
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Led Factory B.V. 09-12-2021 
 1

LED Factory B.V. (tevens h.o.d.n. Mira Stalverlichting) is gevestigd te
Leeuwarden aan de Archimedesweg 20 (8912 AK). De besloten vennootschap
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01122084.

09-12-2021 
 1

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten. Onderzoek,
productontw ikkeling, advies, planning, realisatie en productie van Led
applicaties. Het voeren van projectmanagement, alsmede de uitvoering van de
projecten voor derden. Engineering en productie van led verlichting. De
onderneming heeft samen met Duitse wetenschappers verlichting ontw ikkeld
die het welzijn van dieren in stallen verbeteren.

09-12-2021 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 09-05-2022
Insolventienummer F.17/21/46
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000206413:F001
Datum uitspraak 09-11-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr R.H. Knegtering

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=3a0d1c26-4841-ec11-a85f-00505680d95d
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 694.662,00 € -82.074,00 € 1.376.984,00

2021 € 200.247,00 € -235.002,00 € 1.125.245,00

2020 € 492.501,00 € -181.959,00 € 1.238.828,00

2018 € 527.443,00 € -57.907,00 € 950.475,00

n.v.t. 09-05-2022
 3

2 09-12-2021 
 1

€ 1.069,31

Toelichting 

Het boedelsaldo bestaat onder meer uit betaling van twee debiteuren die zijn
aangeschreven door de curator. Zij hebben prompt de vordering voldaan.
Tevens is door de Rabobank het creditsaldo van de door gefailleerde
gehouden bankrekening overgemaakt. De factuur van TWA Taxaties & Advies is
overgemaakt door de boedel en Vattenfall heeft een tegoed gestort.

09-12-2021 
 1

€ 23.103,65

Toelichting 

(1) TWA Taxaties heeft in opdracht van de curator taxatie van de activa
gedaan en een rapportage opgesteld. De NOM heeft een geldig pandrecht op
de materiële activa. De curator is met de NOM overeengekomen dat de boedel
het verkooptraject op zich neemt. De curator is met de NOM een
boedelbijdrage overeengekomen. Conform de gemaakte afspraken zijn de
kosten voor het taxatierapport ad € 1.815,- door de NOM overgemaakt op de
boedelrekening.
(2) De materiële en immateriële activa is na een biedingsprocedure verkocht.
De koopsom van 28.501,55 (incl. btw) is op de boedelrekening overgemaakt.
(3) De eindafrekening van de energieleverancier Nieuwe Stroom resulteerde in
een bijschrijving van
€ 2.566,68.
(4)Arbo Anders heeft € 100,41 overgemaakt.
(5) Door de Rabobank zijn kosten in rekening gebracht van € 5,30.
(6) De premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad € 100,- is
betaald, en
(7) Conform de afspraken met de NOM is een gedeelte van de opbrengst van
de activa ad € 10.844,- afgeschreven.

09-03-2022 
 2



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
9-11-2021

t/m 
7-12-2021

09-12-2021 
 1

van 
8-12-2021

t/m 
4-3-2022

09-03-2022 
 2

van 
5-3-2022

t/m 
4-5-2022

09-05-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 54 uur 50 min

2 33 uur 50 min

3 6 uur 55 min

totaal 95 uur 35 min



Toelichting bestede uren

inventarisatie;
overleg bestuurder gefailleerde;
contact werknemers en UWV;
contact RC;
opmaken ontslagbrieven;
aanschrijven crediteuren, debiteuren;
aanschrijven bank, verzekering;
aanwezigheid ter plaatse;
contacten in verband met taxatie;
contact verhuurder;
contact pandhouder;
onderzoek mogelijkheden doorstart.

09-12-2021 
 1

correspondentie NOM;
opstarten verkoop activa en correspondentie gegadigden;
opstellen activa overeenkomst;
correspondentie rechter-commissaris;
studie overdracht octrooi;
doornemen administratie;
correspondentie fiscus en UWV.

09-03-2022 
 2

contact crediteuren;
nawerkzaamheden octrooi;
opstellen eindverslag.

09-05-2022
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is Timmerman Beheer B.V. 09-12-2021 
 1

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures. 09-12-2021 
 1

Gefailleerde had voor de branche gebruikelijke verzekeringen. De niet
noodzakelijke verzekeringen waren reeds opgezegd. De premies voor het
laatste kwartaal 2021 waren reeds voldaan.

09-12-2021 
 1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd. 09-03-2022 
 2

De huurovereenkomst tussen Led Factory B.V. en BS Investments B.V. met
betrekking tot het gehuurde aan de Archimedesweg 20 (twee kantoorruimten
en de loods met productieruimte) is door de curator opgezegd tegen 28
februari 2022.

09-12-2021 
 1

Het gehuurde is reeds op 14 januari 2022 aan verhuurder opgeleverd. De
boedelvordering van verhuurder is dan ook aangepast.

