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

6
11-07-2019
F.17/18/28
NL:TZ:0000040604:F001
10-04-2018

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr H.C. Lunter

Algemene gegevens
Naam onderneming
Keukenhuys Gorredijk B.V.

09-05-2018
1

Gegevens onderneming
Keukenhuys Gorredijk B.V.
Hoofdstraat 2
8401 BZ GORREDIJK

09-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Handel in keukens en keukenapparaten en alles w at daarbij hoort.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ -40.918,00

€ 106.495,00

2015

€ -56.879,00

€ 100.190,00

Toelichting financiële gegevens

09-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is - ondanks een verzoek daartoe - nog niet ontvangen.

09-05-2018
1

Verslag 3: De curator heeft de balans, w inst- en verliesrekening over 2016
ontvangen.

08-11-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-05-2018
1

Er w as geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 2.485,14

Boedelsaldo
€ 2.421,18

Boedelsaldo
€ 14.234,52

Boedelsaldo
€ 14.440,53

Boedelsaldo
€ 14.979,53

Boedelsaldo
€ 4.578,35

Verslagperiode

09-05-2018
1

24-07-2018
2

08-11-2018
3

25-01-2019
4

24-04-2019
5

11-07-2019
6

Verslagperiode
09-05-2018
1

van
10-4-2018
t/m
8-5-2018

24-07-2018
2

van
9-5-2018
t/m
23-7-2018

08-11-2018
3

van
24-7-2018
t/m
1-11-2018

25-01-2019
4

van
2-11-2018
t/m
20-1-2019

24-04-2019
5

van
21-1-2019
t/m
22-4-2019

11-07-2019
6

van
23-4-2019
t/m
9-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

72,70 uur

2

89,20 uur

3

17,60 uur

4

25,90 uur

5

35,60 uur

6

8,60 uur

totaal

249,60 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie Urenverantw oording (bijlage)

09-05-2018
1

Zie Urenverantw oording (bijlage)

24-07-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is de
besloten vennootschap G en V Beheer B.V. Van die laatste vennootschap is
bestuurder en enig aandeelhouder de heer J.G. van der Linden (hierna: "de
bestuurder"). Laatstgenoemde is aldus (indirect) bestuurder van de failliete
vennootschap en hield zich ook daadw erkelijk bezig met bestuurstaken.

09-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Tussen de failliete vennootschap en de besloten vennootschap BSH
Huishoudapparaten is een gerechtelijke procedure aanhangig, w aarin
laatstgenoemde een vordering jegens de failliete vennootschap aanhangig
heeft gemaakt. Deze procedure zal ex artikel 29 Fw geschorst. De curator
heeft de rechtbank op de hoogte gebracht van het faillissement van de failliete
vennootschap.

09-05-2018
1

Verslag 2: De procedure is inmiddels ambtshalve geschorst. BSH
Huishoudapparaten is uitgenodigd haar vordering bij de curator in te dienen.

24-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen - voor zover bekend - zijn c.q. w orden beëindigd.

09-05-2018
1

1.4 Huur
De failliete vennootschap exploiteerde haar onderneming vanuit het
bedrijfspand te (8401 BZ) Gorredijk aan de Hoofdstraat 2. Dit pand w ordt door
de zustervennootschap van de failliete vennootschap, te w eten KTN B.V.,
gehuurd en kosteloos in gebruik gegeven aan de failliete vennootschap.

1.5 Oorzaak faillissement

09-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete vennootschap is opgericht als
zustermaatschappij van de besloten vennootschap KTN B.V. (hierna: "KTN").
KTN deed de montage, maar kreeg de aanbieding van een van haar klanten,
om een verkooppunt te exploiteren; aldus geschiedde met dien verstande dat
hiervoor de failliete vennootschap w erd opgericht.

