Openbaar faillissementsverslag
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Verslagnummer
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R-C
Curator

mr. D.J. Klijn
mr P. Lettinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
Humphrey’s Groningen B.V.

16-09-2021
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel te GRONINGEN
Bezoekadres aan de Vismarkt 42 te (9711KV) GRONINGEN
KvK nr. 02048590

16-09-2021
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde drijft sinds 1991 een restaurant aan de Vismarkt in Groningen
onder de naam: Humphrey’s. Het betreft een formule w aarbij voor een vast
tarief een driegangendiner w ordt aangeboden. Humprhrey’s restaurants heeft
vestigingen door heel Nederland. Het faillissement heeft (uitsluitend)
betrekking op de vestiging in Groningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 552.877,00

€ -132.359,00

€ 61.871,00

2019

€ 1.249.722,00

€ -93.816,00

€ 136.291,00

2018

€ 1.466.483,00

€ -11.597,00

€ 190.480,00

Toelichting financiële gegevens

16-09-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Uit de jaarcijfers blijkt dat gefailleerde in de jaren voorafgaand aan het
faillissement te kampen had met een verlieslatende exploitatie.

16-09-2021
1

De financiële gegevens over boekjaar 2020 zijn (voorlopige) conceptcijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 56.859,28

Toelichting

16-09-2021
1
16-12-2021
2

€ 90.120,74 (verslag 2)

€ 61.748,67

15-03-2022
3

€ 57.492,25

14-06-2022
4

Verslagperiode
van
16-9-2021

16-12-2021
2

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

15-03-2022
3

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022
t/m
13-6-2022

Bestede uren

14-06-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 6 min

2

70 uur 54 min

3

20 uur 36 min

4

10 uur 6 min

totaal

170 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Inleidende opmerking:

16-09-2021
1

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet
in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of –achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in Hupmhrey’s Groningen B.V. w orden gehouden door
Humphrey’s Noord B.V. Enig bestuurder van gefailleerde is Humphrey’s Beheer
B.V., w aarvan de heer Adriaanse op zijn beurt enig bestuurder is.

16-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is een procedure aanhangig tegen de (onder)verhuurder van het pand aan
de Vismarkt 42 in Groningen van w aaruit gefailleerde het restaurant
exploiteerde.

16-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen bieden momenteel dekking en de verschuldigde premies zijn
tot 1 oktober 2021 voldaan. De verzekeringen w orden binnenkort beëindigd
met uitzondering van de brandverzekering, die gedurende de opzegtermijn
nog zal doorlopen.

16-09-2021
1

Verslag 2:
De brandverzekering is inmiddels beëindigd.

16-12-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt het pand aan de Vismarkt 42 te Groningen van Inbev
Nederland N.V. (hierna: ‘Inbev’). Voorafgaand aan het faillissement heeft de
bestuurder van gefailleerde de huur opgezegd tegen 21 augustus 2022. De
curator heeft de huurovereenkomst met Inbev opgezegd op grond van art. 39
Fw , met inachtneming van de opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

16-09-2021
1

Verslag 2:
Het pand aan de Vismarkt 42 is op 17 november 2021 opgeleverd en per die
datum is de huur beëindigd. De (boedel)vordering ter zake de huur moet nog
w orden ingediend.

16-12-2021
2

Verslag 4: Er vindt thans schriftelijk overleg plaats over de hoogte van de
(boedel)vordering.

14-06-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde huurde het pand aan de Vismarkt 42 van Inbev die het op haar
beurt huurde van Beleggingsmaatschappij Reimborg B.V. (hierna: Reimborg).
Volgens de bestuurder van gefailleerde is de onderneming failliet gegaan
doordat tussen Reimborg en Inbev een geschil over het nakomen van
onderhoudsverplichtingen en de hoogte van de huur is ontstaan.
In 2017 is Reimborg een huurprijsherzieningspocedure tegen Inbev begonnen.
Inbev heeft gefailleerde vervolgens benaderd (als onderhuurder) en
voorgesteld om gezamenlijk op te trekken in de procedure tegen Reimborg.
Een eventuele huurprijsverhoging tussen Reimborg en Imbev zou immers ook
consequenties kunnen hebben voor de huurrelatie tussen Inbev en
gefailleerde. Op verzoek van Inbev heeft gefailleerde een
vaststellingsovereenkomst ondertekend w aarin – kort gezegd – is bepaald dat
een eventuele huurprijsverhoging tussen Reimborg en Inbev één-op-één zal
w orden doorbelast in de huurovereenkomst tussen Inbev en gefailleerde.
Bij vonnis van 4 mei 2021 heeft de kantonrechter de huurprijs met
terugw erkende kracht vastgesteld op een veel hoger bedrag dan gefailleerde
had voorzien. Inbev is in het uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis
veroordeeld om een bedrag van ruim € 450.000,- aan Reimborg te voldoen.
Inbev heeft gefailleerde vervolgens aangesproken tot betaling van dit bedrag
op grond van de tussen hen gesloten vaststellingsovereenkomst.
Gefailleerde heeft Inbev te kennen gegeven dat zij niet bij machte w as om dit
bedrag aan Inbev te voldoen. Het is gefailleerde echter niet gelukt een
betalingsregeling met Inbev te treffen. Nadat Inbev beslag had laten leggen
op de bankrekening van gefailleerde heeft de bestuurder besloten het
faillissement aan te vragen.

