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TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

STILLS ATELIER B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STILLS 

ATELIER B.V. tevens handelend onder de naam STILLS SHOP 

AMSTERDAM en STILLS SHOP DEN HAAG, statutair gevestigd 

te Amsterdam, kantoorhoudende te (1042 AX) Amsterdam aan de 

Gyroscoopweg 86 tot en met 88, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 58347704 

Faillissementsnummer :   F.13/16/213 

Datum uitspraak : 3 mei 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  :   mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 

kemp@fortadvocaten.nl. Voorheen: mr. W. Janssen – van 

Kesteren) 
Rechter-commissaris  : mr. I.M. Bilderbeek 
 
Activiteiten onderneming : winkels met dameskleding 

Omzetgegevens : 2014: EUR 2.482.779 netto, EUR 1.349.463 bruto. 

Personeel gemiddeld aantal : negentien 

 

Datum verslag : 26 september 2016 

Verslagperiode : 23 juni 2016 - 26 september 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 50,5 uren 

Bestede uren totaal : 113,9 uren 

 

Saldo faillissementsrekening :   EUR 265.449,43 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

mailto:kemp@fortadvocaten.nl
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
Voor een uiteenzetting van de directie en organisatie van Stills Atelier wordt verwezen naar het 
eerste openbare verslag.  

 

1.2  Winst en verlies 

 2014: EUR 2.150.891 verlies  

 

1.3 Balanstotaal 

 2014: EUR 1.885.277 

 

1.4 Verzekeringen 

 Stills Atelier heeft de navolgende verzekeringen afgesloten: bedrijfsschade, 

inventaris/goederen, milieuschade, gebouw, aansprakelijkheid bedrijf en WEGAM. De 

jaarpremie over 2016 is voldaan. 

 

De curator heeft de polissen opgevraagd en beëindigd per 1 september 2016. Daarbij heeft de 

curator tevens aanspraak gemaakt op restitutie van vooruitbetaalde premies, die inmiddels zijn 

voldaan op de faillissementsrekening. 

 

Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. 

 

1.5 Huur 
Stills Atelier huurde een bedrijfsruimte aan in Amsterdam en winkelruimte in Amsterdam, Den 
Haag en Antwerpen (België). De curator heeft alle huurovereenkomsten opgezegd. 
 
Hoewel er aanvankelijk interesse leek te zijn in de overname van (enkele van) de 
huurovereenkomsten, hebben dergelijke overnames niet plaatsgevonden. De curator heeft alle 
bedrijfsruimten inmiddels opgeleverd aan de verhuurders. 
 
Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 
Voor een uiteenzetting van de visie van het bestuur op de oorzaken van het faillissement wordt 
verwezen naar het eerste openbare verslag. 
 
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
Er waren negentien mensen in dienst. Hiervan werkten vijftien mensen in Nederland en vier 
mensen in België. Verder werden drie mensen ingehuurd via een payrolbedrijf.  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 Zie onder 2.1. 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Het personeel in dienst is ontslagen op 4 mei 2016. UWV heeft de Loongarantieregeling in 

werking gesteld voor de Nederlandse werknemers. De mensen waren betaald tot en met april 

2016, zodat de salarisachterstand meeviel. De door UWV berekende opzegtermijn liep 15 juni 

2016 af. Omdat de winkels tot en met 27 juni 2016 zijn opengebleven, is met het personeel het 

volgende afgesproken.  

 

Met drie Nederlandse werknemers is overeengekomen dat zij tot en met 29 juni 2016 werkzaam 

bleven. Drie Belgische werknemers hebben ook doorgewerkt tot en met 29 juni 2016. De 

mensen die werken onder contract met het payrollbedrijf hebben eveneens tot en met 29 juni 

2016 hun werkzaamheden voortgezet.  

 

De salarissen voor de Nederlandse werknemers tot en met 15 juni 2016 vallen onder de 

Loongarantieregeling. Voor de drie mensen die nadien hebben doorgewerkt, is het aanvullende 

salaris rechtstreeks door de pandhouder betaald. De werknemers die via het payrollbedrijf 

werkten, hebben de maanden mei en juni 2016 betaald gekregen op de gebruikelijke wijze. De 

werknemers in Antwerpen zijn ook rechtstreeks betaald omdat een betaling van de Belgische 

variant van het UWV anderhalf jaar op zich zou kunnen laten wachten. 

 

Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

 Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.1 Beschrijving 

Stills Atelier beschikt over een kantoorinventaris, enkele specifieke bedrijfsmiddelen zoals 

paspoppen en naaimachines, en over winkelinventaris. De winkelinrichting is specifiek voor 

Stills Atelier ontworpen. 