09-05-2018
1

De failliete vennootschap raakte al snel in discussie met voormelde klant over
levering van keukens etc., w aarna w erd gezocht naar andere
keukenleveranciers. Die w erden w elisw aar gevonden, maar de verkopen liepen
terug als gevolg van privé-omstandigheden bij de verkoper die in dienst w as
bij de failliete vennootschap. De bestuurder heeft voorts aangegeven dat de
omzet in 2017 niet voldoende w as om de crediteuren uit 2016 te voldoen.
Daarnaast w as sprake van een forse belastingschuld (al dan niet met
oplegging van boetes). Gelet op het vorenstaande kon de failliete
vennootschap niet meer voldoen aan haar verplichtingen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-05-2018
1

Er w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-05-2018
1

Er w as geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

09-05-2018
1

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

09-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

09-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse activa

€ 15.068,00

€ 0,00

totaal

€ 15.068,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd. Het rapport is nog niet
voorhanden. De bedrijfsmiddelen bestaan uit enkele inventariszaken en
computerapparatuur.

09-05-2018
1

Verslag 2: Na ontvangst van het rapport is er een verkoopmemorandum
uitgegaan en heeft er een onderhandse biedingsprocedure plaatsgevonden.
Dit onderhandse biedingsproces heeft niet tot overeenstemming geleid en om
die reden w orden de bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechtercommissaris via een veiling verkocht. De (definitieve) opbrengst van de veiling
is nog niet bekend.

24-07-2018
2

Verslag 3: Het grootste gedeelte van de veiling is inmiddels afgerond en ook
financieel afgerekend met het veilingbedrijf en met de crediteur die aanspraak
maakte op een eigendomsvoorbehoud. Er is nog één keuken niet geveild en dit
zal zo snel mogelijk afgew ikkeld w orden.

08-11-2018
3

Verslag 4: De veiling en (financiële) afw ikkeling van de laatste keuken loopt
nog. De opbrengst is nog niet bekend.

25-01-2019
4

Verslag 5: De veiling en (financiële) afw ikkeling zijn nog niet afgerond.

24-04-2019
5

Verslag 6: Door het veilinghuis dient nog een keuken verkocht te w orden.
Nadien zal nog financieel afgew ikkeld dienen te w orden met het veilinghuis.

11-07-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

09-05-2018
1

Verslag 5: n.v.t.

24-04-2019
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatiew erkzaamheden

09-05-2018
1

Verslag 2: (Financieel) afw ikkelen met het veilinghuis.

24-07-2018
2

Verslag 3: - monitoren verkoop keuken veilinghuis en nadien financieel
afw ikkelen

08-11-2018
3

Verslag 6: Verkoop keuken via veilinghuis monitoren en financieel afw ikkelen.

11-07-2019
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

onderhanden w erk

€ 1.815,00

€ 0,00

totaal

€ 1.815,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden bestaan uit enkele show roomkeukens. Deze keukens zijn
geïnventariseerd en w orden getaxeerd. Het rapport is nog niet gereed. De
w aarde is aldus nog onbekend.

09-05-2018
1

Er w as sprake van een geringe orderportefeuille (onderhanden w erk), die - na
toestemming van de rechter-commissaris - is verkocht aan KTN voor € 1.500,00
excl. btw (€ 1.815,00 incl. btw ). Het voormelde bedrag is inmiddels voldaan
door bijschrijving op de boedelrekening.
Verslag 2: Na ontvangst van het rapport is er een verkoopmemorandum
uitgegaan en heeft er een onderhandse biedingsprocedure plaatsgevonden.
Dit onderhandse biedingsproces heeft niet tot overeenstemming geleid en om
die reden w orden de voorraden met toestemming van de rechter-commissaris
via een veiling verkocht. De (definitieve) opbrengst van de veiling is nog niet
bekend. Met een crediteur die (deels) een geslaagd beroep op
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan moet er nadat de veilingopbrengst
bekend is nog (financieel) afgew ikkeld w orden. Voor de w ijze van afw ikkeling
van dit eigendomsvoorbehoud gaf de rechter-commissaris zijn toestemming.

24-07-2018
2

Verslag 4: De financiële afw ikkeling met de crediteur heeft plaatsgevonden.
Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

25-01-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatiew erkzaamheden en opstellen van de activaovereenkomst.

09-05-2018
1

Verslag 2: (Financieel) afw ikkelen met het veilinghuis en de crediteur met een
eigendomsvoorbehoud.

24-07-2018
2

Verslag 4: eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld. Nog (financieel)
afw ikkelen met het veilinghuis.

