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Algemene gegevens
Naam onderneming
Financier B.V. / Painpadour Prodcution B.V. / Painpadour Venté B.V.
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Gegevens onderneming
Financier B.V. (KvK 64772764),
statutair gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd te (3812 PM) Amersfoort
aan de Nijverheidsw eg-Noord 76 B, hierna: "Financier".
Painpadour Production B.V. (KvK 70459827),
statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd te (3812 PM) Amersfoort
aan de Nijverheidsw eg-Noord 76 B, hierna: "Production".
Painpadour Venté B.V. (KvK 70459851),
statutair gevestigd Amersfoort, feitelijk gevestigd te (3812 PM) Amersfoort aan
de Nijverheidsw eg-Noord 76 B, hierna: "Vente".

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
In het handelsregister zijn de volgende bedrijfsomschrijvingen vermeld:
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Financier: "Bakkersbedrijf alsmede holdingsactiviteiten."
Production: "Het kopen, verkopen, distribueren, produceren en vervaardigen
van voedingsmiddelen, in het bijzonder brood, banket en aanverw ante of
soortgelijke (bak)producten."
Vente: "Het exploiteren van een of meerdere bakkersw inkels alsmede het
drijven van een groothandel inhoudende, doch niet beperkt tot, het kopen,
verkopen, distribueren, producren en het vervaardigen van voedingsmiddelen,
in het bijzonder brood, banket en aanverw ante of soortgelijke
(bak)producten."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 455.466,00

€ -677.657,00

€ 1.445.845,00

2016

€ 107.833,00

€ -214.720,00

€ 419.930,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde financiële gegevens zijn opgenomen in de concept
jaarrekening 2017 van Financier. Een definitieve jaarrekening is nog niet
opgesteld.

05-06-2018
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Production en Vente zij eerst eind 2017 opgericht en staan in de concept
jaarrekening 2017 als deelneming op de balans van Financier. Voor beide
vennootschappen is nog geen jaarrekening opgesteld.
Met ingang van 1 januari 2018 is de onderneming van Financier doorgezakt
naar dochtervennootschappen Production en Vente. Op datum faillissement
w as dit nog niet in de administratie verw erkt.

Gemiddeld aantal personeelsleden
53
Toelichting
Bij Financier, Production en Vente zijn in totaal 53 personeelsleden in dienst.
Het betreft hier het managementteam, de bakkers en het w inkelpersoneel.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 9.676,28

05-06-2018
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Toelichting
Zoals verderop in dit verslag w ordt vermeld, zijn de (bedrijf)activiteiten nog
voor een korte periode voortgezet. Het huidige boedelsaldo betreft de
w inkelomzetten na aftrek van de aan de voortzetting verbonden kosten.
€ 164.030,48

06-09-2018
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Toelichting
Voor de samenstelling van het boedelsaldo w ordt verw ezen naar het financieel
verslag.
Het boedelsaldo bestaat grotendeels uit de verkoopopbrengst van de activa.
Mogelijk dient hiervan nog een gedeelte aan pandhouder Rabobank te w orden
voldaan. Verderop in dit verslag w ordt hierop ingegaan.
€ 116.232,06

11-12-2018
3

Toelichting
Voor het boedelsaldo en de mutaties op de boedelrekening over de afgelopen
verslagperiode w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
€ 127.729,92

11-03-2019
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.
€ 127.739,57

12-06-2019
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag w aarin is vermeld w elk bedrag aan
actief is gerealiseerd en w elke kosten hieruit zijn voldaan.
€ 127.749,22
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag w aarin is vermeld w elk bedrag
aan actief is gerealiseerd en w elke kosten hieruit zijn voldaan.

Verslagperiode

12-09-2019
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Verslagperiode
van
8-5-2018

05-06-2018
1

t/m
3-6-2018
van
4-6-2018

06-09-2018
2

t/m
4-9-2018
van
5-9-2018

11-12-2018
3

t/m
7-12-2018
van
8-12-2018

11-03-2019
4

t/m
7-3-2019
van
8-3-2019

12-06-2019
5

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

12-09-2019
6

t/m
11-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

98 uur 30 min

2

64 uur 48 min

3

14 uur 54 min

4

10 uur 30 min

5

5 uur 36 min

6

3 uur 6 min

totaal

197 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Door de rechter-commissaris is toestemming verleend voor een
geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen van Financier, Production
en Vente. Om deze reden w ordt een urenadministratie gevoerd. Ook de
verslaglegging vindt geconsolideerd plaats. Daar w aar mogelijk w ordt een
onderscheid gemaakt per vennootschap.
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De in de afgelopen verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien met name op
de verkoop en levering van de activa en de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden. Verderop in dit verslag w ordt hierop nader
ingegaan.
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In de derde verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-12-2018
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In de vierde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd.
Verder is de incasso van de debiteurenvorderingen voortgezet en zijn de ter
verificatie ingediende vorderingen verw erkt.

