Openbaar faillissementsverslag
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Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
22-10-2019
F.08/19/97
NL:TZ:0000098934:F001
27-03-2019

R-C
Curator

mr. M.M. Verhoeven
mr M.A. Kerkdijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bij Giel B.V.

25-04-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bij Giel B.V.,
gevestigd te (8011 TW ) Zw olle aan het adres Broerenkerkplein 13-15,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 67772285.

25-04-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van een
horecagelegenheid. Voorheen w erd ook kleding verkocht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 118.156,00

€ 75.988,00

€ 134.082,00

2018

€ 109.231,00

€ 16.262,00

€ 444.671,00

2019

€ 16.954,00

Toelichting financiële gegevens

25-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is m.b.t. het jaar 2019 niet volledig bijgew erkt.
Grootboekkaarten zijn w el beschikbaar.

25-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

25-04-2019
1

Toelichting
De vennootschap had tw ee w erknemers in vaste dienst. De overige
w erknemers hadden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een nuluren contract.

Boedelsaldo
€ 1.215,90

25-04-2019
1

Toelichting
Er w as enig kasgeld aanw ezig. Dat is gestort op de faillissementsrekening.
€ 19.735,09

22-07-2019
2

Toelichting
De roerende zaken zijn verkocht en de opbrengst is ontvangen. Definitieve
afrekening met de eigenaar van de keukeninrichting dient nog plaats te
vinden.
€ 14.110,29

22-10-2019
3

Toelichting
Afrekening met de eigenaar van de keukeninrichting heeft plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
27-3-2019

25-04-2019
1

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

22-07-2019
2

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019
t/m
22-10-2019

Bestede uren

22-10-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

95 uur 25 min

3

9 uur 20 min

totaal

104 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Onder andere de volgende w erkzaamheden zijn uitgevoerd:
- bespreking bestuurder en diverse correspondentie
- beoordelen ontvangen informatie en administratie
- aanschrijven crediteuren en inventarisatie eigendomsvoorbehouden
- bijeenkomst personeel en UW V en diverse correspondentie
- uitvoeren taxatie
- diverse bezichtigingen en correspondentie met kandidaten voor koop
roerende zaken
- correspondentie met ABN Amro

25-04-2019
1

De in de eerste verslagperiode bestede uren w aren abusievelijk niet
genoteerd in het vorige verslag. Deze uren zijn nu vermeld in het totaal onder
verslagperiode 2.
In de eerste verslagperiode bedroeg het aantal bestede uren: 55,92 uur.
In de tw eede verslagperiode bedroeg het aantal bestede uren: 39,5 uur.

22-07-2019
2

In de 2e verslagperiode is geprobeerd de roerende zaken en overige
inventaris onderhands te verkopen, w at niet is gelukt. Vervolgens is een
veiling van de roerende zaken opgestart en afgew ikkeld. Verder is
administratie ontvangen en beoordeeld.
Er is met name aandacht besteed aan de (administratieve en financiële)
afw ikkeling van de veiling en afronding van het onderzoek m.b.t. de
administratie.

22-10-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap is de heer G.H.J.
Hakkenberg.

25-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens mededeling van de bestuurder is de vennootschap niet betrokken bij
enige procedure.

25-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten voor o.a. de
roerende zaken. Deze verzekering is nog niet opgezegd in verband met het
feit dat de roerende zaken nog in het pand aanw ezig zijn. Omdat de bank haar
pandrecht op de roerende zaken heeft vrijgegeven (zie hierna) heeft de
boedel er belang bij dat de roerende zaken nog enige tijd verzekerd blijven.

25-04-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w aaruit de onderneming van de vennootschap w erd
uitgeoefend, w erd door de vennootschap gehuurd. De huurovereenkomst is
door de curator opgezegd op grond van artikel 39 Faillissementsw et. De
huurovereenkomst eindigt op 2 juli 2019. W aar mogelijk zal de curator in
overleg met de verhuurder tot eerdere beëindiging overgaan.

