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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Selena B.V. h.o.d.n. Eetcafé de Buurvrouw 20-02-2023
 1

Selena B.V.
Eetcafé de Buurvrouw
Oostersingel 152, 9711 XL GRONINGEN

Kvk: 852952387
Datum akte van oprichting: 25-06-2013
Statutaire zetel: Groningen

20-02-2023
 1

Volgens opgaaf KvK
SBI-code: 56101 - Restaurants
Exploitatie van een eetcafé.

Feitelijke activiteiten
Exploitatie van een eetcafé.

20-02-2023
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 20-02-2023
Insolventienummer F.18/23/12
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000264494:F001
Datum uitspraak 20-01-2023

R-C mr. D.J. Klijn
Curator mr K.M. Löwik-Felt

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=575d8280-da98-ed11-a872-00505680d95d
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=35b449e4-6374-ec11-a862-00505680deec


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 32.271,00 € 5.813,00 € 53.835,00

2020 € 71.690,00 € -32.060,00 € 37.511,00

2019 € 168.273,00 € -16.784,00 € 37.288,00

2018 € 197.473,00 € -12.012,00 € 40.151,00

T/m boekjaar 2021 zijn er jaarstukken beschikbaar. Deze zijn echter niet
gedeponeerd.

20-02-2023
 1

4
20-02-2023

 1

€ 0,00
20-02-2023

 1

van 

20-1-2023

t/m 

17-2-2023

20-02-2023
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 26 uur 54 min

totaal 26 uur 54 min

Er heeft inmiddels een intakegesprek plaatsgevonden met de bestuurder en
met één van de personeelsleden. Verder heeft de curator het personeel het
ontslag aangezegd, zijn er gesprekken met de verhuurder en hebben er
inmiddels een aantal bezichtigingen en contacten plaatsgevonden met
potentiële overnamekandidaten. Voor het overige betreffen het met name de
gebruikelijke inventariserende werkzaamheden.

20-02-2023
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De besloten vennootschap Selena B.V.
KvK: 58264191
Bestuurder is de heer J.C.A. W ilpstra

20-02-2023
 1

Nvt 20-02-2023
 1

De verzekeringen zijn betaald tot en met december 2022. Er zou sprake zijn
van een brandverzekering, een glasverzekering en een verzekering voor
diefstal en inbraak. Het assurantiekantoor is verzocht om een opgave te
doen van de nog actieve verzekeringen.

20-02-2023
 1

De huurprijs van het pand aan de Oostersingel 152 te Groningen bedraagt €
1.607,59 per maand. De huur is tot en met de maand oktober 2022 betaald.
Het pand wordt casco gehuurd.

Verhuurder heeft de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd
tegen 24 april 2023.

20-02-2023
 1

Volgens opgaaf bestuurder
Één van de oorzaken van het faillissement is Corona. Eetcafé de buurvrouw
heeft veel klanten van de Schouwburg en vanuit het UMCG(personeel en
bezoekers). Het UMCG ging een half jaar eerder “op slot”, dat kostte het
eetcafé klanten. Personeelsborrels ed. vanuit het ziekenhuis gingen niet
door. Personeel mocht niet meer buiten de deur lunchen of borrelen.

Het bedrijf heeft NOW steun gehad van het UWV, maar dit was volgens
bestuurder niet voldoende.

In 2021 is nog getracht om de onderneming te verkopen. De zaak heeft ca. 2
jaar te koop gestaan. Er heeft zich destijds een aantal gegadigden gemeld,
maar dit heeft uiteindelijk niet tot verkoop geleid.

Bestuurder heeft geen mogelijkheden meer gezien om met de huidige omzet
de ontstane financiële achterstanden in te lopen. Naar aanleiding daarvan is
het (eigen) faillissement aangevraagd.

20-02-2023
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 

4

20-02-2023
 1

Personeelsleden 

4

20-02-2023
 1

Datum Aantal Toelichting

20-3-2023 4 met toestemming rechter-commissaris

totaal 4

De curator heeft de personeelsleden schriftelijk ontslag aangezegd.

NB: Één personeelslid was een oproepkracht. Hij zou in december nog wel
gewerkt hebben. Volledigheidshalve heeft de curator hem ook het ontslag
aangezegd.

20-02-2023
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Nvt

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris

totaal € 0,00 € 0,00

De inventaris bestaat uit gebruikelijke horeca inventaris (o.a. tafels, stoelen,
keuken (apparatuur), servies, bestek ed.)

20-02-2023
 1

Er zal worden getracht om de activa te verkopen, mogelijk door middel van
een doorstart.

20-02-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

diverse dranken

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Handelsnaam, goodwill, etc.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator is inmiddels in gesprek met een aantal gegadigde partijen. Zij
hebben interesse getoond in een overname van de volledige onderneming,
waarbij zij "Eetcafé de Buurvrouw" w illen voortzetten.

20-02-2023
 1

Verkoop Eetcafé de Buurvrouw / activa / goodwill etc. 20-02-2023
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Nvt

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Volgens bestuurder zijn er geen leningen gesloten bij een bank.

De roodstand op de zakelijke rekening bedraagt per datum faillissement €
88,22.

20-02-2023
 1

Nvt 20-02-2023
 1

Volgens de bestuurder zijn er geen schuldeisers met een
eigendomsvoorbehoud, behoudens mogelijk de leverancier van dranken. Tot
nu toe heeft zich ook nog geen schuldeiser met een EVBH bij de curator
gemeld.

20-02-2023
 1

Nvt 20-02-2023
 1

Nvt 20-02-2023
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

De curator is inmiddels in gesprek met een aantal gegadigde partijen. Zij
hebben interesse getoond in een overname van de volledige onderneming,
waarbij zij "Eetcafé de Buurvrouw" w illen voortzetten.

20-02-2023
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De door de curator opgevraagde (financiële) gegevens zijn inmiddels
overgelegd. De curator zal de administratie nader bestuderen.

20-02-2023
 1

De (laatste) jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 18
november 2019.

Over de jaren 2019, 2020 en 2021 is niet gedeponeerd.

Het niet deponeren van de jaarrekeningen zou te maken hebben gehad met
een w ijziging van de KvK. De jaarstukken tot en met 2021 waren wel
opgesteld en inmiddels ook aan de curator overgelegd.

20-02-2023
 1

Toelichting 

In onderzoek

20-02-2023
 1

In onderzoek
20-02-2023

 1

De curator zal de financiële bescheiden nader bestuderen en de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken doen.

20-02-2023
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 30.448,00
20-02-2023

 1

Toelichting 

Volgens de crediteurenadministratie zouden er ca. 17 schuldeisers zijn.

20-02-2023
 1

Nnb 20-02-2023
 1

De crediteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven. 20-02-2023
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Nvt 20-02-2023
 1

10. Overig

Verkoop "eetcafé de Buurvrouw" / activa, goodwill etc.
onderzoek rechtmatigheid;
crediteuren inventariseren;
Financiële bescheiden nader bestuderen;
Reguliere werkzaamheden.

20-02-2023
 1

Nnb 20-02-2023
 1

19-5-2023 20-02-2023
 1

Bijlagen
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