11-03-2019
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In de vijfde verslagperiode zijn geen noemensw aardige w erkzaamheden
verricht.

12-06-2019
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In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen bijzonderheden
voorgedaan.

12-09-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Financier is opgericht bij akte d.d. 17 december 2015 en houdt alle aandelen in
Production en Vente. Zow el Production als Vente zijn opgericht bij akte d.d. 28
december 2017. Financier is bestuurder van de beide vennootschappen.
Bestuurder van Financier en daarmee middellijk bestuurder van Production en
Vente is de heer M.A.J. van Kippersluis.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is Financier, noch Production of Vente als partij betrokken
bij een lopende procedure.
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1.3 Verzekeringen
Door Financier zijn, met ten behoeve van Production en Vente, alle benodigde
verzekeringen afgesloten. In verband met de tijdelijke voortzetting van een
deel van de (bedrijs)activiteiten zijn de verzekeringen nog niet opgezegd.
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Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

06-09-2018
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1.4 Huur

1.4 Huur
Door Financier zijn huurovereenkomsten afgesloten voor de bakkerij met
w inkel te Amersfoort en de afzonderlijke w inkels te Amersfoort, Soest, Huizen,
Bussum en Zeist. Ook w erd door Financier nog een kantoorruimte gehuurd te
Rotterdam. Alle huurovereenkomsten zijn kort na de uitspraak van het
faillissement van Financier opgezegd door de curator na daarvoor verkregen
toestemming van de rechter-commissaris.
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Met de koper van de activa is overeengekomen dat zij zorgdraagt voor de
ontruiming en het bezemschoon opleveren van de bakkerij en w inkelruimten
die door failliet w orden gehuurd.

06-09-2018
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Inmiddels zijn alle bedrijfsruimten die door failliet w erden gehuurd ontruimd en
opgeleverd aan de verhuurders.

11-12-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur zijn de financiële problemen bij Financier ontstaan door te
ambitieuze groeiplannen. In korte tijd zijn meerdere w inkels geopend hetgeen
de nodige kosten met zich bracht. Deze kosten w aren te hoog in verhouding
tot de omzet die achterbleef op de prognose.
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In de komende verslagperiodes zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissment.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator eigen aangifte
gedaan van het faillissement van zow el Production als Vente. Vanw ege het
faillissement van Financier w orden vanuit deze dochtervennootschappen geen
(bedrijfs)activiteiten meer verricht. Beide vennootschappen zijn ook in de
toestand komen te verkeren dat zij hebben opgehouden te betalen.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt nog. Zodra de
uitkomst hiervan bekend is, zal hiervan melding w orden gemaakt in het
verslag.

06-09-2018
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De curator heeft het oorzakenonderzoek afgesloten. Volgens het bestuur is
het faillissement van de vennootschappen veroorzaakt door te ambitieuze
groeiplannen. Hiervoor w ordt verw ezen naar het eerste openbare verslag. De
curator komt tot een zelfde conclusie. Vooral in de aanloopfase zijn hoge
kosten gemaakt die niet snel genoeg konden w orden terugverdiend. Er zijn
geen aanw ijzingen voor andere oorzaken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
53

05-06-2018
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Toelichting
Zie hiervoor in dit verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
53

05-06-2018
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Toelichting
-

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-5-2018

53

Zie hierna.

totaal

53

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij brief d.d. 9 mei 2018 zijn de arbeidsovereenkomsten met het personeel
door de curator opgezegd. Daags na de uitspraak van het faillissement is een
personeelsbijeenkomst gehouden w aarbij het personeel door de curator is
geïnformeerd over het faillissement en de beoogde doorstart. Tijdens de
bijeenkomst zijn de opzegbrieven uitgedeeld.
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De curator heeft direct contact opgenomen met UW V in verband met de
overname van de loonverplichtingen uit hoofde van de loongarantieregeling.
De collectieve intake heeft op 22 mei 2018 plaatsgevonden.
In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal w erknemers contact
opgenomen met de curator. Dit in verband met vragen over de afw ikkeling van
het faillissement, dan w el om te melden dat reeds een nieuw e
dienstbetrekking w as gevonden.
Thans hoeven geen w erkzaamheden meer te w orden verricht zodat dit
hoofdstuk w ordt afgesloten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

06-09-2018
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Idem.

05-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Idem.

