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mr. C.P. Lunter
mr M.M. Eveleens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Piepers Almere B.V.

08-10-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 10 september 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Piepers Almere B.V. (KvK-nummer: 66091020),
statutair en feitelijk gevestigd te (1315 KT) Almere aan het Stationsplein 47
(correspondentieadres: Kimw ierde 401, 1353 EW Almere), met benoeming van
mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M.
Eveleens-van der Zw aag tot curator.

08-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een biologische frietzaak in het centrum van Almere.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 340.868,91

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -33.538,72

€ 57.017,32

Toelichting financiële gegevens

08-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Het bestuur van gefailleerde heeft
de jaarrekening van 2016/2017(samengesteld boekjaar) en de
conceptjaarrekeningen van 2018 en 2019 ter beschikking gesteld.

08-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

08-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 4,65

08-10-2019
1

€ 4.677,24

08-01-2020
2

€ 5.143,26

08-04-2020
3

Verslagperiode
van
10-9-2019

08-10-2019
1

t/m
7-10-2019
van
8-10-2019

08-01-2020
2

t/m
7-1-2020
van
8-1-2020

08-04-2020
3

t/m
7-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 54 min

2

16 uur 54 min

3

17 uur 12 min

totaal

60 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van
het faillissement en het te gelde maken van de activa.

08-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan het te gelde maken
van de activa. Voorts is onder meer tijd besteed aan de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

08-01-2020
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

08-04-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 23 mei 2016. De bestuurder en enig
aandeelhouder is Piepers Friethuizen B.V. Bestuurders van Piepers Friethuizen
B.V. zijn Delfinium B.V. en Salmanazar B.V. De bestuurder en enig
aandeelhouder van Delfinium B.V is mevrouw S. Zw aan. Van Salmanazar B.V. is
bestuurder en enig aandeelhouder de heer N. Zw aan.

08-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

08-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een verzamelpolis. Nadat de verzekeraar inzage heeft
gegeven in de inhoud van de verzamelpolis zullen de verzekeringen zo spoedig
mogelijk w orden geroyeerd.

08-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de verzamelpolis reeds in juni
2019 is geëindigd w egens het langdurig niet voldoen van de verschuldigde
premie.

08-01-2020
2

In de derde verslagperiode is de (schade)verzekering voor mobiele telefoons
geroyeerd.

08-04-2020
3

1.4 Huur
De huurovereenkomst van de bedrijfslocatie te Almere is door de verhuurder
opgezegd.

08-10-2019
1

Het gehuurde is in de tw eede verslagperiode aan de verhuurder vrijgegeven
w aarmee de huur van de bedrijfslocatie is geëindigd.

08-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde verklaart ten aanzien van de oorzaak van het
faillissement dat na een goedlopend eerste jaar met een omzetstijging van
20% gefailleerde in de problemen raakte door onder meer de aanzienlijk
toegenomen concurrentie, stijgende personeelskosten en een groot tekort aan
(bekw aam) personeel.
In de volgende verslagperiode(n) zal het oorzakenonderzoek w orden
voortgezet.

08-10-2019
1

In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.

08-01-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

08-10-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement een
bedrijfsleider en een aantal oproepkrachten in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

08-10-2019
1

Toelichting
Medio 2017 is een bedrijfsleider aangenomen. De pool aan oproepkrachten
w ijzigde geregeld.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-9-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode hebben de w erknemers een ontslagbrief
ontvangen. Tevens hebben er intakegesprekken met het UW V plaatsgevonden
ten aanzien van de loongarantieregeling. Er dient nog aanvullende informatie
aan het UW V te w orden verstrekt door het bestuur.

08-10-2019
1

De intakeprocedure voor de loongarantieregeling is afgerond, zodat ervan
w ordt uitgegaan dat de benodigde stukken door het bestuur aan het UW V zijn
verstrekt.

08-01-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

08-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 1.922,30

totaal

€ 1.922,30

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft diverse roerende zaken in eigendom, w aaronder een horeca
inventaris en tw ee scooters. In deze verslagperiode zijn de roerende zaken
getaxeerd en aangeboden aan opkopers. Dit heeft niet tot een onderhandse
verkoop geleid. De bedrijfsmiddelen zullen daarom via een veiling te gelde
w orden gemaakt.

08-10-2019
1

Een eerste veiling van de bedrijfsmiddelen (tezamen met de voorraad) heeft
een netto opbrengst (minus veilingkosten en ontruimingskosten ten aanzien
van het gehuurde) van in totaal € 1.358,04 exclusief btw opgeleverd. Dit
bedrag dient nog op de boedelrekening te w orden ontvangen. De scooters zijn
op een vervolgveiling te gelde gemaakt ten aanzien w aarvan een afrekening
volgt. Voorts is een tw eetal (beschadigde) mobiele telefoons aangetroffen
w elke (indien mogelijk) nog te gelde zullen w orden gemaakt.

