
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GREEF TEXTIEL B.V.
(hierna: "De Greef"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5708 GD) Helmond aan
de Dorpsstraat 63, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17081489.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GREEF TEXTIEL
TILBURG B.V. (hierna: "De Greef Tilburg"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te
(5708 GD) Helmond aan de Dorpsstraat 63, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17106977.

De Greef en De Greef Tilburg zullen hierna gezamenlijk worden genoemd: "De Greef
c.s.".

Activiteiten onderneming

De Greef hield zich voornamelijk bezig met het kopen en verkopen, alsmede de grooten
detailhandel in textiel, woninginrichtingartikelen en daaraan verwante zaken en
artikelen.

In De Greef Tilburg werden geen activiteiten uitgevoerd.

Omzetgegevens

netto omzet De Greef:
2016: € 3.924.000 (in concept)
2015: € 4.355.177
2014: € 4.520.026

netto omzet De Greef Tilburg
2016: -
2015: -
2014: -

Personeel gemiddeld aantal

De Greef: 62
De Greef Tilburg: geen

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013041:F002

09-05-2017

mr. S.J.O. de Vries

Curator: mr. R.A.M.L. van Oeijen

Insolventienummer: F.01/17/176
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Saldo einde verslagperiode

De Greef Textiel B.V.
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 9 juni 2017 € 27.795,92.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 9 juni 2017 € 0,-.

Verslagperiode

9 mei 2017 tot en met 5 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

De Greef Textiel B.V.
172 uren en 24 minuten.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
1 uur en 6 minuten.

Bestede uren totaal

De Greef Textiel B.V.
172 uren en 24 minuten.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
1 uur en 6 minuten.

Toelichting

Door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, zijn op 9 mei 2017 de
faillissementen uitgesproken van De Greef en De Greef Tilburg. De faillissementen
werden uitgesproken op basis van een eigen aangifte. De notulen van de
aandeelhoudersvergaderingen dateren van 8 mei 2017. De rechtbank heeft mr.
S.J.O. de Vries als rechter-commissaris benoemd en mr. R.A.M.L. van Oeijen als curator
aangesteld.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in het aandelenkapitaal van De Greef c.s. worden gehouden door
Beheersmaatschappij De Greef Stiphout B.V. (hierna te noemen: "Beheer"). Bestuurder
van De Greef en van Beheer is de heer A.J.M. de Greef. Bestuurder van De Greef Tilburg
is Beheer.

De aandelen in het aandelenkapitaal van Beheer worden gehouden door: A.J.M. de 
Greef Holding B.V. (12,5%), A.R.G.J. de Greef Holding B.V. (12,5%), J.A. de Greef 
(12,5%), M.A. de Greef Holding B.V. (25%), J.A. de Greef Holding B.V. (25%) en De Greef 
(12,5%).

Naast het aandelenbelang zoals hier voorafgaand vermeld, houdt Beheer tevens 100%
van de aandelen in het aandelenkapitaal van www.karnevalshopper.de GmbH. In deze
laatste vennootschap vinden voornamelijk internetverkopen van carnavalskleding in
Duitsland plaats. Deze activiteiten zijn gestopt.

1.2 Winst en verlies

De Greef:
2016: € 50.000 (voorlopige cijfers)
2015: € -778.498
2014: € -267.679

De Greef Tilburg:
2016: -
2015: -
2014: € 9.403

1.3 Balanstotaal

De Greef:
2016: n.n.b.
2015: € 2.135.058
2014: € 2.771.806

De Greef Tilburg:
2016: -
2015: -
2014: -

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De Greef c.s. hield de gebruikelijke verzekeringen aan via Van Lanschot Chabot.
Verzekeringen welke noodzakelijk waren voor de voortzettingsperiode (zie hoofdstuk 6)
zijn (vooralsnog) gehandhaafd.
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1.6 Huur

De Greef huurde (winkel)panden in Helmond (Dorpsstraat 63), Veldhoven (De Dreef 5),
Horst (Meterikseweg 66) en Venray (Burgemeester van de Loostraat 2 A). De
huurovereenkomsten met betrekking tot de (winkel)panden in Helmond, Veldhoven en
Horst zijn afgesloten met Beheer. De huurovereenkomst voor het pand in Venray is
aangegaan met Cremers Supermarkt B.V.

De Greef Tilburg huurde een pand in Tilburg (Bernard Loderstraat 35). Dit pand werd
gehuurd van Van Loon Holding B.V. en loopt in 2021 af.

Alle huurovereenkomsten zijn ex art. 39 Fw opgezegd.