05-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en bedrijfsmiddelen

€ 145.000,00

€ 411,33

totaal

€ 145.000,00

€ 411,33

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bij failliet aangetroffen inventaris en bedrijfsmiddelen zien op de bakkerij
(ovens, machines en diverse apparatuur en gereedschappen) en de w inkels
(heteluchtoverens, kassasystemen, en overige inventaris). Daarnaast zijn een
tw eetal auto's aangetroffen, w aarvan een auto eigendom is van Financier en
een auto w ordt geleased (financial lease).
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Alle activa zijn door Troostw ijk W aardering en Advies te Amsterdam getaxeerd,
w aarbij rekening is gehouden met de eigendomsvoorbehouden.
De inventaris en bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van in totaal €
145.000. Vanw ege de verleggingsregeling is de hierover verschuldigde btw
door de koper afgedragen.
Bij de verkoop zijn de activa uitgesplitst in bodemzaken en niet bodemzaken.
Dit vanw ege het fiscaal voorrecht. Op de activa is een pandrecht gevestigd
door Rabobank. De verkoopopbrengst van de bodemzaken ad € 141.600,54 is
door de curator opgeëist ten behoeve van de fiscus. De verkoopopbrengst van
de niet bodemzaken is na inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage
van 10% en de pro rata gedeelde taxatiekosten doorbetaald aan Rabobank.
Per saldo heeft de bank een bedrag van € 2.917,80 ontvangen.
Indien en voor zover de fiscale vordering minder bedraagt dan de
verkoopopbrengst van de bodemzaken en/of uit het vrije actief kan w orden
voldaan, zal het verschil alsnog aan Rabobank als pandhouder w orden
voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

06-09-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus is geen bodembeslag gelegd. Het merendeel van de bij failliet
aangetroffen activa betreft bodemzaken. Zoals verderop in dit verslag is
vermeld, zijn alle activa van faillieten stil verpand aan Rabobank. Vanw ege het
fiscaal voorrecht heeft de curator de verkoopopbrengst hiervan reeds opgeëist
ten behoeve van de fiscus.

05-06-2018
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Zie hiervoor bij toelichting bedrijfsmiddelen.

06-09-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank over de te verrichten taxatie.
Met de bank is overeengekomen dat de hieraan verbonden kosten naar rato
van de verkoopopbrengst boedel-bank w orden gedeeld. De rechtercommissaris heeft hiervoor toestemming verleend.
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In verband met de verkoop van de activa is door de curator nader overlegd
met pandhouder Rabobank. Daarbij is de afspraak gemaakt om de
verkoopopbrengst op de hiervoor beschreven w ijze te verdelen tussen boedel
en bank. Ook is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% te
vermeerderen met btw over het aan de bank toekomende gedeelte van de
verkoopopbrengst. De rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming
verleend. Zodra de faillissementen w orden beëindigd, zal w orden bezien of
van de verkoopopbrengst van de bodemzaken nog een gedeelte toekomt aan
pandhouder Rabobank.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij failliet is slechts een beperkte voorraad aangetroffen die nauw elijks w aarde
vertegenw oordigd.

05-06-2018
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De onder eigendomsvoorbehoud geleverde grondstoffen e.d. zijn afgegeven
aan de betreffende leveranciers. De voorraad die reeds w as betaald is
verbruikt bij de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De bederfelijke w aren
zijn afgevoerd dan w el, voor zover mogelijk, tegen creditering van de kosten
door de betreffende leveranciers opgehaald. Verkoop hiervan w as niet meer
mogelijk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De dor de curator verrichte w erkzaamheden zien met name op de taxatie,
controle van de eigdomsvoorbehouden en het hierover met alle betrokken
partijen gevoerde overleg.
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De hiervoor genoemde w erkzaamheden zijn gedurende de afgelopen
verslagperiode voortgezet.

06-09-2018
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3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill
Restitutie verzekeraar

€ 1.499,91

Teruggaven fiscus

€ 10.234,00

totaal

€ 11.733,91

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mogelijk kunnen de immateriële activa (goodw ill, handelsnamen, w ebsite,
domeinnamen, e.d.) nog w orden verkocht. De w aarde hiervan is nog niet
bekend.
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Omdat geen doorstart kon w orden gerealiseerd zijn de immateriële activa niet
verkocht.

06-09-2018
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In de derde verslagperiode is door de verzekeraar een premierestitutie van €
1.499,91 aan de boedel voldaan. Verder is van de fiscus een teruggave
omzetbelasting (na verrekening) ontvangen van in totaal € 10.234,-.

11-12-2018
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In de vierde verslagperiode is nog een teruggave omzetbelasting ontvangen
van de Belastingdienst ten bedrage van € 17.911,-. Verder is een klein bedrag
aan rente op de boedelrekening bijgeschreven.

11-03-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De verrichte w erkzaamheden zien op de controle van de rechten, c.q.
registratie van de hiervoor genoemde activa.
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In de afgeslopen verslagperiode zijn alle fysieke activa verkocht en is de
verkoopopbrengst ontvangen en verdeeld tussen boedel en bank. Vooralsnog
hoeven ten aanzien van de activa geen w erkzaamheden meer te w orden
verricht.