08-01-2020
2

De netto opbrengst van de eerste veiling van de bedrijfsmiddelen alsmede
van de vervolgveiling van de scooters ad totaal € 1.922,30 is in de derde
verslagperiode op de boedelrekening ontvangen. Het tw eetal (beschadigde)
mobiele telefoons zal tezamen met enkele resterende bedrijfsmiddelen in de
komende verslagperiode middels een veiling te gelde w orden gemaakt.

08-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) w orden de bedrijfsmiddelen te gelde
gemaakt.

08-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de meeste bedrijfsmiddelen middels een
veiling te gelde gemaakt. In de komende verslagperiode dient de opbrengst te
w orden ontvangen. Voorts dient de veiling van de scooters te w orden
afgerekend en zullen nog tw ee telefoons te gelde w orden gemaakt.

08-01-2020
2

In de derde verslagperiode w orden de resterende bedrijfsmiddelen middels
een veiling te gelde gemaakt.

08-04-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een restantvoorraad (frisdrank, houtskool,
verpakkingen)
Zie hiervoor onder 'Bedrijfsmiddelen'
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen bederfelijke voorraad is afgevoerd. De beperkte
restantvoorraad bestaande uit onder meer frisdrank, sauzen, houtskool en
verpakkingen, dient te gelde te w orden gemaakt.

08-10-2019
1

De beperkte restantvoorraad is, tezamen met de bedrijfsmiddelen, middels een
veiling te gelde gemaakt. Zie hiervoor onder 'Bedrijfsmiddelen'.

08-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De beperkte restantvoorraad dient te gelde te w orden gemaakt.

08-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode is de beperkte restantvoorraad te gelde
gemaakt. Er resteren geen w erkzaamheden.

08-01-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 95,10

Restitutie Vattenfall

€ 3.898,26

totaal

€ 3.993,36

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is vooralsnog niet gebleken dat gefailleerde overige activa in eigendom
heeft.

08-10-2019
1

Er is kasgeld aangetroffen voor een bedrag van € 95,10. Dit bedrag is op de
boedelrekening gestort. Voorts is een restitutie ter hoogte van € 3.898,26
ontvangen van energiemaatschappij Vattenfall.

08-01-2020
2

Er is niet gebleken dat gefailleerde naast de eerdere genoemde activa,
overige activa in eigendom heeft.

08-04-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode(n) zal nader w orden onderzocht of gefailleerde
overige activa in eigendom heeft.

08-10-2019
1

Naast het kasgeld en de ontvangen restitutie is niet gebleken dat gefailleerde
overige activa in eigendom heeft. Er resteren geen w erkzaamheden.

08-01-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is niet gebleken dat gefailleerde een debiteurenportefeuille in eigendom
heeft.

08-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er resteren geen w erkzaamheden.

08-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op de dag van de faillietverklaring is er een positief saldo op de bankrekening
bij ING Bank aangetroffen ter hoogte van € 4,65. Dit bedrag is overgemaakt
naar de boedelrekening.

08-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het positieve saldo op de bankrekening bedroeg na storneringen van
automatische incasso's € 1.409,88. Dit bedrag is overgemaakt naar de
boedelrekening.

08-01-2020
2

5.2 Leasecontracten
Het is (vooralsnog) niet bekend of gefailleerde partij is bij lopende
leasecontracten.

08-10-2019
1

Gefailleerde w as partij bij een financial leaseovereenkomst ten aanzien van
een voertuig. Het voertuig is inmiddels ingeleverd en zal door de
leasemaatschappij w orden verkocht. Na verkoop dient te w orden gemonitord
of er een surplus aan de boedel toekomt.

08-01-2020
2

Na verkoop van het voertuig door de leasemaatschappij resteert een
vordering van de leasemaatschappij op gefailleerde. Er is derhalve gebleken
dat geen surplus aan de boedel toekomt.

08-04-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Het is (vooralsnog) niet bekend of gefailleerde zekerheden heeft verstrekt.

08-10-2019
1

Gefailleerde heeft geen zekerheden verstrekt.

08-01-2020
2

5.4 Separatistenpositie
(Vooralsnog) niet van toepassing, zie hiervoor onder ‘Zekerheden’.

08-10-2019
1

Niet van toepassing, zie hiervoor onder ‘Zekerheden’.

08-01-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

08-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep op retentierechten gedaan.

5.7 Reclamerechten

08-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op reclamerechten gedaan.

08-10-2019
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht inmiddels zijn verlopen.

08-01-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode(n) zal nader w orden onderzocht of gefailleerde
partij is bij leasecontracten en/of zekerheden heeft verstrekt.

