt in haar boedelwinkel. De netto-opbrengsten worden vervolgens
bij helfte gedeeld.

Andere activa

3.12.

Beschrijving

Aangetroffen middelen
Het banksaldo van de bij de ING Bank aangehouden bankrekening van Dimagini
bedroeg per faillissementsdatum € 865,53 (na verrekening).
Aan kasgelden is per datum faillissement een bedrag van € 175,= aangetroffen in
zake Dimagini. De aangetroffen middelen worden gebruikt in het kader van de
voortzetting van de exploitatie van de failliete onderneming. Zie tevens onder
punt 6.1. e.v.
le n / deel nem ingen
Dimagini houdt 50% van de aandelen in Zuidlaren Mode B.V. (zie tevens punt
1.6.). De aandelen zijn verkocht aan de mede-aandeelhouder voor € 1,= met de
verplichting om de huurachterstand aan de (hoofd-)verhuurder, die door toedoen
van Dímagini is ontstaan , ad € 28.972 te voldoen.
Aspirazione is aandeelhouder van Dimagini. De aandelen vertegenwoordigen ten
gevolge van het faillissement geen waarde meer.

Aande

lmmateriële activa

De goodwill, belichaamd in onder meer het recht op de

handelsnamen,

klantenbestand, logo's, knowhow, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.
ln het kader van de doorstart van Dimagini is voor de immateriële activa een

koopsom voldaan van

€

30.000,=. De koopsom

is op 29 augustus 2017

ontvangen op de faillissementsrekening. Zie tevens punt 6.3. e.v. (doorstart).

3.13

Verkoopopbrengst
Zie hiervoor.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren
Dimagini
Er zijn geen vorderingen op klanten, doch er is wel gebleken van tegoeden bij

betaalinstellingen (betreffende betalingen via creditcards, Afterpay etc.). De
tegoeden zijn afgedragen op de ING bankrekening van gefailleerde. Door
Afterpay is een bedrag van € 3.186,01 afgedragen op de faillissementsrekening.
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Aspirazione

De enige debiteur betreft Dimagini inzake een lening ad € 75.000,=, een
rekening-courant verhouding ad € 11.666,= alsmede achterstanden in
management fee ad € 17.499,=. Deze vorderingen kunnen als oninbaar worden

afgeschreven.

4.2.

Opbrengst
Zie hiervoor en tevens onder punt 6.

4.3.

Boedelbijdrage
lndien dit opportuun wordt zal de curator met de pandhouder in overleg treden

5.

Bank / Zekerheden

5.1.

Vordering van de bank(en) / financiers
Dimagini
GMS ll Management GmbH (hierna: GMS), een inkoop- en marketingorganisatie,
heeft een vordering op gefailleerde van € 99.176,02 (ter vermeerderen met rente
en kosten). Na creditering van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken die retour konden worden genomen, resteert een vordering van

€ 87.728,06

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (hierna: Qredits) heeft een
vordering op gefailleerde van € 177.403,64 (te vermeerderen met rente en
kosten).
Er is een lening verstrekt door de heer S.M.R. Schippers ad € 150.000,=
Er is een lening verstrekt door de heer R.J. Slijm ad € 150.000,=

Aspirazione
Nog niet bekend

5.2.

Leasecontracten

Dimagini
Hiervan is niet gebleken
Aspirazione

Er is een financial lease-overeenkomst

aangetroffen betreffende

een

personenauto. Het voertuig is reeds voor de datum van faillissement ingenomen
door de leasemaatschappij.