Naast de hiervoor vermelde huur- / leaseovereenkomsten heeft de curator een aantal
gebruikelijke lease- / huurovereenkomsten met betrekking tot specifieke
bedrijfsinventaris aangetroffen.

1.7 Oorzaak faillissement

Door de directie van De Greef c.s. is aangegeven dat de dalende omzetten als gevolg
van de economische crisisjaren, zwaar opkomende (internet)concurrentie en het sterk
veranderende koopgedrag van de consument de onderliggende oorzaken zijn geweest
van de faillissementen. In het verleden zijn diverse maatregelen getroffen om te 
trachten de financiële druk te reduceren. Ondanks deze maatregelen gaf de 
teruglopende omzet, nadat de Coöperatieve Rabobank Helmond U.A. (hierna te noemen:
"Rabobank") het krediet van De Greef c.s. gedeeltelijk had ingeperkt, een te grote druk
op de liquiditeitsbehoefte. De curator zal uiteraard onderzoek doen naar de oorzaken
van de faillissementen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 62 medewerkers met een arbeidsovereenkomst
in dienst bij De Greef. De Greef Tilburg had geen medewerkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voorafgaande aan het faillissement waren er 64 medewerkers in dienst bij De
Greef. De Greef Tilburg had geen medewerkers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Aan de medewerkers is met toestemming van de rechter-commissaris per brief van 11
mei 2017 ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft de gebruikelijke werkzaamheden verricht met betrekking tot de positie
van de werknemers. De ontslagen werknemers zijn naar de uitkeringsinstanties
doorverwezen. In verband met het voortzetten van de activiteiten (zie hoofdstuk 6) heeft
de curator regelmatig contact met het UWV.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Tot het vermogen van De Greef c.s. behoren geen onroerende zaken. De onroerende
zaken zijn eigendom van Beheer.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De gebruikelijke inventaris behoort tot het vermogen van Beheer. Tot het vermogen van
De Greef c.s. behoort vrijwel geen inventaris.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft bij aanvang van de faillissementen de nodige voorraad aangetroffen.
De curator heeft de verkoop van de voorraad via de verschillende winkels voortgezet.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 6.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 6.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 6.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De curator zal in de komende periode de voorraden die onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd uitleveren. Voor zover er sprake is van gebruikte voorraad welke onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, zal de curator met de betreffende leveranciers
afrekenen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tot de overige activa behoren IE-rechten en goodwill. Daarnaast heeft de curator vier 
voertuigen aangetroffen merk Opel type's: Vivaro (2) en Combo (2), en een 
aandelenbelang in Beheer (12,5%).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 6.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten in het kader van het
voortzetten van de activiteiten. De curator verwijst naar hetgeen vermeld in hoofdstuk 6.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het uitgesproken faillissement van De Greef c.s. werd aan de curator een
beperkte debiteurenportefeuille van circa € 17.400,- getoond. De curator zal in de
komende verslagperiode met de Rabobank in overleg treden over de inning van de
vorderingen op debiteuren.

4.2 Opbrengst

De curator verwijst naar hetgeen hiervoor onder 4.1 is gesteld.

4.3 Boedelbijdrage

De curator verwijst naar hetgeen hiervoor onder 4.1 is gesteld.

4.4 Werkzaamheden

De curator verwijst naar hetgeen hiervoor onder 4.1 is gesteld.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Huisbankier van De Greef c.s. is de Rabobank. Rabobank heeft van de Greef c.s. uit
hoofde van een verleende kredietfaciliteit een vordering ter hoogte van (per 9 mei 2017)
1.701.630,07. Dit bedrag is gesplitst in een lening (oorspronkelijk groot € 1.330.000,-),
een krediet in rekening-courant (tot een maximum van € 438.100,-) en een afgegeven
bankgarantie groot € 11.900,-.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft op dit moment nog geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank pretendeert voor terugbetaling van het door haar verstrekte zekerheden te
hebben op inventaris, voorraad en vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank heeft de curator verzocht haar ter zijde te staan bij het uitoefenen van haar
separatistenpositie. De curator verwijst naar hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 6.

5.5 Boedelbijdragen

Tussen de curator en Rabobank zullen nadere afspraken worden gemaakt over de
verschuldigde boedelbijdrage. Voor wat betreft de bedrijf- en handelsvoorraden die
tijdens de voortzettingsperiode worden verkocht verwijst de curator naar hetgeen
gesteld in hoofdstuk 6.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De curator is geconfronteerd met diverse leveranciers die claimen onder een
eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De curator zal hier uiteraard onderzoek
naar doen. Voor zover voorraad onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd en deze in
de periode van voortzetting werd gebruikt (zie hierna hoofdstuk 6), zal hierover
afgerekend worden.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog heeft zich bij de curator geen partij gemeld met een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog heeft zich bij de curator geen partij gemeld met een reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

De curator zal in de komende verslagperiode nader overleg voeren met Rabobank en
eventuele leveranciers welke zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen en indien
van toepassing tot uitlevering dan wel tot betaling van het verbruikte overgaan.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Teneinde de doorstartmogelijkheden te vergroten heeft de curator de exploitatie van de
verschillende winkels van De Greef c.s. voortgezet. Ook het UWV heeft met deze
voortzetting ingestemd.