06-09-2018
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Er zijn geen activa meer die nog te gelde kunnen w orden gemaakt. Ook dit
hoofdstuk w ordt afgesloten.

12-06-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedeldebiteuren

€ 31.298,40

€ 29.780,75

totaal

€ 31.298,40

€ 29.780,75

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het hiervoor genoemde bedrag ziet zow el op de vorderingen die op datum
faillissement reeds bestonden als op de vorderingen die door de voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten zijn ontstaan.

05-06-2018
1

Het totale bedrag van € 12.550,64 komt toe aan de boedel, omdat het hier
debiteuren betreft die niet onder het pandrecht van Rabobank vallen.
Met de voortzetting van de activiteiten gedurende de boedelperiode is een
omzet gerealiseerd van € 31.298,40. Hiervan is inmiddels € 29.780,75 door de
betreffende debiteuren voldaan. Aldus staat nog een bedrag van € 1.517,65
open. Het betreft hier een aantal kleine debiteuren die nogmaals tot betaling
zullen w orden aangesproken.

06-09-2018
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Voor zover bekend zijn alle vorderingen van voor datum faillissement reeds
voldaan. Door de debiteuren is betaald aan Vente en/of Production. De curator
dient dit nog te controleren aan de hand van de bankafschriften. Het tegoed
op de bankrekeningen van Production en Vente (inclusief de
debiteurenbetalingen) is door Rabobank aan de boedel voldaan.
De boedeldebiteuren die hun vordering nog niet hebben voldaan, zullen door
de curator w orden gesommeerd om tot betaling over te gaan.

11-03-2019
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Verder is uit de infoscan van de administratie naar voren gekomen dat mogelijk
nog een bedrag van ca. € 8.000 aan debiteurenvorderingen opstaan die zien
op de periode voor datum faillissement. Dit zal door de curator nader w orden
onderzocht. Indien inderdaad nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zullen
de betreffende crediteuren w orden aangeschreven.
Het is de curator gebleken dat voornoemde vorderingen reeds voor datum
faillissement zijn voldaan. De bedragen zijn via de tegoeden bij de bank aan
de boedel ten goede gekomen. De betalingen w aren vanw ege het
faillissement niet (meer) in de administratie verw erkt.
Enkele boedeldebiteuren hebben niet betaald. De betreffende debiteuren zijn
nogmaals door de curator aangeschreven. Zij hebben niets van zich laten
horen, dan w el beroepen zich op verrekening. Gezien de hoogte van de
bedragen loont het niet de moeite om hierop actie te ondernemen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-06-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zien op de controle en facturatie van de debiteuren.

05-06-2018
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In de afgelopen verslagperiode zijn de betalingen geïncasseerd en is nader
overlegd met enkele debiteuren over w ijze de betaling.
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De te verrichten w erkzaamheden zien op de incasso van de nog openstaande
debiteurenvorderingen.
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In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren nogmaals aangeschreven
en is bekeken of voor de incasso van de vorderingen maatregelen dienen te
w orden getroffen.

12-06-2019
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Duidelijk is dat de thans nog openstaande vorderingen niet meer kunnen
w orden geïncasseerd, althans dat het gezien de hieraan verbonden kosten
niet de moeite loont om hiertoe een procedure te starten.

12-09-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 308.214,60
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank ziet op een tw eetal leningen en een krediet in
rekening-courant die zijn verstrekt aan Financier. Production en Financier zijn
hiervoor niet verbonden.

5.2 Leasecontracten

05-06-2018
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5.2 Leasecontracten
Door Financier w ordt een bedrijfsauto geleased. De curator heeft de
leasemaatschappij laten w eten dat de auto zich bij een schadeherstelbedrijf
bevindt in verband met een reparatie die voor de uitspraak van het
faillissement is verricht. Het schadeherstelbedrijf beroept zich op het
retentierecht, omdat haar vordering nog niet is voldaan.

05-06-2018
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W aarschijnlijk w ordt de hiervoor genoemde schade door de verzekeraar van
failliet vergoed, maar dient de uitkering aan de boedel plaats te vinden. Indien
en voor zover door Financier een volmacht is afgegeven op grond w aarvan
betaling door de verzekeraar rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf kan
plaatsvinden, is deze volmacht vanw ege het faillissement geëindigd.
Omdat de financial leaseovereenkomst relatief kort voor het faillissement is
afgesloten, vertegenw oordigt de auto voor de boedel geen w aarde. Om deze
reden zal de curator niet overgaan tot opeising van de auto op grond van
artikel 60 Fw .
In de afgelopen verslagperiode is de leaseauto aan de leasemaatschappij
afgegeven. Tussen de leasemaatschappij en het schadeherstelbedrijf is een
regeling getroffen. De curator althans de boedel is hierbij geen partij.
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Over de afw ikkeling van de schade aan de auto, althans de uitkering door de
verzekeraar is nog geen informatie door de curator ontvangen. De verzekeraar
heeft de schadeafw ikkeling nog in behandeling.

