Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
13-02-2019
F.01/17/306
NL:TZ:0000015046:F001
15-08-2017

mr. S.J.O. de Vries
mr R. van den Berg Jeths

Algemene gegevens
Naam onderneming
A. Food B.V.

30-08-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. Food BV,
statutair gevestigd te (5625 LP) Eindhoven aan de Viandenhof 14.

30-08-2018
3

Activiteiten onderneming
Uit het handelsregister blijkt dat de activiteiten van de failliet bestaan uit:
“W inkels in buitenlandse voedingsmiddelen/ het verkopen van
levensmiddelen.” Uit nader onderzoek blijkt dat onder de failliet een Turkse
bakkerij en een shoarma/döner zaak lijkt te vallen. De bakkerij is gevestigd
aan de Kruisstraat 171 te Eindhoven.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

30-08-2018
3

Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. De administratie is bij de boekhouder opgevraagd. De
bestuurder van de failliet heeft een gedeelte van de fysieke administratie bij
de curator ingeleverd.

30-08-2018
3

De digitale administratie lijkt niet voorhanden. Jaarrekeningen, balansen of
grootboekkaarten lijken niet beschikbaar. Ook de (voormalige) boekhouder
heeft aangegeven dat zij al een geruime tijd niet de administratie van de
failliet heeft verzorgd. Ook de fysieke administratie lijkt niet compleet te zijn.
De bestuurder heeft eerder een tas met administratie, bestaande uit in- en
verkoopfacturen alsmede w at correspondentie met de Belastingdienst bij de
curator ingeleverd. De bestuurder heeft later aangegeven dat dit alles is w at
beschikbaar is aan administratie.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-08-2018
3

Daar is vooralsnog niet van gebleken. Een en ander is in onderzoek.

Boedelsaldo
30-08-2018
3

Boedelsaldo
€ 5.293,90

13-02-2019
4

Boedelsaldo
€ 5.300,04

Verslagperiode
30-08-2018
3

van
28-2-2018
t/m
29-8-2018

13-02-2019
4

van
30-8-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

20,00 uur

4

8,00 uur

totaal

28,00 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal is in dit faillissement 97,4 uren besteed.

30-08-2018
3

In totaal is in dit faillissement 104,6 uur besteed.

13-02-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is Kaan Holding BV, statutair
gevestigd te (5625 LP) Eindhoven aan de Viandenhof 14. Enig aandeelhouder
en bestuurder daarvan is de heer S. Demir.

30-08-2018
3

1.2 Lopende procedures
Nog onbekend. De curator heeft de administratie/digitale administratie bij de
boekhouder van de failliet opgevraagd.

30-08-2018
3

Verslag 3:
W inst- en omzetcijfers lijken niet voorhanden te zijn.

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

30-08-2018
3

1.4 Huur
De failliet is statutair gevestigd op het w oonadres van de w oning van de
failliet. Uit de huidige bevindingen is gebleken dat de failliet het pand aan de
Kruisstraat 171 te Eindhoven huurt. In dat pand w ordt door de failliet een
Turkse bakkerij en een shoarma/döner zaak geëxploiteerd.
De huurovereenkomst is door de curator, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, opgezegd. Het pand is op 17 januari 2018 opgeleverd
aan de verhuurder c.q. de huurovereenkomst is op 17 januari 2018 geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

30-08-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft meerdere malen geprobeerd om met de bestuurder van de
failliet een bespreking te houden over de achtergrond/oorzaak van het
faillissement.
Tot op heden heeft de bestuurder alleen aangegeven dat de activiteiten van
de failliet ten tijde van het faillissement zouden zijn beëindigd, dat de failliet
voorheen gevestigd w as in het pand aan de Kruisstraat 155 en (nadat de
curator de bestuurder confronteerde met zijn bevindingen omtrent de Turkse
bakkerij) dat de failliet tot juni 2017 de activiteiten van de Turkse bakkerij zou
hebben geëxploiteerd. De curator heeft op basis van de huidige bevindingen
de activiteiten van de Turkse bakkerij gestaakt.
Een crediteur van de failliet, Engie Nederland Retail B.V. (een
energieleverancier) heeft het faillissement aangevraagd.
De bestuurder van de failliet w eigert vooralsnog nadere informatie aan de
curator te verstrekken c.q. w eigert in te aan op de uitnodigingen van de
curator om een bespreking te houden omtrent de achtergrond van het
faillissement.

30-08-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
30-08-2018
3

Personeelsleden
0
Nog onbekend. Hoogstw aarschijnlijk w aren er ten tijde van het faillissement
geen w erknemers in dienst. Bij de curator is niet gebleken dat de failliet
w erknemers in dienst had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
30-08-2018
3

Personeelsleden
0
Daarvan is (ook) niet gebleken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 5.263,50

totaal

€ 5.263,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliet beschikt over een inventaris w aarmee een Turkse bakkerij alsmede
een shoarma- en döner zaak w ordt geëxploiteerd. De curator zal trachten
deze activa te gelde te maken. De curator heeft, na verkregen toestemming
van de rechter-commissaris, de inventaris verkocht voor een bedrag van €
4.350,00 ex BTW .