Dimagini B.V.
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Beschrijving zekerheden

Dimagini
GMS

GMS kan op grond van eigendomsvoorbehoud eigendomsrechten doen gelden
op een beperkt deel van de voorraad. Daarnaast heeft GMS een eerste
pandrecht op voorraden en inventaris. De onder eigendomsvoorbehoud
geleverde en nog aanwezige zaken zijn op 31 augustus 2017 retour genomen.
De waarde strekt in mindering op de totaalvordering.
Qredls

-

Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen

-

handelsnamen (tweede in rang)
Borgtocht ad € 200.000,= verleend door de heer A. van den Berg
Borgtocht ad € 200.000,= verleend door ASPIRAZIONE B.V.
Borgtocht ad € 200.000,= verleend door mevrouw A.B. van de Berg-Boxem
Borgtocht ad € 50.000,= verleend door Adique Holding B.V.
Borgtocht ad € 50.000,= verleend door OQ Media Holding B.V.
Borgtocht ad € 150.000,= beleend door de Staat der Nederlanden
Achterstelling van de lening verstrekt door de heer S.M.R. Schippers
Achterstelling van de lening verstrekt door de heer R.J. Slijm

Verpanding rechten uit kapitaalverzekering (twee polissen)

en

merken I

Aspirazione
Hiervan is niet gebleken

5.4.

Separatístenposities

Dimagini
Hiervan is sprake op basis van pandrechten

5.5.

Boedelbijdragen

Dimagini

GMS heeft de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en nog aanwezige
voorraden retour genomen en heeft, voor haar restantvordering, afstand gedaan
van het (gestelde) eerste pandrecht.
Met de tweede pandhouder is overeengekomen dat
voldoening van de kosten) bij helfte wordt gedeeld.

de netto-opbrengst

(na

Omdat de btw-claim in de boedel zal vallen is met Qredits afgesproken dat de
btw rechtstreeks aan de boedel wordt afgedragen.

Dimagini B.V.
Faill.nr. Cl 18117 1165F
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5.6.

Eigendomsvoorbehoud

Dimagini

Bij beschikking d.d. 19
afkoelingsperiode gelast

juli 2017 heeft de rechter-commissaris een
voor de duur van twee maanden. De

eigendomsvoorbehouden en reclamerechten zijn afgewikkeld.

5.7.

Reclamerechten

Dimagini
Hiervan is gebleken. Zie punt 5.6

5.8.

Retentierechten
Hiervan is niet gebleken in beide faillissementen

6.

Doorstart/voortzetten
Voortzetten

6.1.

Exploitatie/zekerheden

Dimagini

Op 19 juli 2017 heeft de

rechter-commissaris toestemming verleend de
exploitatie van de failliete onderneming voort te zetten voor de duur van
(vooreerst maximaal) twee maanden. Op I augustus 2017 is de voortzetting
gestaakt.

6.2.

Financiëleverslaglegging
Voortzetting

Tijdens de voortzetting is gebruik gemaakt van de ING bankrekening van
gefailleerde. De baten ontvangen op de ING bankrekening bedroegen €
46.049,61 over de voortzettingsperiode. Via de ING bankrekening is een bedrag
van € 9.163,85 aan kosten voldaan. De baten ontvangen op de
faillissementsrekening bedroegen € 3.186,01. Via de faillissementsrekening is
een bedrag van € 3.459,41 voldaan aan voortzettingskosten.
Aan Qredits/de pandhouder is een bedrag van € 5.383,09 afgedragen. Dit bedrag
komt in mindering op het resultaat (zie financieel verslag onder A.4.). Het nettoresultaat bedraagt:
Baten (totaal)
Kosten (totaal)
Resultaat

Afdracht pandhouder
Netto-resultaat

€.49.235,62

€12.623.26
€ 36.612,36
€ 5.383.09 -/€31.299,27

Dimagini B.V.
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Restant voorraden

Na goedkeuring van de eindafrekening van Qredits zal (financieel) verslag
worden gedaan van de opbrengsten over de verkoop van de restantvoorraden
(zie punt 3.9.). De curator is in afwachting van een tussentijdse rapportage van
de verkopen van Qredits.

Doorstart

6.3.

Beschrijving
Dimagini

Er heeft een biedingsprocedure plaatsgehad. Daaruit is één gegadigde
geselecteerd, waarmee overeenstemming is bereikt, onder voorbehoud van
toestemming van de rechter-commissaris en onder voorbehoud van toestemming
van de hoofdverhuurder voor onderhuur.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en

met

instemming van de pandhouder de activiteiten en activa van Dimagini B.V.
verkocht aan Sarthro Travelbags B.V. De totale opbrengst kan als volgt worden
weergegeven:
Goodwill

lnventaris
Totaal

6.4.