16-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-09-2021
1

Toelichting
Gefailleerde heeft geen eigen personeel in dienst. Het personeel w erd
gedetacheerd vanuit een tw ee andere vennootschappen die onderdeel
uitmaken van het ‘Humphreys-concern’.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

16-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Veilingopbrengst

€ 49,01

Veilingopbrengst

€ 53.701,62

Veilingopbrengst

€ 255,91

totaal

Boedelbijdrage

€ 54.006,54

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft diverse inventaris en keukenapparatuur in eigendom

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De activa zijn getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies B.V.

16-09-2021
1

Er hebben zich meerdere belangstellenden gemeld voor de activa. Uiteindelijk
is er één bieding uitgebracht. Gezien de hoogte van deze bieding is met
toestemming van de rechter- commissaris besloten om de inventaris te veilen.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode de veiling zal
plaatsvinden.
Verslag 2
In de afgelopen verslagperiode is (een deel van) de inventaris geveild. In
totaal bedroeg de veilingopbrengst (na aftrek van de veilingkosten) €
53.701,62 incl. BTW .

16-12-2021
2

Vier kavels zijn nog niet verkocht en w orden op 22 december a.s. ingebracht
bij een combinatieveiling.
Verslag 3:

15-03-2022
3

Van de resterende vier kavels zijn er middels een inbrengveiling drie kavels
verkocht. De veilingopbrengst bedroeg (na aftrek veilingkosten) € 255,91 incl.
BTW .
Er vind nog overleg plaats met Troostw ijk W aardering en Advies B.V. over de
nog te verkopen kavel.
Verslag 4:
De laatste kavel is in de afgelopen verslagperiode verkocht. De
veilingopbrengst bedroeg (na aftrek veilingkosten) € 49,01. De
w erkzaamheden voor w at betreft de verkoop van de activa zijn hiermee
afgerond.

14-06-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Drank- en voedselproducten

€ 5.577,50

totaal

€ 5.577,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn diverse (deels dagverse) drank- en voedselproducten aangetroffen.
Deze producten zijn deels gedurende de voortzettingsperiode verkocht. Het
restant van de voorraad dient nog te w orden verkocht.

16-09-2021
1

Verslag 2:
Het restant van de aanw ezige voorraad drank- en voedselproducten is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Humphrey’s Nijmegen
B.V. voor een bedrag van € 5.577,50 (incl. BTW ).

16-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 279,15

Restitutie W aterbedrijf

€ 125,39

totaal

€ 404,54

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 2:
Kasgeld:
Het aanw ezige kasgeld op datum faillissement ad € 279,15 is overgemaakt op
de faillissementsrekening.

16-12-2021
2

Restitutie W aterbedrijf:
Het betreft een afrekening in verband met het faillissement. De restitutie ten
bedrage van € 125,39 is overgemaakt op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Hiervan is geen sprake.

16-09-2021
1

Verslag 2
Gefailleerde heeft volgens de laatste berekeningen nog recht op een
nabetaling betreffende Tegemoetkoming Vaste Lasten op grond van de
Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19. De verw achting is dat in
de komende verslagperiode het nog aan de boedel toekomende bedrag w ordt
overgemaakt.

16-12-2021
2

Verslag 3: Afw ikkeling van de TVL-subsidie heeft nog niet plaatsgehad.

15-03-2022
3

Verslag 4: Het is nog niet duidelijk w anneer de financiële afw ikkeling van de
TVL subsidie zal plaatsvinden.

