Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
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Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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2
19-07-2022
F.05/22/61
NL:TZ:0000226077:F001
21-03-2022

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr J.M.A.J. Thielen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pepijn Kempen Design B.V.

19-04-2022
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap PEPIJN KEMPEN DESIGN B.V., ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 71318380, statutair gevestigd te Tiel,
aan het adres Morsestraat 37a, 4004 JP Tiel,
tevens handelend onder de namen Pepijn Kempen Design en BoxIt Opslag
Betuw e.

19-04-2022
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van tafels, gemaakt van (oud)eiken. Opslag in distributiecentra
en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 332.425,00

€ -24.271,00

€ 329.156,00

2019

€ 548.710,00

€ -3.383,00

€ 284.473,00

2021

€ 181.176,00

€ 44.363,00

€ 384.123,00

Toelichting financiële gegevens

19-04-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over de jaren 2020 en 2021 betreffen concept cijfers.

19-04-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-04-2022
1

Boedelsaldo
€ 53.318,50

19-04-2022
1

Toelichting
Verslag 1:
In het boedelsaldo zit een bedrag van ruim € 40.000,- dat curator dient af te
dragen aan de pandhouders.

€ 18.788,50

19-07-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Het boedelsaldo is verminderd met de afdracht aan de pandhouders.

Verslagperiode
van
21-3-2022

19-04-2022
1

t/m
18-4-2022
van
19-4-2022

19-07-2022
2

t/m
18-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 36 min

2

36 uur 54 min

totaal

99 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Blijkens de akte d.d. 19 maart 2018 w erd Pepijn Kempen Design B.V. opgericht
per voornoemde datum. Bestuurder is PKD Holding B.V. en van deze
vennootschap is de heer P.P.F. Kempen bestuurder en enig aandeelhouder. Hij
is dan ook de feitelijk bestuurder van gefailleerde.

19-04-2022
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1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Curator is bekend gew orden met zeker één lopende procedure en mogelijk
nog een procedure. Curator zal in hoofdstuk 9 hier uitgebreider op ingaan.

19-04-2022
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Gefailleerde beschikte ten tijde van het faillissement over de gebruikelijke
verzekeringen. De verzekeringen zijn, in overleg met de pandhouder en de
verzekeringsmaatschappij, niet direct bij het uitspreken van het faillissement
tot een einde geleid. De verzekeringen zijn voor rekening en risico van de
pandhouder een korte periode gecontinueerd. Inmiddels zijn alle
verzekeringen tot een einde geleid. Curator verw acht geen premierestitutie.

19-04-2022
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde huurde de bedrijfshal w aarin zij w as gevestigd aan het adres
Morsestraat 37a te Tiel. De huurovereenkomst is inmiddels op basis van
w ederzijds goedvinden beëindigd op 31 maart 2022. De verhuurder heeft geen
vordering op de boedel en zal ook geen pre-faillissementsvordering indienen in
het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement

19-04-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Gevraagd naar de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder van
gefailleerde het volgende verklaard:
De onderneming Pepijn Kempen Design B.V. bestaat sinds het jaar 2017. Het
bedrijf houdt zich bezig met het produceren en verhandelen van houten tafels
en verkoopt die tafels aan w inkeliers (groothandel). De afzetmarkt ligt
voornamelijk in Engeland en Duitsland. Het hout is voornamelijk afkomstig uit
Oekraïne w aar ook een belangrijk deel van de productie van de tafels plaats
vindt.
De eerste problemen zijn ontstaan gedurende de corona-pandemie. De vraag
viel nagenoeg stil maar de kosten liepen door. Er w erd dan ook w einig omzet
gemaakt. Door allerlei stunts uit te halen, zoals verkoop via internetveiling en
dergelijke kon het hoofd enigszins boven w ater w orden gehouden. Belangrijk
is ook gew eest het feit dat een bepalende w erknemer ernstig ziek w erd. Door
zijn ziekte maar ook ter voorkoming van besmetting kon en mocht hij niet meer
op het w erk verschijnen. Als laatste oorzaak w erd genoemd de oorlog in
Oekraïne w aardoor er niets meer aangevoerd w erd. W elisw aar is nog even
getracht hier in Nederland te produceren doch de daarmee gemoeide kosten
w aren te hoog voor de markt w aarop gefailleerde zich bew oog.