25-04-2019
1

Het gehuurde is op 19 juni 2019 opgeleverd en de huurovereenkomst is met
ingang van die datum met w ederzijds goedvinden beeindigd.

22-07-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder exploiteerde voorheen een w inkel in damesmode op een
andere locatie. Toen het voormalige pand van de Librije beschikbaar kw am,
heeft de bestuurder het idee opgevat de exploitatie van de w inkel in
damesmode te combineren met horeca-activiteiten. Deze nieuw e exploitatie is
in 2017 gestart, na een grondige verbouw ing van het bedrijfspand. Na enige
tijd bleek deze combinatie van activiteiten niet goed te functioneren en heeft
de bestuurder afscheid genomen van de verkoop van damesmode. Vanw ege
de schulden die w aren ontstaan, w as er onvoldoende tijd om het tij te keren.
Op enig moment heeft de bestuurder besloten het faillissement van de
vennootschap aan te vragen. De curator doet nog onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement.

25-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

25-04-2019
1

Toelichting
De activiteiten zijn voorafgaand aan het faillissement gestaakt. De w erknemers
is ontslag aangezegd en er heeft een bijeenkomst met het UW V
plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

25-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-4-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd en er heeft een bijeenkomst met het personeel en het UW V
plaatsgevonden. Daarnaast zijn diverse vragen van w erknemers beantw oord.

25-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

25-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse roerende zaken en bedrijfsinventaris

€ 14.220,42

totaal

€ 14.220,42

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over diverse roerende zaken, zoals tafels, stoelen,
banken, muziekboxen, beamer, diverse decoratie, glazen, bestek, borden, etc.
alsmede een volledige keukeninrichting. Een aantal zaken is in eigendom van
derden, w aaronder de keukeninrichting. Daarnaast zijn er nog diverse overige
roerende zaken in eigendom van de vennootschap. De curator heeft inmiddels
een taxatie laten uitvoeren en is in gesprek met een kandidaat die alle
roerende zaken en bedrijfsinventaris mogelijk w il kopen.

25-04-2019
1

Onderhandse verkoop van de roerende zaken en bedrijfsinventaris is niet
gelukt. De curator heeft daarop besloten tot veiling over te gaan. In overleg
met de eigenaar van de keukeninstallatie is besloten ook die in de veiling te
betrekken. De veiling is inmiddels afgerond en de roerende zaken en
bedrijfsinventaris zijn uitgeleverd. Afrekening met de eigenaar van de
keukeninstallatie dient nog plaats te vinden.

22-07-2019
2

Afrekening met de keukeneigenaar heeft plaatsgevonden. Aan de
keukeneigenaar komt een bedrag van € 3.084,27 toe.

22-10-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De curator zal dit voorrecht
in acht nemen bij de verkoop van de roerende zaken en bedrijfsinventaris.

25-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onder andere de volgende w erkzaamheden zijn uitgevoerd:

25-04-2019
1

- uitvoeren taxatie
- diverse bezichtigingen en correspondentie kandidaten koop inventaris en
roerende zaken
- correspondentie en overleg derden die eigenaar zijn van bepaalde roerende
zaken
- overleg verhuurder/eigenaar
De veiling van de inventaris/bedrijfsmiddelen is administratief en financieel
afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

22-10-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad eten en drinken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een (zeer) beperkte voorraad eten en drinken aanw ezig. De curator zal
proberen deze voorraad eveneens te verkopen voor zover er geen
eigendomsvoorbehoud op rust.

25-04-2019
1

De verkoop van de beperkte voorraad maakt onderdeel uit van de veiling (zie
sub 3.3).

22-07-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.5.

25-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Er zijn drie debiteuren.