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Rabobank is een pandrecht gevestigd op de inventaris,
transportmiddelen en de vorderingen van Financier.

05-06-2018
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Zoals eerder in dit verslag is vermeld zijn de activa van Financier per 1 januari
2018 'doorgezakt' naar Production en Vente. Hierdoor is het pandrecht van
Rabobank echter niet komen te vervallen.
De debiteuren (vaste afnemers) zijn steeds gefactureerd vanuit Production
en/of Vente. Om deze reden heeft de curator zich op het standpunt gesteld
dat de debiteurenvorderingen niet zijn verpand. Het betreft hier immers
vorderingen van de dochtervennootschappen die niet zijn verbonden voor het
aan Financier verstrekte krediet. De w inkelomzetten zijn steeds op de
bankrekening van Financier bijgeschreven. Tot datum faillissement heeft
Rabobank deze verrekend met haar vordering. Vanaf datum faillissement is de
omzet door Rabobank aan de boedel uitbetaald.
Door Rabobank is erkend dat de debiteuren niet onder het pandrecht vallen.
De betalingen door de debiteuren op de bankrekeningen van faillieten zijn
door haar aan de boedel voldaan. Rabobank heeft het tegoed op de
rekeningen naar de boedel overgemaakt.
Voor w at betreft de verkoop van de verpande inventaris en bedrijfsmiddelen is
tussen de bank en de curator de eerder in dit verslag beschreven regeling
getroffen. De verkoopopbrengst van de bodemzaken is in de boedel gevloeid
en de verkoopopbrengst van de niet bodemzaken is, na inhouding van de
overeengekomen boedelbijdrage en pro rata taxatiekosten, aan Rabobank
uitbetaald.

06-09-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht. Zie hiervoor.

05-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door meerdere leveranciers is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
Hiermee is rekening gehouden bij de taxatie van de activa. Alle onder
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn gesepareerd en
zullen aan de betreffende leveranciers w orden afgegeven.

05-06-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn alle onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken afgegeven aan de desbetreffende leveranciers. De koper van
de activa heeft hiervoor zorggedragen. Bij de taxatie van de activa zijn alle
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd. Ook nadien hebben zich nog
enkele crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

06-09-2018
2

5.6 Retentierechten
Alleen door het schadeherstelbedrijf dat een reparatie heeft verricht aan de
bedrijfsauto van Financier is een beroep gedaan op het retentierecht. Zie
hiervoor bij leaseovereenkomsten.

05-06-2018
1

Zoals hiervoor is vermeld, is tussen het schadeherstelbedrijf en de
leasemaatschappij een regeling getroffen.

06-09-2018
2

5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.

05-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Rabobank is afgesproken dat de verpande activa door de curator
onderhands w orden verkocht op basis van de separatistenregeling. Over het
gedeelte van de verkoopopbrengst dat toekomt aan de bank w ordt een
boedelbijdrage berekend van 10% met een minimum van € 5.000 ex btw . De
minimum boedelbijdrage is ook verschuldigd als onverhoopt tot veiling van de
activa dient te w orden overgegaan. De rechter-commissaris heeft toestemming
verleend voor de hierover gemaakte afspraken tussen de curator en
Rabobank.
€ 411,33
Toelichting
Het hiervoor genoemde bedrag inclusief btw is door Rabobank voldaan. Als
uiteindelijk blijkt dat van de verkoopopbrengst van de bodemzaken nog een
bedrag toekomst aan Rabobank, zal hierover eveneens de boedelbijdrage
w orden berekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2018
1

06-09-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de van Rabobank ontvangen kredietstukken bestudeerd.
Verder is door de curator met Rabobank gesproken over de verkoop van de
activa en zijn naar aanleiding hiervan de hiervoor beschreven afspraken
gemaakt.

05-06-2018
1

De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op de uitsplitsing en
doorbetaling van de verkoopopbrengst van de activa en het overleg met
Rabobank.

06-09-2018
2

Zodra de totale vordering van de fiscus bekend is, zal w orden berekend of van
de verkoopopbrengst van de bodemzaken nog een bedrag toekomt aan
pandhouder Rabobank.

11-12-2018
3

De curator heeft de fiscus verzocht haar definitieve vordering door te geven
zodat kan w orden berekend w elk bedrag van de verkoopopbrengst van de
bodemzaken aan Rabobank toekomt.

11-03-2019
4

De fiscus is nogmaals verzocht haar definitieve vordering bekend te maken
zodat er een afrekening met de bank kan plaatsvinden.

12-06-2019
5

De curator is nog in afw achting van de definitieve fiscale vordering, w aarna
een afrekening kan plaatsvinden met pandhouder Rabobank. De curator
heeft de Belastingdienst inmiddels meerdere keren om een opgave verzocht.