08-10-2019
1

In de komende verslagperiode dient te w orden gemonitord of er na verkoop
van het leasevoertuig een surplus aan de boedel toekomt.

08-01-2020
2

In de derde verslagperiode is gebleken dat na verkoop van het leasevoertuig
geen surplus aan de boedel toekomt. Er resteren geen w erkzaamheden.

08-04-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Onder meer omdat de activiteiten al enige tijd stil lagen, behoort een
voortzetting niet tot de mogelijkheden.

08-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

08-10-2019
1

6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van het faillissement zijn de doorstartmogelijkheden van
gefailleerde onderzocht. Meerdere partijen hebben zich gemeld met interesse.
De verhuurder van de bedrijfslocatie heeft echter aangeven niet te zullen
meew erken aan een eventuele doorstart.

08-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale financiële administratie van gefailleerde is in de eerste
verslagperiode veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal verder
onderzoek w orden gedaan naar de vraag of op juiste w ijze invulling is
gegeven aan de boekhoudplicht.

08-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een extern onderzoeksbureau (beperkt)
onderzoek gedaan naar de administratie van gefailleerde. De
onderzoeksresultaten zijn ontvangen. Daaruit volgt dat de administratie tot en
met mei 2019 is bijgew erkt, terw ijl de activiteiten tot 1 augustus 2019 zijn
voortgezet. In de komende verslagperiode dient het bestuur hierop een
toelichting te geven.

08-01-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur een toelichting gegeven.
Door een betalingsachterstand bij de boekhouder heeft deze haar diensten
opgeschort w aardoor de administratie slechts tot en met mei 2019 is
bijgew erkt. Tot en met mei 2019 lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

08-04-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister blijkt dat gedurende het bestaan van gefailleerde geen
jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

08-10-2019
1

De deponeringstermijn voor de jaarrekening van 2018 is inmiddels ongebruikt
verstreken.

08-01-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

08-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

08-10-2019
1

Aan de enig aandeelhouder is verzocht om te bew ijzen dat aan de
stortingsverplichting is voldaan. Aan dit verzoek is nog niet voldaan.

08-01-2020
2

De enig aandeelhouder heeft voldaan aan de stortingsverplichting. Het
bedrag ad € 100,- is op de boedelrekening ontvangen. Er resteren geen
w erkzaamheden.

08-04-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

08-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

08-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode hebben de rechtmatigheidsonderzoeken een
aanvang genomen.

08-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de onderzoeksresultaten van een extern
onderzoeksbureau ontvangen. Uit deze resultaten, alsmede uit eigen
onderzoek naar de administratie, zijn diverse aandachtspunten gebleken. In
de komende verslagperiode dient het bestuur op deze punten een nadere
toelichting te geven.

08-01-2020
2

Het bestuur heeft toelichting gegeven op de punten die naar voren zijn
gekomen in bovengenoemde onderzoeken. Deze toelichting is nog niet
compleet. In de komende verslagperiode dient het bestuur de toelichting aan
te vullen en nader te onderbouw en.

08-04-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden voortgezet.

08-10-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden voortgezet.

08-01-2020
2

In de volgende verslagperiode dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden afgerond.

08-04-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18,15

08-10-2019
1

€ 42,35

08-01-2020
2

€ 3.386,29

08-04-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.422,00

08-10-2019
1

€ 56.547,00

08-01-2020
2

€ 62.231,00

08-04-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 13.624,73

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-10-2019
1

08-04-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

08-10-2019
1

13

08-01-2020
2

17

08-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.936,31

08-10-2019
1

€ 25.300,31

08-01-2020
2

€ 75.724,58

08-04-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

08-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader w orden
geïnventariseerd.

08-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- ten behoeve van de loongarantieregeling dient nog aanvullende informatie
aan het UW V te w orden verstrekt door het bestuur;
- de bedrijfsmiddelen dienen te gelde w orden gemaakt;
- er dient nader te w orden onderzocht of gefailleerde overige activa in
eigendom heeft;
- er dient nader te w orden onderzocht of gefailleerde partij is bij
leasecontracten;
- er dient nader te w orden onderzocht of gefailleerde zekerheden heeft
verstrekt;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

08-10-2019
1

- de opbrengst van de veiling dient te w orden ontvangen;
- de resterende bedrijfsmiddelen dienen middels een veiling te gelde w orden
gemaakt;
- er dient te w orden gemonitord of na verkoop van het leasevoertuig een
surplus aan de boedel toekomt;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

08-01-2020
2

- de resterende bedrijfsmiddelen dienen middels een veiling te gelde w orden
gemaakt;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgerond;

08-04-2020
3

- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

08-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-7-2020

08-04-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende 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 onder andere
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/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

08-10-2019
1

