Baderie Leeuwarden B.V., Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
C/17/16/124 -125 F

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 2

Datum: 25 november 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

de besloten vennootschap Baderie Leeuwarden B.V.,
tevens handelend onder de naam Sanitair Studio
Leeuwarden gevestigd te (8938 AL) Leeuwarden aan de
Plantenlaan 2, KvK nummer 53498879;
de besloten vennootschap Poggenpohl Studio
Leeuwarden B.V., gevestigd te (8938 AL) Leeuwarden
aan de Planetenlaan 2, KvK nummer 52547310;

Faillissementsnummers
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:

C/17/16/124 -125 F
26 juli 2016
mr. I. Grijpma
mr. H.H. Kielman

Activiteiten ondernemingen

:

de vennootschappen drijven ondernemingen die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houden
met het (projectmatig) ontwerpen, maken en vermaken
en verkopen van sanitair, tegels en keukens voor
projecten en aan particulieren alsmede de verkoop van
bijbehorende artikelen en producten.

Omzetgegevens

:

Baderie Leeuwarden B.V.:
2013: € 289.321,-2012: € 338.683,-Bron: jaarrekening 2013.
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.:
2013: € 289.453,-2012: € 418.682,-Bron: jaarrekening 2013.

Personeel gemiddeld aantal

:

in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden:
Baderie Leeuwarden B.V.: 2
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.: 0

Verslagperiode

:

23 augustus t/m 23 november 2016
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Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

:
:

46,00
81,30

Baderie Leeuwarden B.V.
Baderie Leeuwarden B.V. is opgericht op 11 oktober 2011 en op 13 oktober 2011 heeft de inschrijving
in het handelsregister plaatsgevonden. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Goris Beheer B.V., die tevens de bestuurder is van de vennootschap. Enig aandeelhouder van Goris
Beheer B.V. is dhr. A. Goris. Dhr. Goris is in 2010 in loondienst gestart bij een vennootschap onder
firma genaamd Baderie Leeuwarden. Dhr. Goris heeft de vennootschap opgericht en daarna de
activiteiten, een werknemer alsmede het franchise contract met Baderie overgenomen. In 2015 is het
franchise contract beëindigd en wordt gebruik gemaakt van de handelsnaam Sanitair Studio
Leeuwarden.
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
De vennootschap is opgericht op 17 mei 2011 en is op 18 mei 2011 ingeschreven in het
handelsregister. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Goris Beheer B.V. die
tevens bestuurder is van de vennootschap. Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V. is met name bekend
als dealerbedrijf van het keukenmerk Poggenpohl. De vennootschap heeft dit dealerschap exclusief
voor de provincie Friesland.
1.2

verslag 1

Winst en verlies

Baderie Leeuwarden B.V.:
2013: -/- € 9.284,-2012: € 12.098,-Bron: jaarrekening 2013.
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.:
2013: -/- € 58.565,-2012: € 17.296,-Bron: jaarrekening 2013.
1.3

verslag 1

Balanstotaal

Baderie Leeuwarden B.V.:
2014: € 143.141,-2013: € 117.501,-2012: € 92.362,-Bron: jaarrekening 2013 en publicatiebalans 2014.
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.:
2014: € 210.054,--
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2013: € 194.103,-2012: € 216.352,-Bron: jaarrekening 2013 en publicatiebalans 2014.
1.4.
verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Lopende procedures

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de verzekeringen
voor inboedel en aansprakelijkheid ondergebracht bij ASR Nederland. De autoverzekeringen zijn
ondergebracht bij een tussenpersoon Afic. Alle premies zijn betaald tot en met juli 2016. De curator
heeft voor de maand augustus 2016 de verzekering voor de inboedel en aansprakelijkheid voortgezet.
De overige verzekeringen zijn opgezegd door de curator.
1.6

Huur

verslag 1

Baderie Leeuwarden B.V. en Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V. zijn onderhuurder van een (deel
van een) bedrijfsruimte aan het adres Plantenlaan2 te Leeuwarden. De bedrijfsruimte wordt gehuurd
van Goris Beheer B.V., die op haar buurt de bedrijfsruimte huurt van Mazzelshop Exploitatie B.V. De
overeenkomst van onderhuur is opgezegd door de curator conform het bepaalde in artikel 39 van de
Faillissementswet en zal op grond hiervan eindigen per 31 oktober 2016.

