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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hofjonker BV

23-10-2018
6

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Etten-Leur
Vestigingsadres: Ceresstraat 1 (4811 CA) te Breda
KvK-nummer: 82298697

23-10-2018
6

Activiteiten onderneming
Hofjonker BV zou zijn opgericht met als doel te investeren in- en exploiteren
van horecagelegenheden. Failliet w as vanaf november 2013 vennoot van
Tapas Miro vof.

23-10-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 0,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Volgens de jaarstukken 2014 w erd er dat jaar al geen omzet meer gemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-10-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
23-10-2018
6

nvt

Boedelsaldo
23-10-2018
6

Boedelsaldo
€ 283,14

Verslagperiode
23-10-2018
6

van
7-4-2018
t/m
6-10-2018

16-04-2019
9

van
7-10-2018
t/m
8-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

7,10 uur

9

1,40 uur

totaal

8,50 uur

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: tot en met 30 september 2018: 59,9 uur.

23-10-2018
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Bestede uren totaal: tot en met 8 april 2019: 61,3 uur.

16-04-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van Hofjonker BV zijn in handen van mevrouw M. Hofman. Zij w as
tevens bestuurder van Hofjonker BV.

23-10-2018
6

1.2 Lopende procedures
-

23-10-2018
6

1.3 Verzekeringen
Geen.

23-10-2018
6

1.4 Huur
Failliet huurde een zogenaamd 'virtueel kantoor' aan de Ceresstraat 1 te
Breda. Hier w erd post en telefoon ontvangen. De curator heeft de huur -met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn- opgezegd.

23-10-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van failliet is het faillissement veroorzaakt door het
beëindigen van Tapas Miro vof. Volgens failliet w as het de bedoeling dat zij
slechts tijdelijk vennoot van Tapas Miro zou zijn, om ervoor zorg te dragen dat
de exploitatie-vergunning niet zou w orden ingetrokken. Er is gezocht naar een
nieuw e vennoot die haar zou kunnen vervangen. Die w as op 1 januari 2015
gevonden en ingeschreven in het handelsregister. Kennelijk is failliet nooit
uitgeschreven uit het handelsregister. In de periode daaropvolgend is het met
Tapas Miro snel achteruit gegaan, w aarna in augustus 2015 besloten de
w erkzaamheden van Tapas Miro te beëindigen en de vof af te rekenen. Toen
bleek dat de laatst toegetreden vennoot zich al had laten uitschrijven bij de
KvK. Daardoor hebben schuldeisers zich gew end tot de tw ee achtergebleven
vennoten, te w eten Hofjonker BV en Lina Dordrecht BV. Lina Dordrecht BV is op
16 november 2015 in staat van faillissement verklaard. failliet had geen
middelen om de schuldeisers te voldoen.
6.10.18: De oorzaak van het faillissement w ordt betrokken in het
onregelmatighedenonderzoek.

23-10-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
23-10-2018
6

Personeelsleden
nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Hofjonker heeft geen w erknemers in dienst gehad. Tapas Miro vof w el. Enkele
oud-w erknemers hebben zich bij de curator gemeld. Gezien het dienstverband
met Tapas Miro vof, zijn de w erknemers naar UW V doorverw ezen. UW V heeft
aangegeven eventuele vorderingen op grond van de hoofdelijke
verbondenheid van de vennoten van de vof in te dienen bij de curatoren van
dit faillissement en het faillissement van Lina Dordrecht BV.

23-10-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Er is 1 laptop aanw ezig.

€ 117,14

totaal

€ 117,14

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
6.10.18: Er heeft nog een extra afrekening plaatsgevonden bij sluiting van de
veiling. Er is een bedrag van € 77,14 aan de boedel betaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

23-10-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De laptop zal ter verkoop w orden aangeboden bij een volgende
verzamelveiling.
De verzamelveiling vindt in de komende verslagperiode plaats.
De laptop is middels de verzamelveiling verkocht.
6.10.18: Afgerond

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

23-10-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen handelsdebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
16-6-2016: Door de bestuurder is aangegeven dat er mogelijk een vordering
bestaat op een oud-vennoot van de vof uit hoofde van de afw ikkeling van de
vof. Daarbij zou ook Lina Dordrecht zijn betrokken. De curator zal dit nader
onderzoeken, w aar nodig in overleg met de curator van Lina Dordrecht.

23-10-2018
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Er zijn geen redenen om aan te nemen dat er een vordering is op de voormalig
vennoot. De informatie die hieromtrent is aangeleverd levert geen grondslag
voor enige vordering op.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
nvt

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-10-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

23-10-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

23-10-2018
6

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding moet nog w orden onderzocht.

23-10-2018
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De curator heeft de aanw ezige stukken uit de boekhouding geïnventariseerd
en zal het onderzoek de komende verslagperiode voortzetten, en zijn
conclusies met de bestuurder bespreken.
6.10.18: De boekhouding w ordt thans onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2012-2014 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

23-10-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

23-10-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
6.10.18: Volgestort blijkens notariële akte van oprichting.

23-10-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-10-2018
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W ordt onderzocht.
6.10.18: Hiervan is sprake gelet op de te laat gedeponeerde jaarrekening
2014. Onderzocht w ordt of er nog andere vormen van onbehoorlijk bestuur
zijn die een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn gew eest.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

23-10-2018
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W ordt onderzocht.
6.10.18: Van paulianeuze transacties is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nog aanvullende stukken opvragen bij de bestuurder en dit in
het onderzoek betrekken.

23-10-2018
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Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
De curator verw acht het onderzoek in de administratie komende
verslagperiode af te ronden en zijn bevindingen met het bestuur te delen.

16-04-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 504,57

23-10-2018
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Regus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 432,00

23-10-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

23-10-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.633,82

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-10-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal de curator gebruiken om een standpunt in te nemen
over de vermeende vordering op de voormalig vennoot van Tapas Miro VOF
(zie 4.4) en het rechtmatigheidsonderzoek.

23-10-2018
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Afronden onderzoek administratie.

16-04-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de w erkzaamheden van het onregelmatighedenonderzoek.

23-10-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
9-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-04-2019
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