€ 3.111,25

€ 911,25

totaal

€ 3.111,25

€ 911,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de drie debiteuren aangeschreven met het verzoek het
bedrag op de faillissementsrekening te betalen. Een debiteur geeft aan een
tegenvordering te hebben. Een andere debiteur heeft inmiddels betaald op de
rekening van de vennootschap bij ABN Amro. De curator heeft dit nog in
onderzoek.
Verder is de curator nog in overleg met ABN Amro over de incasso van de
debiteurenvorderingen en de afspraken die daarover moeten w orden
gemaakt. De curator heeft na het uitspreken van het faillissement direct
contact opgenomen met ABN Amro met het verzoek om informatie en contact
over het vervolg. De curator heeft pas op 11 april jl. een inhoudelijke reactie
van ABN Amro ontvangen. De curator had op dat moment, met inachtneming
van de 14-dagen termijn, de debiteuren reeds aangeschreven.

25-04-2019
1

Intussen hebben de overgebleven debiteuren betaald. Een debiteur heeft voor
en op 11 april 2019 op de rekening van de vennootschap betaald en een
debiteur na 11 april 2019 op de boedelrekening. Na 11 april is nog een
debiteurenbetaling op de rekening van de vennootschap gedaan. Dit bedrag is
inmiddels doorgestort naar de boedelrekening.
Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.

22-07-2019
2

Met ABN Amro is nog gecorrespondeerd over de incasso van de
debiteurenvorderingen. De bank heeft aanspraak gemaakt op die opbrengst
in verband met haar pandrecht. Omdat de bank niet tijdig over is gegaan,
heeft de curator de incasso ter hand genomen. De bank houdt voorrang op
de opbrengst, echter na omslag van de faillissementskosten. Gezien het
geringe bedrag van de opbrengst (€ 911,25) gaat de curator ervan uit dat de
discussie met de bank is afgerond. Van de bank is ook niets meer vernomen.

22-10-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met debiteuren en ABN Amro.

25-04-2019
1

Correspondentie met debiteuren.

22-07-2019
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 69.992,00

25-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN Amro bestaat uit een aan de vennootschap verstrekte
geldlening en krediet in rekening-courant.

5.2 Leasecontracten
De keuken die in opdracht van de vennootschap is geïnstalleerd, is
gefinancierd door middel van een financial lease. Verder heeft de
vennootschap een kassasysteem gehuurd en zijn de tapinstallaties in
bruikleen van Bavaria.

25-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van ABN Amro is een pandrecht gevestigd op de voorraad,
inventaris en debiteurenvorderingen. In verband met het bodemvoorrecht van
de fiscus heeft ABN Amro het pandrecht op de inventaris vrijgegeven.

25-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
ABN Amro heeft een separatistenpositie in verband met haar pandrecht op de
voorraad en debiteurenvorderingen. Over laatstgenoemde vindt nog overleg
tussen de curator en ABN Amro plaats.

25-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud, w aaronder de leverancier van een koffiemachine en de
drankenleverancier. De curator heeft dit nog in onderzoek.

25-04-2019
1

De verschillende beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn beoordeeld en in een
aantal gevallen is het beroep gehonoreerd. Uitlevering van de goederen aan
de rechtmatige eigenaren heeft reeds plaatsgevonden, nadat door die
eigenaren een beoedelbijdrage is betaald.

22-07-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

25-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator dient met ABN Amro nog overeenstemming te bereiken over een
boedelbijdrage in verband met verkoop van de voorraad. Met betrekking tot de
incasso van de debiteurenvorderingen vindt overleg plaats tussen de curator
en ABN Amro, w aarbij de curator zich thans op het standpunt stelt dat de
opbrengst aan de boedel toekomt, w aarbij ABN Amro een voorrang op de
opbrengst houdt (na omslag van de faillissementskosten). Met eventuele
derden dient de curator nog afspraken te maken over een vergoeding m.b.t.
verkoop van hun eigendommen. Dit zal afhankelijk zijn van de mogelijkheid tot
onderhandse verkoop van de roerende zaken en bedrijfsinventaris.