25-01-2019
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing

09-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 5: - monitoren veiling keuken en financieel afw ikkelen met het
veilinghuis.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Hoving

€ 755,00

€ 755,00

€ 0,00

totaal

€ 755,00

€ 755,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

24-04-2019
5

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat er geen sprake is van een
debiteurenportefeuille; de klanten van de failliete vennootschap betaalden
vooruit of per pin bij levering van materialen en diensten. Er w as één
uitzondering: kort na datum faillissement heeft een klant een bedrag betaald
op de bankrekening van de failliete vennootschap. De curator heeft dat bedrag
bij de bank teruggevorderd. Dat bedrag is inmiddels ontvangen op de
boedelrekening.

09-05-2018
1

Verslag 2: Er bleek sprake van een debiteur die nog een bedrag verschuldigd
is aan de boedel ad € 755,-. Met de debiteur is een betalingsregeling
getroffen. De eerste betaling ad € 100,- is ontvangen.

24-07-2018
2

Verslag 3: De debiteur voldoet aan de betalingsregeling.

08-11-2018
3

Verslag 4: Er dient nog eenmaal een bedrag ad € 55,- te w orden voldaan en
daarna is deze kw estie (financieel) afgew ikkeld.

25-01-2019
4

Verslag 5: Het laatste bedrag is ontvangen. De kw estie is hiermee (financieel)
afgew ikkeld.

24-04-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
verslag 2: Toezien op het naleven van de betalingsregeling en incassering van
de volledige vordering.

24-07-2018
2

verslag 3: Monitoren dat de betalingsregeling w ordt nagekomen.

08-11-2018
3

Verslag 5: afgerond.

24-04-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-05-2018
1

Volgens de bestuurder w as er geen sprake van een bancair krediet of een
vordering van een bancaire instelling. De failliete vennootschap bankierde bij
de naamloze vennootschap ING Bank N.V. Er w as enkel sprake van een batig
saldo.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van 1 leasecontract, betreffende een bus van het merk en type
Mercedes Sprinter. De leasemaatschappij heeft de leaseauto inmiddels
opgehaald. Er w as geen sprake van overw aarde.

09-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. In de komende periode zal de curator dit afw ikkelen.

09-05-2018
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden
uitgeleverd. Met een crediteur die (deels) een geslaagd beroep op
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan moet er nog (financieel) afgew ikkeld
w orden als de opbrengst van de veiling bekend is. Voor de w ijze van
afw ikkeling van dit eigendomsvoorbehoud gaf de rechter-commissaris zijn
toestemming.

24-07-2018
2

Verslag 3: Er is financieel afgew ikkeld met de crediteur. De w erkzaamheden
zijn afgerond.

08-11-2018
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierechten.

09-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op reclamerechten.

09-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-05-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatiew erkzaamheden.

09-05-2018
1

Verslag 5: afgerond.

24-04-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

09-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

09-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

09-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

09-05-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

09-05-2018
1

6.6 Opbrengst
n.v.t.

09-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
n.v.t.

09-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

09-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

09-05-2018
1

Verslag 2: Er is bij het uitspreken van het faillissement een back-up gemaakt
van de (digitale) administratie door een externe partij. Na toestemming van de
rechter-commissaris, om de kosten te voldoen, is in de afgelopen
verslagperiode de back-up aan de curator vrij gegeven. Het onderzoek naar de
administratie loopt nog.

24-07-2018
2

Verslag 3: Het onderzoek naar de administratie loopt nog. De curator heeft de
balans, w inst- en verliesrekening over 2016 ontvangen, echter er ontbreken
nog stukken. Hierover voert de curator overleg met de bestuurder.

08-11-2018
3

Verslag 4: De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een
deskundige ingeschakeld die een nader rechtmatigheidsonderzoek heeft
gedaan naar de administratie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn vragen
aan de bestuurder gesteld. De curator heeft een gesprek ingepland met de
bestuurder om de antw oorden op de gestelde vragen met de bestuurder te
bespreken.

25-01-2019
4

Verslag 5: Er hebben diverse gesprekken met de bestuurder plaatsgevonden.
Ook w ordt er met de bestuurder gecorrespondeerd naar aanleiding van de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Er ontbreekt nog administratie.
Het onderzoek naar de 'rechtmatigheid' is nog niet afgerond.