14-06-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

16-09-2021
1

Gefailleerde had geen (eigen) bankschuld.

5.2 Leasecontracten
Coca-Cola heeft aanspraak gemaakt op teruggave van apparaten.

16-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde bankierde bij ING-Bank. Op de faillissementsdatum w as sprake
van een positief banksaldo en had gefailleerde geen (eigen) schuld aan de
bank. Ten behoeve van groepsmaatschappijen is een pandrecht gevestigd op
de bezittingen van gefailleerde, maar ING-Bank heeft afspraken gemaakt met
de bestuurder en afgezien van het uitw innen van haar pandrecht. De ING-Bank
heeft het positieve banksaldo overgemaakt op de faillissementsrekening.

16-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling van de (eigendom)aanspraken van Coca-Cola.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

16-09-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten zijn vanaf de faillissementsdatum gedurende 4
dagen voortgezet. Gedurende de voortzettingsperiode is de aanw ezige
(dagverse) voorraad zoveel mogelijk in het restaurant verkocht.

16-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de voortzetting is een omzet van € 9.549,20 gerealiseerd.
De exacte hoogte van de kosten gedurende de voortzettingsperiode zijn nog
niet volledig bekend.

16-09-2021
1

Verslag 2:
De curator is nog in afw achting van een eindafrekening van de nutsleverancier
Vattenfall.
Enexis Netbeheer B.V. en W aterbedrijf Groningen B.V. hebben inmiddels een
eindafrekening opgesteld. De kosten die betrekking hebben op de
voortzettingsperiode bedragen circa € 200,-.

16-12-2021
2

Verslag 3:

15-03-2022
3

Afrekening met de nutsleveranciers heeft plaatsgehad. De doorbelasting van
de personeelskosten – die gedetacheerd w erden vanuit een ander
vennootschap van het ‘Humphreys-concern - dient nog plaats te vinden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 4:
In de afgelopen verslagperiode zijn de navolgende kosten die nog betrekking
hadden op de voortzettingsperiode voldaan:
Detacheringskosten personeel € 4.166,43
Gemeente Groningen € 139,-.

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

14-06-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekeningen over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 zijn te laat
gedeponeerd.

16-09-2021
1

Verslag 2: Het niet voldoen aan de deponeringsplicht kan niet w orden
aangemerkt als een belangrijke oorzaak van het faillissement.

16-12-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 2: n.v.t.

16-12-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-12-2021
2

Verslag 2: Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-12-2021
2

Verslag 2: Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 2: Van onregelmatigheden in de boekhouding is niet gebleken.

16-12-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode zal het gebruikelijke onderzoek naar de boekhouding
van gefailleerde w orden verricht.

16-09-2021
1

Verslag 2: De w erkzaamheden met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond.

16-12-2021
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-09-2021
1

Vordering ter zake huur over de opzegtermijn p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

16-12-2021
2

Nog niet bekend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-12-2021
2

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

16-12-2021
2

5 (verslag 2)

Toelichting

15-03-2022
3

6 (verslag 3)

Toelichting
7 (verslag 4)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

16-12-2021
2

€ 24.854,50 (verslag 2)

Toelichting

15-03-2022
3

€ 24.910,10 (verslag 3)

Toelichting

14-06-2022
4

€ 25.263,46 (verslag 4)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is thans nog geen uitspraak te doen omtrent de verw achte w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

16-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zoals vermeld op de lijst van openstaande schulden bij de
faillissementsaanvraag zijn schriftelijk geïnformeerd over het faillissement.

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

16-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden o.a. de navolgende (gebruikelijke)
w erkzaamheden voortgezet:

16-09-2021
1

onderzoek administratie en rechtmatigheid
verkoop activa
afw ikkeling aanspraken TVL-subsidie
Verslag 2:

16-12-2021
2

afw achting (boedel)vordering huur
afw ikkeling veiling resterende kavels
afw ikkeling aanspraken TVL-subsidie
Verslag 3:

15-03-2022
3

In afw achting (boedel)vordering huur
afw ikkeling veiling resterende kavel
Afw ikkeling aanspraken TVL-subsidie
Verslag 4:

14-06-2022
4

Vaststelling hoogte (boedel)vordering huur
Afw achten afw ikkeling aanspraken TVL-subsidie

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-09-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-9-2022

14-06-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

16-09-2021
1