19-04-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-04-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-04-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-3-2022

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Het ontslag van het personeel is per brief d.d. 23 maart 2022 aangezegd. Op
30 maart 2022 heeft curator in samenspraak met UW V op de failliete locatie de
UW V-intake georganiseerd.

19-04-2022
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Verslag 2:
Curator staat nog altijd in contact met UW V met betrekking tot de
loongarantie uitkering voor het personeel van gefailleerde. De actuele
achterstand in loon is niet direct uit de boekhouding te herleiden. Curator
verw acht daar in de aankomende verslagperiode meer duidelijkheid over te
krijgen.

19-07-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris w erkplaats en kantoor

€ 9.000,00

totaal

€ 9.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Gebruikelijke bedrijfsinventaris ten behoeve van een meubelmaker
(handgereedschappen, w erkbanken, bouw stofzuiger, slijpmachine, heftruck
etc.). Daarnaast w as er een beperkte kantoorinventaris.

19-04-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Het is curator duidelijk gew orden dat de bedrijfsmiddelen rechtsgeldig zijn
verpand. Gelet op de vordering van de fiscus, is het bodemvoorrecht van de
fiscus van toepassing. Curator dient dan ook voor de beter gerangschikte
positie van de fiscus op te komen.

19-04-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Het totale actief is direct na het uitspreken van het faillissement getaxeerd
door De Kok ITEB. De middellijke bestuurder van gefailleerde liet w eten graag
een ''doorstart'' te w illen realiseren, reden w aarom met hem hierover verder
onderhandeld w erd. Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot een activatransactie
w aarmee zow el de pandhouder als de rechter-commissaris konden instemmen.
De bedrijfsmiddelen w erden daarbij verkocht voor een bedrag van € 9.000,-.
De middellijke bestuurder neemt de huur per 1 april 2022 over. Los van de
verkoopinspanningen hoeft curator derhalve geen inspanningen te verrichten
ten aanzien van de ontmanteling/ontruiming van de gehuurde bedrijfshal.
Hiermee samenhangende boedelvorderingen konden w orden voorkomen.
Uitdrukkelijk geen onderdeel van de activatransactie is de
debiteurenportefeuille en een voertuig dat w erd geleased (hierover later
meer).

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Oud (eiken)hout

€ 1.000,00

€ 500,00

totaal

€ 1.000,00

€ 500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

19-04-2022
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Zoals hiervoor gemeld maakt de voorraad ook onderdeel uit van de
activatransactie. De voorraad is rechtsgeldig verpand. Curator ontvangt van de
pandhouder een boedelbijdrage van € 500,- voor de verkoop van de voorraad.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Curator is, nadat de activatransactie w as gesloten, gew ezen op een partij
hout (voorraad) dat aanw ezig w as op een andere locatie. Curator heeft de
partij hout op basis van foto's laten taxeren en nadien verkocht voor een
bedrag van € 4.840,--. Laatstgenoemd bedrag is naar de
faillissementsboedel geleid.

19-07-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Vermoedelijk geen.

19-04-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
De goodw ill van de onderneming is ook betrokken in de activatransactie.
Onderdeel van de goodw ill is het klantenbestand, relatiebestand, w ebsite, het
recht om de huurovereenkomst voor eigen rekening voort te zetten etc.

19-04-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Vermoedelijk geen

19-04-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00
totaal

€ 4.000,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De openstaande postenlijst geeft geen getrouw beeld. Uit onderzoek van
curator blijkt de openstaande posten zo'n € 4.000,- blijkt te zijn. Curator heeft
met de pandhouder afspraken gemaakt omtrent de inning van de debiteuren
en curator zal de inning ter hand nemen.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Curator gestart met de inning.

19-07-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Aanschrijven debiteuren.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Voortgaan inning debiteuren.

19-07-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 71.588,27
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Rabobank
Vordering € 20.260,61 blijkens een verstrekt rekening-courant overzicht.
Rabobank lease
Vordering € 51.327,66 zijnde het totaal van openstaande leaseverplichtingen.

5.2 Leasecontracten

19-04-2022
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5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Gefailleerde had een voertuig in financiële lease. Dit voertuig is door curator
namens de bank verkocht aan Autobedrijf Kardol voor € 43.500,-. Voor de
verkoopinspanningen door curator ontvangt de faillissementsboedel een
boedelbijdrage ad € 2.500,- excl. btw .

19-04-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Pandrechten op:
alle
alle
alle
alle

huidige
huidige
huidige
huidige

19-04-2022
1
en
en
en
en

toekomstige
toekomstige
toekomstige
toekomstige

inventaris;
transportmiddelen;
voorraden;
rechten/vorderingen.