30-08-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris van de failliet.

30-08-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een zeer beperkte voorraad aan broden alsmede aan producten w aarmee
brood mee w ordt gemaakt aanw ezig. De curator zal trachten de voorraad te
gelde te maken. De zeer beperkte voorraad die aanw ezig w as betrof met
name bederfelijke w aar. Gelet daarop is het niet mogelijk gebleken om deze te
verkopen.

30-08-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

30-08-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de beschikbare fysieke administratie is niet gebleken van openstaande
debiteurenvorderingen. Gezien de aard van de activiteiten is dit ook niet
vreemd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

30-08-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De failliet houdt een bankrekening aan bij de ING Bank. Ten tijde van het
faillissement w as er een positief saldo aanw ezig op deze bankrekening. De
ING Bank heeft een bedrag van € 6,14 afgedragen aan de boedel. De failliet
lijkt verder niet bancair gefinancierd te zijn.

30-08-2018
3

5.2 Leasecontracten
Daarvan is niet gebleken.

30-08-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De verhuurders van het pand te Eindhoven aan de Kruisstraat 171 lijken in
2013 een pandrecht te hebben verkregen op de inventaris van de failliet. Een
eventuele opbrengst van de verkoop van de inventaris vloeit echter integraal
in de boedel gelet op het gegeven dat de belastingdienst een
bodemvoorrecht heeft op de inventaris en de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de
belangen van de fiscus dient te behartigen.

30-08-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

30-08-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.

30-08-2018
3

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

30-08-2018
3

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-08-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

30-08-2018
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie is bij de boekhouder van de failliet opgevraagd. De
bestuurder van de failliet heeft reeds een gedeelte van de fysieke
administratie bij de curator ingeleverd. Aan de bestuurder is verzocht om ook
de resterende fysieke administratie bij de curator in te leveren. Deze zal nader
onderzocht w orden.

30-08-2018
3

De digitale administratie is niet voorhanden. De fysieke administratie lijkt niet
compleet te zijn. De curator kan uit de beschikbare administratie niet de
rechten en verplichtingen van de failliet afleiden. Aan de administratieplicht lijkt
dan ook niet voldaan te zijn.
Verslag 3:
Zie verder 7.5.
Zie verder 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

13-02-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015 is niet gepubliceerd.
De jaarrekening over 2014 is op 21 december 2016, derhalve niet tijdig,
gepubliceerd.
De jaarrekening over 2013 is op 9 december 2016, derhalve niet tijdig,
gepubliceerd.

30-08-2018
3

Aan de publicatieplicht is niet voldaan.
Verslag 3:
Zie verder 7.5.
Zie verder 7.5.

13-02-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-08-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De failliet is in 2009 opgericht. Een eventuele verplichting tot volstorting van de
aandelen is dan ook verjaard.

30-08-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

30-08-2018
3

Nu aan de administratieplicht en publicatieplicht niet is voldaan staat daarmee
vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is gew eest van
het faillissement. De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurder
voorgelegd en is daarover thans met hem in gesprek.
Verslag 3:
De curator is nog in gesprek met de bestuurder over de gevolgen van de
schending van de administratieplicht en de publicatieplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
De curator heeft in de afgelopen periode getracht een minnelijke regeling te
treffen met de bestuurder doch dat is niet gelukt. Vervolgens heeft de curator
onderzocht of het opportuun is om nadere rechtsmaatregelen te nemen
tegen de bestuurder. De curator heeft daarbij ook een verhaalsonderzoek
verricht naar de vermogenspositie van de bestuurder. Uit dat onderzoek is
gebleken dat de bestuurder geen verhaal lijkt te bieden. Het lijkt dan ook
niet opportuun om verdere rechtsmaatregelen tegen de bestuurder in te
stellen nu de kosten daarvan de eventuele baten hoogstw aarschijnlijk zullen
overtreffen.

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

30-08-2018
3

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Daarvan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-02-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

30-08-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 58.326,00

30-08-2018
3

De fiscus heeft 71 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 58.326,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-08-2018
3

Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.559,00

30-08-2018
3

Bierens Incasso Advocaten heeft een preferente vordering ingediend voor een
bedrag van € 1.559,00 uit hoofde van de aanvraagkosten van het
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

30-08-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 71.169,70

30-08-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

30-08-2018
3

Het faillissement zal w aarschijnlijk w orden voorgedragen voor opheffing
w egens gebrek aan baten.

13-02-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-08-2018
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de inventaris van de failliet, zoals deze aanw ezig is in het pand
te Eindhoven aan de Kruisstraat 171, te gelde maken. De curator zal verder
onderzoek verrichten naar de administratie alsmede de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement.

30-08-2018
3

De curator zal de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek met
betrekking tot de administratie en de constatering dat de publicatieplicht is
geschonden met de bestuurder bespreken.
Verslag 3:
De curator zal het overleg met de bestuurder over de gevolgen van de
schending van de administratieplicht en de publicatieplicht voortzetten en zich
beraden op eventuele vervolgstappen/maatregelen.
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het
faillissement voordragen voor afw ikkeling.

13-02-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

30-08-2018
3

Komende periode.

13-02-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