verslag 2

Het gehuurde is eind oktober bezemschoon opgeleverd.
Oorzaak faillissement

verslag 1

De faillissementen zijn uitgesproken op verzoek van de bestuurder van beide vennootschappen.
De bestuurder heeft aangegeven dat de directe aanleiding voor het aanvragen van de eigen
faillissementen is gelegen in het feit dat de leverancier van de apparatuur in de keukens op grond van
het verlengd eigendomsvoorbehoud op 13 juli 2016 alle apparatuur uit de keukens heeft gehaald. Bij
Trip Advocaten in Leeuwarden is advies ingewonnen en is gecontroleerd of dit juridisch wel correct is
verlopen. Mr. P. Van Eijk heeft aangegeven dat de apparatuur niet teruggevorderd kon worden.
Zonder de apparatuur zijn de keukens onverkoopbaar, zonder verkoop komen er geen opdrachten en
daarmee komt er geen liquiditeit vrij. Liquiditeiten die wel nodig zijn voor de bedrijfsvoering. De
financiële situatie van de vennootschappen was al langere tijd zorgelijk. Aan schulden staat er
ongeveer € 110.000 open aan crediteuren en fiscaal een bedrag van ongeveer € 10.000,-, aldus de
bestuurder. De accountant heeft echter al enige tijd terug vanwege het uitblijven van betalingen zijn
werkzaamheden opgeschort. Volgens de bestuurder zijn de maandelijkse kosten circa € 10.000,- en
de eerste inkomsten zijn pas weer in oktober 2016 te verwachten. Probleem is dat er geen euro meer
op de rekening staat, er nog inkopen gedaan moeten worden en er aan debiteuren maar circa
€ 1.000,- open staat. Een bancaire financiering hebben de vennootschappen niet.
Oorzaken van de financiële problemen zijn naar de mening van de bestuurder:
De vennootschappen zijn met name door de navolgende omstandigheden financieel in de
(liquiditeits)problemen gekomen:

Baderie Leeuwarden B.V. en Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
Verslag 2

Pagina 3 van 11

Baderie Leeuwarden B.V., Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
C/17/16/124 -125 F

Verstrekken financiering (middels aanschaf voorraad voor Vietnam) van ongeveer € 80.000,aan een Vietnamese onderneming die PoggenPohl keukens in Vietnam zou verkopen, de
activiteiten zijn niet van de grond gekomen. Verhaal is onmogelijk gebleken;
- Derdenbeslag op de huurpenningen van de oude locatie waar op een onjuiste wijze mee om is
gegaan waardoor de huur over bijna een jaar dubbel is betaald (onder druk aan de verhuurder
en daarna aan de beslaglegger);
- Onverwachte verhuizing vanuit de oude locatie naar de nieuwe locatie ten gevolge van het
uiteindelijke faillissement van de verhuurder van de oude locatie.
Het verder continueren van de werkzaamheden van Baderie Leeuwarden B.V. en PoggenPohl Studio
Leeuwaren B.V. was niet langer verantwoord gezien de financiële situatie.
-

De curator zal nog onderzoeken of voornoemde omstandigheden de oorzaak zijn van het
faillissement.

verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Bij de vennootschappen zijn 2 personeelsleden werkzaam.
2.2.

verslag 1

In het jaar vóór faillissement waren er 2 personeelsleden werkzaam.
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd op 29 juli 2016.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht. De curator heeft een bijeenkomst
met het personeel gehad. Bij deze bijeenkomst is het personeel geïnformeerd over de gevolgen van
het faillissement. Hierbij was het UWV aanwezig. Het personeel is door het UWV geïnformeerd over
de overname van loonbetalingsverplichtingen ex artikel 61 Werkloosheidswet.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
3.2
3.3
3.4
verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

De vennootschappen bezitten geen onroerende zaken.
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Bedrijfsmiddelen
3.5
verslag 1

Beschrijving

Baderie Leeuwarden B.V.
De vennootschap bezit alleen een showroominrichting.
Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
De vennootschap bezit een inventaris, bestaande
kantoorapparatuur, en een showroominrichting.

verslag 2

Verkoopopbrengst: € 44.134,31

verslag 1

Nog niet bekend.
3.6

verslag 1

zeer

beperkt

kantoormeubilair

en

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
3.7

verslag 1

uit

Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft vanwege de aard van haar thans reeds bekende vordering op grond van artikel 21 lid
2 Invorderingswet een voorrecht op de opbrengst van de inventaris.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de roerende zaken van de vennootschap geïnventariseerd en een taxatie laten
uitvoeren. Er is een verkoopmemorandum opgesteld en er hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden met gegadigden. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om toestemming
om onderhandse verkoop aan één van de gegadigden mogelijk te maken.

