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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 23 maart 2017

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 vennootschap onder firma Bakkerij Lekker Brood
(hierna: “de vennootschap”)
Statutair- / vestigingsadres:
Ambachtsweg 6 A
9563 TV Ter Apelkanaal
Correspondentieadres:
Ambachtsweg 6 A
9563 TV Ter Apelkanaal
KvK-nr: 55751571

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/16/41
16 februari 2016
mr. H.J. Meijer

Rechter-commissaris

:

mr. L.T. de Jonge

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk.
2016:nog niet bekend
2015:nog niet bekend
2014:nog niet bekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 8 á 9.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
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12 december 2016 t/m 22 maart 2017
4,2 uren
54,6 uren
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verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is aangegaan in 2012 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 25 juli 2012.
De vennootschap heeft twee vennoten, de heren: Aike Meendering en Jan Roelfsema.
1.2

verslag 1

2016: nog niet bekend
2015: nog niet bekend
2014: nog niet bekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.3

verslag 1

Verzekeringen

Niet van toepassing in verband met de verkoop van de onderneming per 1 oktober 2015.
1.6

verslag 1

Lopende procedures

Volgens opgave van de vennoten is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Balanstotaal

2016: nog niet bekend
2015: nog niet bekend
2014: nog niet bekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.4.

verslag 1

Winst en verlies

Huur

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Ambachtsweg 6 A te 9563 TV Ter Apelkanaal.
Verhuurder is: Boelen Bakkerij Machines.
De huurovereenkomst is volgens opgave van de vennoten in verband met de verkoop van de
onderneming beëindigd per 1 oktober 2015.
De bedrijfsmiddelen werden gehuurd van Mercurius, de huurovereenkomst is volgens opgave van de
bestuurder in verband met de verkoop van de onderneming beëindigd per 1 oktober 2015.
De curator zal één en ander nog nader onderzoeken.
1.7

verslag 1

Oorzaak faillissement

In 2012 is de onderneming overgenomen vanuit een faillissement. Volgens opgave van de vennoten
zijn er in de daarop volgende periode veel tegenslagen geweest in verband met achterstallig
onderhoud aan machines (oven). De vereiste gelden voor investeringen waren niet beschikbaar en
een financiering voor deze investering kon ook niet worden verkregen. De problematische
liquiditeitspositie en het uitblijven van een financieringsmogelijkheid hebben de vennoten doen
besluiten de onderneming te verkopen. Dit is gelukt per 1 oktober 2015. Koper is de besloten
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vennootschap Lekker Brood Groningen B.V. De bedongen koopsom is door de vennoten evenwel niet
ontvangen, waardoor betaling aan leveranciers van de vennootschap is uitgebleven. Uiteindelijk heeft
E.ON Benelux Levering B.V. het faillissement van de vennootschap aangevraagd. De curator zal naar
één en ander nog nader onderzoeken.
verslag 2

verslag 1

Zoals in verslag 1 al gemeld ( zie ook 4.1) werd ook de besloten vennootschap Lekker Brood
Groningen B.V. in staat van faillissement verklaard (curator: mr. D. Meerburg te Groningen). Nader
onderzoek van de curator naar de oorzaak van het onderhavige faillissement heeft uitgewezen dat de
vennoten bij gebreke aan ervaring en de mogelijkheid deskundige expertise in te huren bij de verkoop
van de onderneming naïef hebben gehandeld door geen eigendomsvoorbehoud te bedingen zolang
de koopsom niet was voldaan. Dit laatste is althans van toepassing wanneer wordt uitgegaan van de
loop der dingen zoals door de vennoten aangegeven. Zie evenwel ook het in dit verslag gerelateerde
onder 5.2.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

0
2.2.

verslag 1

8á9
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing, de curator heeft geen ontslag aangezegd in verband met overname van het
volledige personeelsbestand door koper bij de verkoop van de onderneming per 1 oktober 2015.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
3.2

verslag 1

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.3

verslag 1

Beschrijving [Niet van toepassing]

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.
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3.4
verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

verslag 1

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

verslag 2

Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen is in de achterliggende periode nog nader onderzoek gedaan,
nu mogelijk sprake zou zijn geweest van een gebrekkige levering in verband met mogelijke rechten
van de financier/leasemaatschappij van de bedrijfsinventaris. Deze discussie is deels ook gevoerd
met de curator van Lekker Brood Groningen B.V. Uit praktische overweging is de verkoop van de
activa aan de curator van de B.V. (in samenspraak met de betreffende financier) overgelaten. Met
betrekking tot de gerealiseerde verkoopopbrengst heeft de curator zich alle rechten voorbehouden.

verslag 3

De curator van Lekker Brood Groningen B.V. is een aantal keren verzocht om de stand van zaken met
betrekking tot de verkoop van de activa door te geven, maar tot op heden werd nog geen inhoudelijke
reactie ontvangen.

verslag 4

Met de curator van Lekker Brood Groningen B.V. heeft overleg plaatsgevonden. In dat faillissement
zijn de activa teruggenomen door huurverkoper Mercurius. Er zijn nog enkele onverkochte activa (o.a.
auto’s waarop retentierecht wordt uitgeoefend). De afwikkeling daarvan raakt niet de afwikkeling van
het faillissement van de v.o.f.
Verkoopopbrengst

verslag 1

Niet van toepassing.
3.6

verslag 1

Niet van toepassing.
3.7

verslag 1

Boedelbijdrage

Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
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Voorraden/onderhanden werk
3.8
verslag 1

Er is geen onderhanden werk portefeuille of voorraad aangetroffen
3.9

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.10

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

Andere activa
3.11
verslag 1

Niet van toepassing.
3.12

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 54.000,00 bedraagt. Het betreft de vordering op de koper uit hoofde van
verkoop van de activa per 1 oktober 2015. De betreffende koper, Bakkerij Lekker Brood (Groningen)
B.V. is op 22 maart 2016 in staat van faillissement verklaard.
De curator heeft inmiddels contact gelegd met de curator van Bakkerij Lekker Brood (Groningen) B.V.

verslag 2

Gelet op het faillissement van Bakkerij Lekker Brood Groningen B.V. moet het ervoor gehouden
worden dat de koopsom van de activa ( de enige debiteurenvordering) oninbaar is.
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4.2
verslag 1

Tot

Opbrengst
op heden is er geen opbrengst uit de debiteurenincasso gerealiseerd.