24-04-2019
5

Verslag 6: De bestuurder heeft aangegeven in juli 2019 met een inhoudelijke
reactie te zullen komen. De curator w acht dit bericht vooralsnog af en zal
afhankelijk van de reactie de vervolgstappen bepalen.

11-07-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

09-05-2018
1

Verslag 2: Volgens de kamer van koophandel is de jaarrekening 2016
gedeponeerd op 29 december 2017.

24-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

09-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2018
1

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-04-2019
5

Verslag 5: zie 7.1.; het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

09-05-2018
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

24-04-2019
5

Verslag 5: zie 7.1.; het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

09-05-2018
1

Verslag 2: Het onderzoek naar de fysieke en digitale admistratie loopt nog. Bij
de bestuurder is (nadere) administratie opgevraagd.

24-07-2018
2

Verslag 5: zie 7.1.; het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

24-04-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.

09-05-2018
1

Verslag 2: Monitoren dat de administratie w ordt aangeleverd en na ontvangst
nader onderzoek administratie.

24-07-2018
2

Verslag 3: - opvragen en onderzoek administratie
- rechtmatigheidsonderzoek

08-11-2018
3

Verslag 4: - nader rechtmatigheidsonderzoek
- gesprekken bestuurder n.a.v. bevindingen eerste rechtmatigheidsonderzoek

25-01-2019
4

Verslag 5: - nader onderzoek 'rechtmatigheid';
- correspondentie bestuurder n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

24-04-2019
5

Verslag 6: - rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolgstappen bepalen afhankelijk van de inhoudelijke reactie van de
bestuurder.

11-07-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen)

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

Zie "Tussentijds financieel verslag" en "Overzicht voorlopig erkende
vorderingen" (bijlagen).

09-05-2018
1

24-07-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-05-2018
1

Nog niet bekend.

24-07-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

09-05-2018
1

Correspondentie met crediteuren.

24-07-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De besloten vennootschap BSH Huishoudapparaten B.V.

09-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Tussen de failliete vennootschap en de besloten vennootschap BSH
Huishoudapparaten is een gerechtelijke procedure aanhangig, w aarin
laatstgenoemde een vordering jegens de failliete vennootschap aanhangig
heeft gemaakt. Deze procedure zal ex artikel 29 Fw geschorst. De curator
heeft de rechtbank op de hoogte gebracht van het faillissement van de failliete
vennootschap.

09-05-2018
1

Verslag 2: De procedure is inmiddels ambtshalve geschorst. BSH
Huishoudapparaten BV is uitgenodigd haar vordering bij de curator in te
dienen.

24-07-2018
2

9.3 Stand procedures
Zie hiervoor.

09-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Aanschrijven rechtbank in verband met het faillissement van de failliete
vennootschap.

09-05-2018
1

Verslag 2: afgerond.

24-07-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- taxatie en verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehoud;
- administratief onderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- corresponderen met crediteuren;
- voorkomende w erkzaamheden.

09-05-2018
1

Verslag 2: - (financieel) afw ikkelen veiling bedrijfsmiddelen en voorraden
- financieel afw ikkelen crediteur eigendomsvoorbehoud
- administratief onderzoek
- rechtmatigheidsonderzoek
- administratie opvragen bestuurder

24-07-2018
2

Verslag 3:
- monitoren verkoop keuken veilinghuis en nadien financieel afw ikkelen
- monitoren betalingsregeling debiteur
- opvragen administratie
- rechtmatigheidsonderzoek

08-11-2018
3

Verslag 4:
- monitoren verkoop keuken en (financieel) afw ikkelen veilinghuis;
- monitoren betalingsregeling debiteur
- nader rechtmatigheidsonderzoek
- gesprekken bestuurder n.a.v. bevindingen eerste rechtmatigheidsonderzoek

25-01-2019
4

Verslag 5:
- monitoren veiling keuken en (financieel) afw ikkelen veilinghuis;
- correspondentie bestuurder ivm bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- nader rechtmatigheidsonderzoek.

24-04-2019
5

Verslag 6:
- monitoren verkoop keuken en (financieel) afw ikkelen veilinghuis;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolgstappen bepalen afhankelijk van de reactie van de bestuurder.

11-07-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-10-2019

11-07-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

09-05-2018
1