Toelichting
Definitieve afstemming met ABN Amro moet nog plaatsvinden.

25-04-2019
1

22-07-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse correspondentie met ABN Amro, derden, en beoordeling ontvangen
documenten.

25-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w aren voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Van
voortzetting van de activiteiten is dus geen sprake.

25-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie sub 6.1. Er hebben zich geen kandidaten gemeld die de huidige exploitatie
w ensen voort te zetten.

25-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratie ontvangen. De curator dient nog te
onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-04-2019
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

22-10-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is niet gedeponeerd. De curator onderzoekt nog w at
eventuele consequenties hiervan zijn.

25-04-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator een definitief standpunt innemen.

22-07-2019
2

Er w ordt verw ezen naar sub 7.5.

22-10-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2017. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100.
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

25-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog onderzoek verrichten.

Toelichting
De curator moet het onderzoek naar de administratie nog afronden. Aan de
bestuurder zijn diverse nadere vragen gesteld, die ook zijn beantw oord. In de
komende verslagperiode zal de curator het onderzoek afronden.

Toelichting
Het onderzoek van de administratie is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is
geen sprake. Er is w el geconstateerd dat er vlak voor het faillissement een
aantal betalingen door de vennootschap is uitgevoerd ten behoeve van de
bestuurder in privé. Het betreft een totaalbedrag van € 671,95. De curator
heeft de bestuurder verzocht dit bedrag aan de boedel terug te betalen. De
bestuurder heeft een deel van de vordering betw ist (€ 400) en gevraagd om
het resterende deel in termijnen te mogen betalen. De curator is hierover
nog in gesprek met de bestuurder.

25-04-2019
1

22-07-2019
2

22-10-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator moet nog onderzoek verrichten.

Toelichting
Er w ordt verw ezen naar sub 7.5.

25-04-2019
1

22-07-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft diverse administratie ontvangen. Die administratie dient nog
nader te w orden onderzocht.

25-04-2019
1

Er w ordt verw ezen naar sub 7.5.

22-07-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ontvangst en beoordelen administratie.

25-04-2019
1

De curator heeft diverse administratie ontvangen en beoordeeld en met de
bestuurder van gefaillieerde gecorrespondeerd.

22-07-2019
2

Beoordeling administratie en diverse correspondentie met de bestuurder.

22-10-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-04-2019
1

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 17.182,91
Toelichting
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-10-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.156,00

25-04-2019
1

€ 113.670,00

22-07-2019
2

€ 111.766,00

22-10-2019
3

Toelichting
Een van den vorderingen ter zake Loonheffingen is verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 17.742,20

25-04-2019
1

22-10-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 956,55

25-04-2019
1

Toelichting
Dit betreft een (bruto)vordering van een w erknemer in verband met overuren,
die niet w orden vergoed door het UW V.
€ 4.621,36

22-10-2019
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een w erknemer gemeld via het
FNV met een (bruto)loonvordering die niet door het UW V vergoed w ordt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

25-04-2019
1

32

22-07-2019
2

34

22-10-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 82.997,20

25-04-2019
1

€ 172.779,77

22-07-2019
2

€ 176.349,91

22-10-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen uitspraak w orden
gedaan.

25-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Voortzetten verkoop inventaris en roerende zaken
- Onderzoek administratie

25-04-2019
1

- Afronden onderzoek administratie.

22-07-2019
2

- Afw ikkeling betalingen door bestuurder.

22-10-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement zijn in dit stadium nog
geen uitspraken te doen.

25-04-2019
1

De termijn van afw ikkeling zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het
onderzoek van de administratie.

22-07-2019
2

Na terugbetaling van het onder sub 7.5 genoemde bedrag kan het
faillissement w orden opgeheven.

22-10-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
23-1-2020

22-10-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

25-04-2019
1

Verslaglegging.

22-07-2019
2

Verslaglegging.

22-10-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