12-09-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om een eventuele doorstart mogelijk te maken, is het bedrijf van faillieten nog
gedurende een periode van tw ee w eken voortgezet. Vanuit kostenoogpunt
zijn echter direct tw ee van de vijf w inkels gesloten. Inmiddels zijn alle
activiteiten beëindigd.

05-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de periode van voortzetting is doorgeleverd aan een gedeelte van
de vaste afnemers van faillieten (horeca en catering) en zijn de producten nog
vanuit een drietal w inkels verkocht. De aan de voortzetting verbonden kosten
(grondstoffen, e.d.) zijn betaald uit de w inkelomzet. Gedurende de hiervoor
genoemde periode is een opbrengst gerealiseerd van ca. € 20.000,- die
toekomt aan de boedel.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

05-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft toegezien op de voortzetting van de activiteiten en de
hieraan verbonden kosten voldaan. Verder heeft in het kader hiervan het
nodige overleg plaatsgevonden met alle partijen.

05-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een doorstart zijn door de curator onderzocht. Hiertoe
zijn meerdere partijen door de curator benaderd en hebben enkele
gegadigden hiervoor ook zelf contact opgenomen met de curator. Evenw el is
niemand bereid gevonden om het bedrijf van failliet voort te zetten. Dit
vanw ege de risico's die aan een voortzetting zijn verbonden en de hiervoor
nog te investeren bedragen.

05-06-2018
1

Omdat geen doorstart kon w orden gerealiseerd, heeft de curator in overleg
met Rabobank besloten om de activa los te verkopen. De curator heeft
hiervoor contact opgenomen met partijen uit de branche en opkopers. De
verkoopinformatie is aan in totaal zestien partijen toegezonden. Op het
moment van concipiëren van dit verslag is de curator in afw achting van de
biedingen. In het volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de verkoop van de activa
plaatsgevonden. Uiteindelijk is door een viertal gegadigden een bod
uitgebracht. Het hoogste bod ad € 145.000 is na overleg met pandhouder
Rabobank en na toestemming van de rechter-commissaris door de curator
geaccepteerd.

06-09-2018
2

Met de koper is overeengekomen dat zij zorg draagt voor een correcte
afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden en de door failliet gehuurde
bedrijfsruimten zal ontruimen en bezemschoon zal opleveren aan de
verhuurders.
Inmiddels zijn alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld en ook alle
bedrijfsruimten ontruimd en opgeleverd.

11-12-2018
3

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

05-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor. Door de curator zijn verschillende partijen benaderd die mogelijk
geïnteresseerd w aren in een eventuele doorstart. Over de mogelijkheden van
een doorstart hebben enkele gesprekken plaatsgevonden, echter w as geen
van de partijen bereid om hierover in onderhandeling te gaan.

05-06-2018
1

In het kader van de verkoop van de activa zijn door de curator gesprekken
gevoerd met alle gegadigden. De uitgebrachte biedingen zijn beoordeeld en
door de curator voorgelegd aan pandhouder Rabobank en de rechtercommissaris.

06-09-2018
2

Verder is de koopovereenkomst opgesteld en is na ondertekening hiervan
feitelijk uitvoering gegeven aan de levering van de activa. In verband hiermee
heeft overleg plaatsgevonden met de verhuurders over de ontruiming en
oplevering van de bedrijfsruimten en met een aantal crediteuren over de
afgifte van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van faillieten is door de curator opgevraagd bij het bestuur.
Inmiddels is een gedeelte hiervan afgegeven. Zodra de gehele administratie
ter hand is gesteld, zal deze w orden gecontroleerd en w ordt beoordeeld of
voldaan is aan de boekhoudplicht.

05-06-2018
1

De administratie is inmiddels door het bestuur geheel bijgew erkt. Zodra de
curator deze heeft ontvangen, zal de administratie w orden doorgenomen.

06-09-2018
2

De curator heeft door Nederpel, De Block en Partners een infoscan laten
uitvoeren op de administratie van de failliete vennootschappen. De rechtercommissaris heeft hiervoor toestemming verleend. Inmiddels is de
onderzoeksrapportage door de curator ontvangen. Deze zal in de komende
verslagperiode w orden bestudeerd. Eventuele vraagpunten w orden
voorgelegd aan het bestuur. Op de uitkomsten van de infoscan w ordt in een
van de volgende verslagen teruggekomen.

11-12-2018
3

De rapportage naar aanleiding van de infoscan is door de curator
doorgenomen. De vraagpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn aan
het bestuur voorgelegd en inmiddels naar behoren beantw oord.

11-03-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt onderzocht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Idem.

05-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Idem.