verslag 2

De curator heef met toestemming van de rechter-commissaris de activa verkocht d.d. 2 september
2016. De koper heeft de activa vervolgens ter plaatse geveild.
Voorraden/onderhanden werk
3.8
3.9
3.10

verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

De vennootschappen bezitten geen voorraden/ onderhanden werk.
Andere activa
3.11
3.12

Beschrijving
Verkoopopbrengst
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Anders dan de goodwill en handelsnamen hebben de vennootschappen geen overige activa.
4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

verslag 1

Uit de administratie van de vennootschappen blijkt dat er nog een vordering is op een particuliere
klant van € 1.000,--. Voor de curator is nog niet duidelijk – als gevolg van de vakantieperiode – of er
nog (garantie)werkzaamheden dienen te worden verricht alvorens de verplichting bestaat voor de
klant om de laatste termijn te voldoen.

verslag 2

Na bestudering van de administratie is de curator gebleken dat naarst bovenvermelde vordering, een
aantal facturen mogelijk onbetaald zijn gelaten. Het betreft een 3-tal facturen. Nadat de curator het
verzoek heeft gedaan tot betaling over te gaan, hebben 2 debiteuren aangegeven middels
verrekening te hebben betaald, wat ook juist bleek te zijn. De andere debiteur heeft de factuur
voldaan.
De particuliere klant heeft contact gezocht met de curator, omdat hij nog in afwachting is van de
factuur van een derde die de laatste werkzaamheden heeft verricht. De curator heeft geconstateerd
dat er inderdaad nog een aantal werkzaamheden diende te worden verricht alvorens de laatste termijn
van € 1.000,-- betaald moet worden.
4.2

verslag 2

Opbrengst

€ 2.420,-4.3

Boedelbijdrage

verslag 2

4.3.1
4.3.2.

Uren besteed aan debiteurenincasso: 3,06 uur
Opbrengst boedel/pandhouder:

verslag 1

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht en is doende contact te krijgen
met de klant.
5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft uit hoofde van de aan de vennootschappen verstrekte bankrekeningen een
vordering. De totale vordering is nog niet bekend, omdat de ING Bank de curator nog niet heeft
geïnformeerd in het faillissement van Baderie Leeuwarden B.V.
Baderie Leeuwarden B.V.
Op faillissementsdatum vertoonde de zakelijke rekening van Baderie Leeuwarden B.V. een
creditsaldo van € 27,70. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.
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Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V.
zakelijke rekening
€ 183,11 dt
zakelijke rekening
€ 148,49 cr
creditcard
€ 1.137,29 dt
Totaal ING Bank
5.2
verslag 1

Leasecontracten

De vennootschap Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V. heeft een 3-tal financial leasecontracten
afgesloten met Volkswagen Bank Nederland en Auto Lease Company. De leasecontracten zijn
beëindigd door de leasemaatschappijen. De twee auto’s en een bedrijfsbus zijn inmiddels opgehaald
door beide maatschappijen. De vorderingen zijn nog niet ingediend.
5.3
5.4
5.5

verslag 1

€ 1.171,91 dt

Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen

Er zijn door de vennootschappen geen zekerheden verstrekt.

.
5.6
verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een
eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te
afspraken gemaakt over de uitlevering van de
eigendomsvoorbehoud rust.

beroep doen op een door hen gemaakt
of voor een rechtsgeldig beroep op
stellen eisen. Als dat het geval is worden
nog aanwezige zaken waarop een

De curator is bezig de eigendomsvoorbehouden nader te inventariseren en, zo daar terecht
aanspraak op wordt gemaakt, de zaken retour te geven.
verslag 2

De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. Met een 3-tal bedrijven zijn afspraken gemaakt tussen
de curator, de koper en de betreffende leveranciers.
5.7

verslag 1

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Reclamerechten

Retentierechten

Voor zover de curator thans is gebleken zijn er geen schuldeisers die gebruik maken van een recht
van retentie.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
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6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
6.2

Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de werkzaamheden van de vennootschappen niet voortgezet. Dit ziet enerzijds op de
omstandigheid dat op het moment van uitspreken van het faillissement de werknemers op vakantie
waren en de showroom gesloten was. Anderzijds zijn er geen lopende werkzaamheden en/of nieuwe
verplichtingen zodat de noodzaak ook ontbreekt om de werkzaamheden voort te zetten.
Doorstart
6.3

verslag 1

Beschrijving

De faillissementen van de vennootschappen hebben aandacht van de pers gekregen. Dit heeft ertoe
geleid dat dertien kandidaten, waarvan vijf die belangstelling hadden voor het voortzetten van de
beide vennootschappen zich bij de curator hebben gemeld. De curator heeft op 8 augustus 2016 een
verkoopmemorandum verspreid waarin algemene verkoopinformatie is opgenomen, alsmede de door
de curator gestelde verkoopvoorwaarden. Uiteindelijk hebben zich zes kandidaten gemeld, waarvan
één voor de overname van de activiteiten van de beide vennootschappen. Met twee kandidaten, die
de hoogste biedingen hebben uitgebracht, is de curator afzonderlijk in gesprek. Het is derhalve nog
onduidelijk of de activiteiten van beide vennootschappen worden voortgezet.
Voor wat betreft de overname van de activiteiten van Poggenpohl Studio Leeuwarden B.V. dient nog
vermeld te worden dat de bereidheid van Poggenpohl Nederland om een dealerschap te verlenen
voor de provincie Friesland een noodzakelijke voorwaarde is.

verslag 2

De activiteiten van de vennootschappen zijn niet voortgezet. De curator heeft de activa verkocht aan
de hoogste bieder, dier ervoor heeft gekozen ter plaatse de activa te veilen.
6.4

Verantwoording

verslag 1

Zie bovenstaand.
6.5
Opbrengst

verslag 1

Nog niet bekend.

verslag 2

€ 0,-6.6

verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
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verslag 1

De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht, een verkoopmemorandum
opgesteld, diverse besprekingen met leveranciers, overnamekandidaten en andere betrokkenen
gevoerd.
7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1

De administratie van de vennootschappen wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Planetenlaan 2 te Leeuwarden. Er is geen digitale boekhouding. De administratie is ter beschikking
gesteld aan de curator. Vooralsnog bestaat de indruk dat de administratie van de vennootschappen
redelijk verzorgd is. Beide vennootschappen lieten de boekhouding verzorgen door Aksos
Accountants & Belastingadviseurs. Er is wel een achterstand in de verwerking van de gegevens in de
administratie.

verslag 2

Na verdere bestudering van de administratie heeft de curator de nodige vragen gesteld aan de
bestuurder. De bestuurder heeft daar geen antwoord op gegeven. Het wachten is nog op de reactie
van de accountant. De curator heeft een herinnering gestuurd.
7.2

verslag 1

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van beide vennootschappen telkens tijdig
gedeponeerd.
7.3

verslag 1

Onbehoorlijk bestuur

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
7.6

verslag 1

Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
7.5

verslag 1

Controleverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschappen is dit punt niet van toepassing.
7.4

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Paulianeus handelen

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
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verslag 1

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen onder meer bestaan uit het salaris van de curator, de verzekering van de
curator, de huurverplichtingen na datum faillissement, de loonbetalingsverplichtingen na datum
faillissement, taxatiekosten, en premie van de voortzetting van o.a. de inboedelverzekering.
De boedelvorderingen en de boedelkosten zullen in een later stadium nader worden gespecificeerd.
8.2

verslag 1

Preferente vorderingen van de fiscus

Alle vennootschappen behoren tezamen met Goris Beheer B.V. tot een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting.
De Belastingdienst heeft een vordering groot € 25.130,- bij de curator ingediend terzake
loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en aansprakelijkheid op grond van artikel 43 van de
Invorderingswet.

verslag 2

De Belastingdienst heeft een vordering van € 28.072,-- ingediend.
8.3

verslag 1

Het UWV heeft (nog) geen vordering bij de curator ingediend.
8.4

verslag 1

Preferente vorderingen van het UWV

Andere preferente crediteuren

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.
8.5

verslag 1

16

verslag 2

39

8.6

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

€ 47.526,62

verslag 2

€ 126.670,26
8.7

verslag 1

Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.
Werkzaamheden
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verslag 1

verslag 1

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht, contact met de belastingdienst en het
UWV onderhouden, crediteuren aangeschreven, vorderingen beoordeeld en bevestigingen aan
crediteuren verzonden.
9.

Procedures

9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

Door en tegen de boedel zijn geen procedures aanhangig.
10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

verslag 1

verslag 2

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:





verkoop activa
innen van vorderingen (indien aanwezig)
onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken
overige met de afwikkeling van het faillissement voorkomende werkzaamheden

-

innen van vorderingen (indien aanwezig)
onderzoek financiële administratie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken

-

10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden.

Leeuwarden, 25 november 2016

I. Grijpma, curator
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