4.3
verslag 1

Niet van toepassing.
4.3.1

verslag 1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Niet van toepassing.
4.3.2.

verslag 1

Boedelbijdrage

Opbrengst boedel/pandhouder:

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is getelefoneerd
en gecorrespondeerd met de curator van het faillissement Bakkerij Lekker Brood (Groningen) B.V.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Er zijn geen financieringen/kredieten door banken aan gefailleerden verstrekt.
5.2

Leasecontracten

verslag 1

De vennootschap heeft geen leaseovereenkomsten gesloten.

verslag 2

Gebleken is dat de bedrijfsinventaris geen eigendom van de v.o.f. was, maar in gebruik was bij de
v.o.f. op basis van een overeenkomst van financial lease, waarbij de eigendom aan de lessor is
voorbehouden totdat betaling van de laatste leasetermijn heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van
de curator heeft de overeenkomst aldus het karakter van een huurkoop.
5.3

verslag 1

Er zijn geen zekerheden gesteld.
5.4

verslag 1

Separatistenpositie

Niet van toepassing.
5.5

verslag 1

Beschrijving zekerheden

Boedelbijdragen

Niet van toepassing.
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5.6
verslag 1

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt
eigendomsvoorbehoud.
5.7

verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen
gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank,
leasemaatschappij en leveranciers.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
verslag 1

Niet van toepassing daar de activa door gefailleerde reeds voor datum faillissement is verkocht.
6.2

verslag 1

Exploitatie/zekerheden

Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Doorstart
6.3

verslag 1

Gelet op het feit dat de activa reeds geruime tijd voor faillissement is verkocht behoorde een doorstart
niet tot de mogelijkheden.
6.4

verslag 1

Verantwoording

Niet van toepassing.
6.5

verslag 1

Beschrijving

Opbrengst

Niet van toepassing.
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6.6
verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres:
Electronicaweg 23, 9503 GA Stadskanaal. Dit is het adres van het administratiekantoor (Admifa) dat
de administratie heeft gevoerd. De curator heeft inmiddels contact gelegd met betrekking tot de inzage
van de administratie. Met betrekking tot de status hiervan kan op dit moment nog niets gezegd
worden.

verslag 2,3

Tot een inzage van de administratie kwam het nog niet.

verslag 4

De curator heeft een afspraak om de administratie op korte termijn bij Admifa in te zien en op te halen.
7.2

verslag 1

Niet van toepassing.
7.3

verslag 1

Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing.
7.6

verslag 1

Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.
7.5

verslag 1

Controleverklaring accountant

Niet van toepassing.
7.4

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Paulianeus handelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.
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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 2

De Belastingdienst heeft tot dusverre een vordering van in totaal € 603,- ingediend. Het betreft
motorrijtuigenbelasting.
8.3

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.
8.4

verslag 1

verslag 2

Preferente vorderingen van het UWV

Andere preferente crediteuren

Tot dusverre zijn er nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van in totaal € 1.838,- bij de
curator ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot op heden is er één concurrente vordering bij de curator ingediend.

verslag 2

Tot op heden is zijn er vier concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 3

Tot op heden is zijn er vijf concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 4

Tot op heden is zijn er zeven concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

€ 2.120,65.

verslag 2

€ 91.592,05.

verslag 3

€ 92.477,88.

verslag 4

€ 93.354,84.
8.7

verslag 1-4

Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te verwachten) boedelvorderingen
te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.
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Werkzaamheden
verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

verslag 2-4

De curator heeft de ingediende vorderingen beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

9.
verslag 1

verslag 1

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve
niet aan de orde.
9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

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

verslag 1

Procedures

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- nader onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken.

verslag 2

In de komende verslagperiode zal de curator nog nader onderzoeken of er voldoende grond is om
aanspraak te maken op (een deel van) de verkoopopbrengst van de bedrijfsactiva. Daarna zal het
faillissement – behoudens thans niet voorziene ontwikkelingen – gereed zijn om te worden
afgewikkeld en opgeheven wegens de toestand van de boedel (artikel 16 Fw).

verslag 3

Zie verslag 2; de curator verwacht op korte termijn de gevraagde informatie van de curator van Lekker
Brood Groningen B.V. en zal aan de hand daarvan bepalen of er nog aanleiding is om het
faillissement nog langer aan te houden.

verslag 4

Naar aanleiding van de door de curator van Lekker Brood Groningen B.V. inmiddels verstrekte
informatie kan worden geconcludeerd dat vrijwel zeker geen actief meer in het faillissement
gerealiseerd kan worden. De curator is voornemens om = na inzage van de administratie – het
faillissement zo spoedig mogelijk voor te dragen tot opheffing ex art. 16 Fw.
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10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 23 juni 2017 worden ingediend.
Groningen, 23 maart 2017

H.J Meijer
curator
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