De exploitatie van de verschillende winkels wordt ten tijde van dit verslag nog
voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
De curator heeft met leveranciers welke noodzakelijk waren voor de voortzetting
afspraken gemaakt over voortzetting / hervatting van dienstverlening. De directie van
De Greef c.s. heeft een exploitatiebegroting opgesteld om daarmee de risico's bij het
aangaan van deze verplichtingen in kaart te brengen en tot een minimum te reduceren.
De kosten van het voortzetten van de werkzaamheden bedragen circa € 30.000,-.

Ten aanzien van de opbrengsten van de verkopen in de verschillende winkels
gedurende de voortzettingsperiode heeft de curator met de Rabobank de afspraak
gemaakt om de opbrengst, na aftrek van de kosten en betalingen van de leveranciers
welke goederen onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd en welke tijdens de
voortzettingsperiode zijn verkocht, evenredig te verdelen.

In het volgende verslag zal de opbrengst van de voortzettingsperiode worden vermeld.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de Rabobank over het
voortzetten van de werkzaamheden en de mogelijkheden voor een doorstart nader
onderzoeken.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er heeft vooralsnog geen doorstart plaatsgevonden. Wel hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden met potentiële doorstarters.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De curator zal in de komende verslagperiode de mogelijkheden voor een doorstart
nader onderzoeken.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog lijkt het erop dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator krijgt de
door hem verzochte informatie. Uiteraard zal de curator onderzoek doen naar de vraag
of de boekhoudplicht geschonden is.

7.2 Depot jaarrekeningen

De Greef:
De jaarrekening over 2015 werd gedeponeerd op 2 mei 2016.
De jaarrekening over 2014 werd gedeponeerd op 11 mei 2015.
De jaarrekening over 2013 werd gedeponeerd op 30 mei 2014.

De Greef Tiburg:
De jaarrekening over 2015 werd gedeponeerd op 2 mei 2016.
De jaarrekening over 2014 werd gedeponeerd op 11 mei 2015.
De jaarrekening over 2013 werd gedeponeerd op 30 mei 2014.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De
Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de
verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een
dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort
geen praktisch belang (meer) toekomt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal in de komende verslagperiode tevens zijn gebruikelijke onderzoeken
doen naar mogelijke paulianeuze transacties.
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7.7 Werkzaamheden

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zal nog
enige tijd in beslag nemen. De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode met
name beziggehouden met de voortzettingsprocedure en de mogelijkheden tot het
realiseren van een doorstart.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een boedelvordering gemeld.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Thans is er voor een totaalbedrag van € 24.178,58 aan boedelvorderingen bij de curator
ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 48.248,- aan preferente
vorderingen bij de curator ingediend.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 0,- aan preferente vorderingen
bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden heeft het UWV voor een totaalbedrag ad € 0,- aan preferente vorderingen
bij de curator ingediend.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Tot op heden heeft het UWV voor een totaalbedrag ad € 0,- aan preferente vorderingen
bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden hebben geen crediteuren een andere preferente vordering bij de curator
ingediend.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Tot op heden hebben geen crediteuren een andere preferente vordering bij de curator
ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden hebben 70 crediteuren een concurrente vorderingen bij de curator
ingediend.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Tot op heden hebben 1 crediteuren een concurrente vorderingen bij de curator
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De Greef Textiel B.V.
Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 461.856,70 aan
concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

De Greef Textiel Tilburg B.V.
Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 22.142,67 aan concurrente
vorderingen bij de curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

De curator heeft zoals te doen gebruikelijk de bekende crediteuren aangeschreven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn geen procedures.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is de curator vooralsnog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden
afgewikkeld.
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10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de
navolgende werkzaamheden:
- het voortzetten van de activiteiten;
- (financiële) afwikkeling met leveranciers met een eigendomsvoorbehoud;
- financiële afwikkeling voortzetting;
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie van vorderingen; en
- afwikkeling faillissementen.

10.3 Indiening volgend verslag

Een volgend verslag zal medio november 2017 worden gedeponeerd.

10.4 Werkzaamheden
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