€ 30.000,=
€ 45.000,=
€ 75.000,=

Verantwoording
Zie hiervoor.

6.5

Opbrengst

Zie hiervoor

6.6

Boedelbijdrage
Zie onder punt 5.5.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Hieraan is voldaan in beide faillissementen

Dimagini B.V.
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7.2,

Depotjaarrekeningen
Dimagini is opgericht op24 september 2015 en Aspirazione is op 16 september
2015 opgericht. Het boekjaar loopt van november 2015 tot december 2016. Er
heeft, gezien de datum van oprichting, nog geen deponering plaatsgehad.

7.3.

Goedkeurende verklaring accountant
Niet vereist in beide faillissementen.

7.4

Stortingsverplichting aandelen

Dimagini

Bij de oprichting van de failliete vennootschap zijn in totaal 150

aandelen

geplaatst van elk € 0,01 (totaal € 1,50). De aandelen zijn volgestort in geld.

7.5.

Onbehoorfijk bestuur
Hiernaar wordt nog onderzoek ingesteld in beide faillissementen

7.6

Paulianeus handelen
Hiervan is tot op heden niet gebleken in beide faillissementen.

8.

Grediteuren3

8.1.

Boedelvordering

8.2.

Preferente vordering(en) van de fiscus

8.3.

Preferente vordering(en) van het UWV

algemene faill issementskosten,
huur, lonen, exploitatiekosten

Dimagini

€ 144.457,00

Aspirazione

€

Dimagini

opgave volgt

10.797,00

Aspirazione

8.4.

Anderepreferentevorderingen

Dimagini

Aspirazione

8.5.

8.6.

Aantalconcurrentecrediteuren

Bedragconcurrentecrediteuren

Dimagini

1

Dimagini

€ 504.399,60

Aspirazione

8.7.

51

Aspirazione

€

2.824,06

Verwachte wijze van afwikkeling

I

De vordering van de bank (met zekerheden) is niet opgenomen in dit overzicht. Zie voor een specificatie van
de vordering van de bank punt 5.1.

Dimagini B.V.
Faill.nr. Cl1 81 17 1165F
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Naar verwachting komen de faillissementen in aanmerking voor vereenvoudigde
afwikkeling dan wel voor opheffing vanwege de toestand van de boedel. ln beide
gevallen kan geen uitdeling worden gedaan aan de concurrente crediteuren.

9.

Procedures
Er zijn geen procedures door de curator overgenomen noch zijn door de curator
procedures aanhangig gemaakt. De punten 9.1. tot en met 9.3 zijn niet van
toepassing.

9.1.
9.2.
9.3.

Naam wederpartij(en)
Aard procedure

10.

Overig

10.1

Term ijn afwikkeling faillissement

Sfand procedure

Hiervan is nog geen inschatting te maken.

10.2.

Plan van aanpak / benodigde tijd per onderdeel

x
x
x
x
x
x
.
x
x
x
x
x
o
¡
x
.
.
o
o

vragenlijstfaillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatieactiva
taxatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
verkoop aandelen Zuidlaren Mode B.V.
levering aandelen Zuidlaren Mode B.V.
verkoop activa (restant voorraden)
verkoop en levering in het kader van doorstart
afwikkelen doorstart(contractovernames, etc.)
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)

inventarisatiezekerheden
afspraken met separatisten
afwikkelen met separatisten
inventarisatie crediteuren
ontslag werknemers
onderzoek rechtmatigheid

onderzoekadministratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijkewerkzaamheden

De afgevinkte taken zijn afgewikkeld

Dimagini B.V.
F

aill.nr. Cl

1

8/ I 7 I 1 65F

13t14

: DflMMERHOTT
10.3.

lndiening volgend verslag

Het volgende verslag zal per 18 augustus 2018 worden opgesteld en uiterlijk
binnen één week na deze datum worden ingediend.

31 mei2018
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