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Beide banken zijn aan te merken als separatisten.

19-04-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Curator is niet bekend met beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud.

19-04-2022
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Curator is niet bekend met beroepen op het recht van retentie.

19-04-2022
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

19-04-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.000,00
Toelichting
Verslag 1:
Curator heeft namens de bank het aanw ezige actief verkocht. Voor de verkoop
van de voorraad heeft de faillissementsboedel een boedelbijdrage ontvangen
van € 500,-. Voor de verkoop van het leasevoertuig heeft de
faillissementsboedel een boedelbijdrage ontvangen van € 2.500,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-04-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:

19-04-2022
1

Financieel afw ikkelen met de bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

19-04-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

19-04-2022
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Curator heeft enkele boekhoudkundige stukken ontvangen en moet deze
stukken nog beoordelen.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Curator is een onderzoek gestart naar de boekhouding en administratie.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft curator enkele vragen aan de

19-07-2022
2

bestuurder voorgelegd. In de volgende verslagperiode verw acht curator een
reactie te hebben ontvangen van de bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:

19-04-2022
1

jaarrekening 2018, gedeponeerd op 1 oktober 2020
jaarrekening 2019, gedeponeerd op 18 januari 2021.
jaarrekening 2020, niet gedeponeerd.
jaarrekening 2021, datum van deponering nog niet verstreken ten tijde
van het faillissement.
De jaarrekeningen van 2018 en 2019 zijn niet tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening van 2020 is in zijn geheel niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Niet van toepassing.

19-04-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De aandelen zijn volgestort.

19-04-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-04-2022
1

Verslag 1:
Curator dient hier nog onderzoek naar te doen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-04-2022
1

Toelichting
Verslag 1:
Curator dient hier nog onderzoek naar te doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator heeft nog geen rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Gelijktijdig met het onderzoek naar de boekhouding en administratie, is
curator ook een onderzoek gestart naar eventuele onrechtmatigheden.

19-07-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:

19-04-2022
1

onderzoek naar de boekhouding en administratie;
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur;
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen;
aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 2:
Voortgaan onderzoeken boekhouding, administratie en rechtmatigheid.

19-07-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.919,00

19-04-2022
1

€ 91.588,00

19-07-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

19-04-2022
1

10

19-07-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.657,12

19-04-2022
1

€ 98.665,28

19-07-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Vooralsnog onbekend.

19-04-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet, w aaronder correspondentie met crediteuren.

19-04-2022
1

Verslag 2:
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke
w erkzaamheden w orden voortgezet.

19-07-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Een natuurlijk persoon.

19-04-2022
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9.2 Aard procedures
Verslag 1:

19-04-2022
1

geldvordering.

9.3 Stand procedures
Verslag 1:

19-04-2022
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staat voor vonnis.

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
In de procedure tegen een natuurlijk persoon behoeven w aarschijnlijk geen
w erkzaamheden meer te w orden verricht. Curator heeft ook stukken onder
ogen gekregen van een procedure in Oekraïne bij een raad voor Arbitrage. Het
is voor curator nog niet duidelijk w elke rol gefailleerde speelt in die procedure.

19-04-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:

19-04-2022
1

Inning debiteurenportefeuille;
Financiële afw ikkeling met pandhouders;
Aanvangen boeken- en rechtmatigheidsonderzoek;
Duidelijkheid krijgen over procedure in Oekraïne.
Verslag 2:

19-07-2022
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Voortgaan inning debiteurenportefeuille;
Financieel afw ikkelen met pandhouders;
Voortgaan boeken- en rechtmatigheidsonderzoek w aarbij tevens
aandacht w ordt besteed aan de procedure in Oekraine.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
In deze fase van het faillissement is daar nog niets zinnigs over te zeggen.

19-04-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

19-07-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:

19-04-2022
1

Inning debiteurenportefeuille;
Financiële afw ikkeling met pandhouders;
Aanvangen boeken- en rechtmatigheidsonderzoek;
Duidelijkheid krijgen over procedure in Oekraïne.
Verslag 2:
Voortgaan inning debiteurenportefeuille;
Financieel afw ikkelen met pandhouders;
Voortgaan boeken- en rechtmatigheidsonderzoek w aarbij tevens
aandacht w ordt besteed aan de procedure in Oekraine.

Bijlagen
Bijlagen

19-07-2022
2