05-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-06-2018
1

11-03-2019
4

Toelichting
Hiervoor zijn geen aanw ijzingen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-06-2018
1

11-03-2019
4

Toelichting
Ook hiervoor zijn geen aanw ijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra de gehele administratie is afgegeven zal het rechtmatigheidsonderzoek
w orden gestart. Zodra het onderzoek is afgerond zal op de uitkomsten hiervan
in het verslag w orden teruggekomen.

05-06-2018
1

Zoals hiervoor is vermeld is een infoscan uitgevoerd op de administratie van de
vennootschappen. De curator streeft ernaar om in de volgende verslagperiode
het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

11-12-2018
3

Zoals hiervoor is vermeld zijn uit de inforscan geen bijzonderheden naar voren
gekomen. De administratie van de vennootschappen is op orde en er zijn geen
aanw ijzingen die een nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
rechtvaardigen.

11-03-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

05-06-2018
1

In de komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. Zodra de uitkomst bekend is, w ordt hiervan
melding gemaakt in het verslag.

06-09-2018
2

De in de afgelopen verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode
w ordt de beantw oording van de vraagpunten nog met het bestuur besproken.
Behoudens bijzonderheden kan daarna het rechtmatigheidsonderzoek w orden
beëindigd.

11-03-2019
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgesloten. Alle vraagpunten die uit de
infoscan naar voren zijn gekomen zijn aan het bestuur voorgelegd en naar
behoren beantw oord. Zoals hiervoor is vermeld, is geen sprake van
onregelmatigheden.

12-06-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 136,13

05-06-2018
1

Toelichting
Door ClaimsAgent B.V. is een vordering aangemeld van € 136,13 voor de
gebruikskosten van het programma w aarmee de crediteuren hun vordering
online ter verificatie kunnen aanmelden.
Door UW V zal nog een vordering w orden aangemeld uit hoofde van de
loongarantieregeling.
De overige boedelkosten zien op het salaris van de curator en de verschotten.
€ 9.438,76

06-09-2018
2

Toelichting
Door ClaimsAgent is een bedrag van € 193,61 aangemeld.
Verder is door een van de verhuurders een bedrag van € 9.245,15 aangemeld.
Dit bedrag ziet op de huurtermijnen van na datum faillissement van een van de
door Financier gehuurde w inkelruimten.
Ook door de andere verhuurders zal w aarschijnlijk nog een boedelvordering
w orden aangemeld voor de huurtermijnen die na datum faillissement zijn
vervallen. Verder zal door UW V nog een aanzienlijke vordering w orden
aangemeld uit hoofde van de loongarantieregeling.
€ 9.444,81
Toelichting
Door ClaimsAgent is een bedrag aangemeld van € 199,66. Verder heeft alleen

11-12-2018
3

de hiervoor genoemde verhuurder een boedelvordering aangemeld. De overige
verhuurders zijn hiertoe nog niet overgegaan.
€ 24.459,98

11-03-2019
4

Toelichting
Financier: € 24.441,82
Production: € 15,13
Vente: € 3,03
Voor een uitsplitsing van de bedragen w ordt verw ezen naar de lijst van
boedelschulden.
€ 159.539,13

12-06-2019
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Toelichting
Financier: € 159.520,97 inclusief de boedelvordering van UW V uit hoofde van
de loongarantieregeling. Production en Vente: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de fiscus is een vordering van € 18.855 aangemeld. W aarschijnlijk zal
deze vordering nog oplopen.
€ 109.495,00

05-06-2018
1

06-09-2018
2

Toelichting
Door de fiscus is een vordering aangemeld van in totaal € 109.495. Hiervan
ziet een bedrag van € 88.113 op Financier, een bedrag van € 11.794 op
Production en een bedrag van € 9.588 op Vente.
De vordering van de fiscus zal w aarschijnlijk nog verder oplopen. Zo dient de
artikel 29 lid 2 W et OB vordering nog te w orden ingediend.
€ 111.428,00

11-12-2018
3

Toelichting
De vordering van de fiscus kan als volgt w orden opgesplitst:
Financier: € 90.046
Painpadour: € 11.794
Vente: € 9.588
€ 109.495,00

11-03-2019
4

Toelichting
Financier: € 88.113
Production: € 11.794
Vente: € 9.588

Toelichting
Financier: € 149.956. Production en Vente; ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

12-06-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door UW V is nog geen vordering aangemeld.
€ 1.933,27

05-06-2018
1

06-09-2018
2

Toelichting
De vordering van UW V uit hoofde van de loongarantieregeling is nog niet
vastgesteld.
€ 150.056,00

12-06-2019
5

Toelichting
Door UW V is een vordering aangemeld van € 150.056,- uit hoofde van de
loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog zijn geen andere preferente crediteuren bekend.
€ 308.214,60