 

De liquidatie van de kantoorinventaris is ter hand genomen door een veilingbureau. De curator 

verwacht in de aankomende verslagperiode te kunnen rapporteren over de (definitieve) 

verkoopopbrengst. 

 

3.2  Verkoopopbrengst 

 (nog) niet bekend.  

 

3.3  Boedelbijdrage 

 De inventaris is verpand aan FinFort Succes (zie nader onder 5), maar zij heeft afstand gedaan 

van haar pandrecht.  

 

3.4  Bodemvoorrecht fiscus 

 Hoewel er geen pandrecht meer rust op de inventaris, is een bodemvoorrecht nog wel aan de 

orde. De gehele opbrengt van de inventaris zal in de boedel vloeien en met inachtneming van 

het voorrecht van de fiscus worden afgewikkeld.  
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Voorraden / onderhanden werk 

3.5  Beschrijving, Verkoopopbrengst, Boedelbijdrage 

 Bij het uitspreken van het faillissement waren er circa 3.440 stuks kleding op voorraad in de 

winkels en 4.041 stuks in het magazijn van CB Fashion B.V. De voorraden zijn verkocht via de 

winkels (zie het eerste openbare verslag en nader onder 6). 

 

Andere activa 

3.6 Stills Atelier is rechthebbende van verschillende (internationale) merkenrechten, in (o.m.) Azië 

en Europa. Tevens is Stills Atelier rechthebbende van een drietal domeinnamen in Azië en 

Europa. 

 

 De curator heeft nog geen koper gevonden voor deze activa. Van enige interesse in deze activa 

is tot op heden geen sprake.  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Bij aanvang van het faillissement bestond de debiteurenportefeuille uit vier valuta. De standen 

waren als volgt: EUR 50.721,41, CHF 644, DKK EUR 24.503 credit en GBP 51.897,78.  

 

Op verzoek van de pandhouder (zie onder 5) heeft de curator de incasso aanvankelijk ter hand 

genomen. Veel vorderingen blijken onjuist te zijn. Andere debiteuren beroepen zich op 

verrekening. Tot op heden is EUR 14.419,03 ontvangen van debiteuren.  

 

De curator is in onderhandeling met de pandhouder ter zake de verdere voortzetting van de 

incasso. 

 

4.2 Opbrengst 

 EUR 14.419,03 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 De boedel ontvangt een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21% btw. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Stills Atelier bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. in Nederland en KBC in België. De 

aangehouden rekeningen vertoonden allen een positief saldo ten tijde van het uitspreken van 

het faillissement. Er zijn geen zekerheden verstrekt aan de banken. 

 

Alle creditsaldi zijn inmiddels voldaan op de faillissementsrekening. 

 

5.2 Leasecontracten, Beschrijving zekerheden, Separatistenpositie, Boedelbijdragen, 

Eigendomsvoorbehoud, Reclamerechten, Retentierechten 
Voor een verslaglegging van deze onderdelen wordt verwezen naar het eerste openbare 

verslag. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Voor een uiteenzetting van de afspraken tussen de curator en de pandhouder met betrekking tot 

de voortzetting van activiteiten wordt verwezen naar het eerste openbare verslag. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 De omzet komt binnen op de rekeningen van Stills Atelier bij ABN AMRO Bank en KBC. Met 

regelmaat worden de bijschrijvingen gebundeld overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

Vanaf die rekening vindt afrekening met FinFort Succes plaats.  

 

De activiteiten zijn inmiddels gestaakt, zodat er geen nieuwe omzet meer gegenereerd wordt. 

Ook zijn vrijwel alle kosten bekend, op het UWV na. De curator verwacht dat er in de 

aankomende verslagperiode een finale afrekening met FinFort Succes plaats zal vinden. 

Daarover zal in het aankomende verslag worden gerapporteerd. 

 

Doorstart 

 Niet van toepassing. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Paulianeus handelen 
In onderzoek. 

 

7.3 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen, Depot jaarrekeningen, Goedkeuringsverklaring accountant 
 Voor een verslaglegging van deze onderdelen wordt verwezen naar het eerste openbare 
verslag. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 11.395,00 
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8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Er is (nog) geen vordering ingediend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 EUR 14.979,59 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 78 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 624.507,48 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Onbekend. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Afgewikkeld. Niet van toepassing. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

De verwachting is dat de behandeling van het faillissement circa één jaar zal kosten. 

 

10.2 Plan van aanpak 

In de aankomende verslagperiode zal de curator zich richten op de afrekening met de 

pandhouder, en op het uitvoeren van het rechtmatighedenonderzoek en het onderzoek van/naar 

de administratie. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 26 

september 2016. 

 

 

 

 

F. Kemp, 

curator 

 

 

 

 

 

 


