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

R-C
Curator

9
07-11-2019
F.16/17/444
NL:TZ:0000015799:F001
17-10-2017

mr. C.P. Lunter
mr B.J. van Dijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pepi's B.V.

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

16-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 25.601,58

15-08-2018
4

€ 25.603,51

09-11-2018
5

€ 25.605,44

08-02-2019
6

€ 23.524,62

08-05-2019
7

€ 25.026,44

07-08-2019
8

€ 26.278,05

07-11-2019
9

Verslagperiode
van
16-2-2018

16-05-2018
3

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

15-08-2018
4

t/m
14-8-2018
van
9-11-2018

08-02-2019
6

t/m
7-2-2019
van
8-2-2019

08-05-2019
7

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019

07-08-2019
8

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019
t/m
6-11-2019

07-11-2019
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

2 uur 25 min

4

3 uur 0 min

5

6 uur 7 min

6

3 uur 18 min

7

8 uur 18 min

8

6 uur 36 min

9

1 uur 24 min

totaal

31 uur 8 min

Toelichting bestede uren
totaal aantal uren betreft 43 uur en 54 minuten.

16-05-2018
3

totaal aantal uren betreft 46 uur en 54 minuten.

15-08-2018
4

Per abuis is bij het vorige verslag de verslagperiode niet ingevuld. Hier had 1508-2018 t/m 08-11-2018 moeten staan.

08-02-2019
6

Het totaal aantal uren tot op heden betreft: 56 uur en 36 minuten.
Het totaal aantal uren tot op heden betreft 65 uur en 6 minuten.

08-05-2019
7

Het totaal aantal uren tot op heden betreft 73 uur en 6 minuten.

07-11-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met de doorstarter is overeengekomen dat zij de apparaten als geleverd van
Grolsch zou overnemen. Grolsch heeft zich inmiddels gemeld, w aarbij de
curator thans van de doorstarter heeft vernomen dat Heineken, de nieuw e
leverancier in de doorstart is gew orden, het een en ander zou hebben met
Grolsch. Thans w ordt het een en ander opgepakt door Heineken, zo is de
curator bericht. De curator houdt een vinger aan de pols.

09-11-2018
5

De curator heeft nog geen nadere schriftelijke bevestiging ontvangen dat het
een en ander is opgelost. De curator heeft ter zake gerappelleerd.

08-02-2019
6

Nu de curator van geen van de partijen meer heeft vernomen beschouw t hij
deze kw estie vooralsnog als afgedaan.

08-05-2019
7

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de vorige faillissementsperiode heeft de curator het een en ander aan
rekening en verantw oording over de boedelperiode nader beoordeeld en
akkoord bevonden. Deze kw estie beschouw t de curator thans als afgew ikkeld.

16-05-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
De curator beoordeelt thans nog de belastbare feiten in deze periode.

15-08-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w ordt door de curator nog beoordeeld maar ziet er
vooralsnog bijgew erkt uit.

7.2 Depot jaarrekeningen

15-08-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is geen enkele deponering aanw ezig, terw ijl de vennootschap is opgericht
op 24 juli 2014. Met een verlengd boekjaar zou een eerder depot te
verw achten zijn gew eest op uiterlijk begin 2017. Overigens constateert de
curator dat de administratie bij is en bijgew erkt. Voorts is de curator
vooralsnog van mening dat er een andere oorzaak is voor het faillissement,
vide punt 1.5.

15-08-2018
4

Bij nadere beoordeling van de administratie heeft de curator geconstateerd
dat de administratie niet tot aan datum faillissement is bijgew erkt, met als
gevolg dat er bijvoorbeeld een rekening-courant onder de directie bestaat. De
administrateur van de directie heeft aangegeven de administratie nader bij te
w erken. De curator w acht af en hoopt het een en ander in de komende
faillissementsperiode te kunnen beoordelen.

09-11-2018
5

Inmiddels heeft de curator per 17 januari 2019 aangepaste cijfers tot aan
datum faillissement ontvangen. Deze zijn op basis van door de directie van
curanda aangeleverde bescheiden samengesteld en niet gecontroleerd. De
curator verzocht inmiddels om de grootboekmutaties om het een en ander te
kunnen controleren en is in afw achting.

08-02-2019
6

De curator heeft na beoordeling van de administratie en met inachtneming van
de verzuimen in de deponeringen, met instemming van de rechter-commissaris
een regeling getroffen, w aarvan de inhoud thans voorligt ter instemming bij de
belastingdienst als grootste crediteur in het onderhavige faillissement.

08-05-2019
7

Inmiddels is in de achterliggende faillissementsperiode een regeling getroffen
ter zake de aantijgingen van de curator in het kader van de rekening courant.
Indien genoemde regeling is nagekomen (hetgeen tot op heden is gebeurd)
kan het faillissement w orden afgew ikkeld w egens gebrek aan baten.

07-08-2019
8

In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag van € 1.250,bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het een en ander in het kader
van de overeengekomen regeling. Op 21 september 2019 is er een brand
gew eest in het pand van de doorstarter met als gevolg dat er enige
beperkingen zijn in het kader van de betalingsregeling die met de boedel is
overeengekomen. De curator houdt in deze vinger aan de pols.

07-11-2019
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.729,90

15-08-2018
4

€ 7.138,39

07-08-2019
8

Toelichting
Boedelvordering UW V
€ 7.138,39

07-11-2019
9

Toelichting
Boedelvordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.052,00

16-05-2018
3

€ 100.268,89

09-11-2018
5

€ 96.052,00

08-02-2019
6

€ 96.052,00

07-08-2019
8

€ 96.052,00

07-11-2019
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.216,89

15-08-2018
4

€ 4.216,89

07-08-2019
8

€ 4.216,89

07-11-2019
9

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

16-05-2018
3

16

15-08-2018
4

17

07-08-2019
8

17

07-11-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 125.228,92

16-05-2018
3

€ 122.980,47

15-08-2018
4

€ 125.403,96

07-08-2019
8

€ 125.403,96

07-11-2019
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W egens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-11-2019
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft ter zake niet meer vernomen, noch een nadere vordering in
het faillissement ontvangen.

16-05-2018
3

Ook in de achterliggende periode heeft de curator niets vernomen. De curator
beschouw t dit punt thans vooralsnog als afgew ikkeld.

15-08-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren crediteurenlast.

16-05-2018
3

Inventariseren crediteurenlast, beoordeling belastbare feiten boedelperiode
alsmede beoordelen administratie.

15-08-2018
4

Inventariseren crediteurenlast, afw ikkelen problematiek Grolsch, alsmede
beoordelen administratie.

09-11-2018
5

Inventariseren crediteurenlast, afw ikkeling Grolsch en nader beoordelen
aangeleverde administratie.

08-02-2019
6

Inventariseren crediteurenlijst en trachten een finale regeling met de directie
te bew erkstelligen.

08-05-2019
7

Afw ikkelen regeling en voorbereiden opheffing faillissement.

07-08-2019
8

Afw ikkelen regeling en voorbereiding opheffing faillissement w egens gebrek
aan baten.

07-11-2019
9

Bijlagen
Bijlagen