05-06-2018
1

11-12-2018
3

Toelichting
De door Rabobank aangemelde vordering bedraag € 308.214,60 en is
vooralsnog vermeld als preferent. Hierop dient de verkoopopbrengst van de
verpande activa, althans het aan de bank toekomende gedeelte hiervan nog in
mindering te w orden gebracht. De restant vordering heeft te gelden als
concurrente vordering en zal naar de betreffende crediteurenlijst w orden
overgebracht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
212

05-06-2018
1

Toelichting
Volgens de administratie van faillieten is sprake van 212 crediteuren. Alle
crediteuren zijn inmiddels door de curator bij brief over de faillissementen
geïnformeerd en verzocht op hun vordering ter verificatie in te dienen.
66
Toelichting
Het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend kan als volgt w orden
onderverdeeld:
Financier: 60
Painpadour: 5
Vente: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-12-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 325.661,64

05-06-2018
1

Toelichting
Tot op heden hebben 45 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.
€ 404.896,32

06-09-2018
2

Toelichting
Tot op heden hebben 64 crediteuren een bedrag van € 404.896,32 aan
concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.
Hiervan ziet een bedrag van € 394.395,31 op Financier, een bedrag van €
10.096,91 op Production en een bedrag van € 404,10 op Vente.
€ 415.107,08

11-12-2018
3

Toelichting
In totaal is een bedrag van € 415.107,08 aan concurrente vorderingen ter
verificatie ingediend. Het bedrag kan als volgt w orden uitgesplitst:
Financier:399.458,43
Painpadour: € 15.244,55
Vente:€ 404,10
€ 434.698,30

12-06-2019
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Toelichting
In totaal is een bedrag van € 434.698,30 aan concurrente vorderingen ter
verificatie ingediend. Het bedrag kan als volgt w orden uitgesplitst: Financier: €
419.049,65. Painpadour en Vente: ongew ijzigd.
€ 442.369,48

12-09-2019
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Toelichting
In totaal is een bedrag van € 442.369,48 aan concurrente vorderingen ter
verificatie ingediend. Het bedrag kan als volgt w orden uitgesplitst: Financier:
€ 419.189,45. Painpadour en Vente: respectievelijk € 22.775,93 en € 404,10.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-06-2018
1

Vanw ege de hoge boedelvordering van UW V zal het faillissement w aarschijnlijk
ex artikel 16 Fw w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel.

12-06-2019
5

Gezien het bedrag aan boedelschulden zal het faillissement ex artikel 16 Fw
w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel.

12-09-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Kort na de uitspraak van het faillissement zijn alle crediteuren aangeschreven
door de curator. De overige w erkzaamheden zien op de verificatie van de
vorderingen.

05-06-2018
1

De verrichte en nog te verrichten w erkzaamheden zien op de verificatie van de
vorderingen.

06-09-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Idem.

05-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Idem.

05-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Idem.

05-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal de verkoop van de activa w orden
afgew ikkeld. Indien een onderhandse verkoop hiervan niet mogelijk is, zullen
de activa w orden geveild. Alle eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld.
Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden gestart.

05-06-2018
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
uitgevoerd. Indien hieruit geen bijzonderheden naar voren komen, kunnen de
faillissementen w orden afgew ikkeld.

06-09-2018
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond. Indien hieruit geen bijzonderheden naar voren komen, kunnen de

11-12-2018

faillissementen w orden afgew ikkeld. Omdat aan de pandhouder mogelijk nog
een deel van de verkoopopbrengst van de bodemzaken toekomt, dient
hiervoor w el eerst de totale fiscale vordering bekend te zijn. Dit geldt
eveneens voor de boedelvordering van UW V. Zolang deze vorderingen niet zijn
aangemeld, kan het faillissement nog niet w orden beëindigd.

3

De meeste w erkzaamheden in het faillissement zijn verricht. Na beëindiging
van het rechtmatigheidsonderzoek kan tot afw ikkeling van het faillissement
w orden overgegaan. Hiervoor is w el vereist dat UW V haar boedelvordering
heeft ingediend en de Belastingdienst haar definitieve vordering heeft
doorgegeven.

11-03-2019
4

Inmiddels kan tot beëindiging van het faillissement w orden overgegaan. De
fiscus is nogmaals verzocht haar definitieve vordering bekend te maken zodat
duidelijk is w elke bedrag van de verkoopopbrengst van de bodemzaken nog
aan Rabobank dient te w orden voldaan.

12-06-2019
5

Zoals eerder in dit verslag is vermeld, w acht de curator nog op de definitieve
opgave van de Belastingdienst. Zodra deze is ontvangen, kan w orden bezien
of van de verkoopopbrengst van de bodemzaken nog een bedrag aan
pandhouder Rabobank toekomt. Daarna kan het faillissement w orden
beëindigd. De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode zijn
eindverslag in te dienen.

12-09-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-06-2018
1

W aarschijnlijk kan het faillissement op korte termijn w orden afgew ikkeld.

11-03-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2019

12-09-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2018
1