09-03-2022 
 2

Naar de mening van de bestuurder van gefailleerde is de vennootschap begin
2020 geraakt door alle Covid perikelen. Daarnaast hebben ook de vogelgriep
en de stikstofproblematiek een negatieve weerslag gehad nu gefailleerde
voornamelijk actief was in de agrarische sector. De omzet is terug gelopen
door uitstel en annulering van orders. Dit uitstel c.q. annulering was
noodzakelijk vanwege de leveringsproblemen van onderdelen. In het bijzonder
voor de uit Azië afkomstige onderdelen. Er is getracht om een
(her)financieringstraject op te starten. Dat is niet gelukt. De onderneming kan
niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

09-12-2021 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
2

09-12-2021 
 1

Personeelsleden 
2

09-12-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

11-11-2021 2

totaal 2

verzoek toestemming ontslag;
contact UWV;
ontslagbrieven opstellen;
contact werknemers.

09-12-2021 
 1

contact UWV.
09-03-2022 

 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 09-12-2021 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

n.v.t. 09-12-2021 
 1

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de gebruikelijke kantoorinventaris en uit
apparatuur/gereedschap voor de ontw ikkeling en productie van de LED
verlichting.

09-12-2021 
 1

Er is een vordering in verband met de loonbelasting. De fiscus heeft een
bodemvoorrecht op de eventuele opbrengst van de inventaris.

09-12-2021 
 1

contact TWA B.V. in verband met taxatie.
09-12-2021 

 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

materiele activa € 28.501,55 € 12.711,00

totaal € 28.501,55 € 12.711,00

Er is sprake van voorraad. Deze is getaxeerd. 09-12-2021 
 1

In opdracht van de curator is een taxatie uitgevoerd. TWA heeft een
rapportage opgesteld. Er is een biedingsprocedure gestart. Dit heeft
geresulteerd in een aantal biedingen. Met instemming van de rechter-
commissaris en de pandhouder is de activa (bestaande uit de materiële en
immateriële activa) verkocht. De activa is overgedragen.

09-03-2022 
 2

contact TWA B.V. in verband met taxatie.
09-12-2021 

 1

opstellen verkoopmemorandum;
opstellen activa overeenkomst;
contact pandhouder NOM en de rechter-commissaris.

09-03-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

saldo Rabobank € 165,69

totaal € 165,69 € 0,00

Gefailleerde hield een rekening bij de Rabobank. Het saldo van de rekening per
faillissementsdatum bedraagt € 165,69. Het creditsaldo is overgeboekt naar de
faillissementsrekening.

09-12-2021 
 1

Onderdeel van de activa die door middel van de biedingsprocedure is
verkocht, was een octrooi. Deze is inmiddels overgedragen.

09-05-2022
 3

contact bank.
09-12-2021 

 1

werkzaamheden in verband met overdracht octrooi.
09-05-2022

 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 2.651,31 € 2.651,31

totaal € 2.651,31 € 2.651,31 € 0,00

Van gefailleerde is een overzicht van openstaande debiteuren ontvangen. De
debiteuren hebben prompt voldaan op de boedelrekening.

09-12-2021 
 1

aanschrijven debiteuren.
09-12-2021 

 1

5. Bank/Zekerheden



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

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is geen vordering van een bank.

09-12-2021 
 1

Er is geen sprake van leasecontracten. 09-12-2021 
 1

Er is sprake van een pandrecht van de NOM N.V. voor één van haar
vorderingen op de materiële activa.

09-12-2021 
 1

De NOM is pandhouder. 09-12-2021 
 1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.

09-12-2021 
 1

n.v.t. 09-12-2021 
 1

n.v.t. 09-12-2021 
 1

Toelichting 

De curator is met de NOM een boedelbijdrage overeengekomen nu de curator
de verkoopwerkzaamheden op zich neemt. De NOM heeft de kosten van de
rapportage van TWA voor haar rekening genomen. Inmiddels is het bedrag van
€ 10.844,- overgemaakt aan de NOM conform de overeengekomen
verdeelsleutel tussen de pandhouder en de curator.

09-03-2022 
 2



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

contact NOM.
09-12-2021 

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ten gevolge van de leveringsproblemen die zijn ontstaan door alle
beperkingen rondom het coronavirus, waren de activiteiten van de
onderneming de laatste tijd beperkt. De activiteiten worden thans niet
voortgezet.

09-12-2021 
 1

n.v.t. 09-05-2022
 3

n.v.t. 09-12-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Op dit moment worden de mogelijkheden van een doorstart c.q. overname van
LEDfactory B.V. onderzocht. Of dit een haalbaar scenario is, is op dit moment
nog niet in te schatten.
Wanneer een doorstart niet mogelijk blijkt, zal er over gegaan worden tot een
liquidatie.

09-12-2021 
 1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken, reden waarom is overgegaan tot
liquidatie.

09-03-2022 
 2

Er hebben zich gegadigden gemeld bij de curator. 09-12-2021 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 

n.v.t.

09-03-2022 
 2

Toelichting 

n.v.t.

09-03-2022 
 2

inventarisatie;
contact bestuurder;
contact gegadigden;
onderzoek.

09-12-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht. 09-12-2021 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 09-03-2022 
 2

De jaarrekeningen zijn tot en met 2020 gedeponeerd. 09-12-2021 
 1

N.v.t. 09-12-2021 
 1

Voor zover bekend zijn de aandelen volgestort. Overigens is een eventuele
vordering ter zake reeds verjaard.

09-12-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

In onderzoek.

09-12-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

09-03-2022 
 2

In onderzoek 09-12-2021 
 1

Nee 09-03-2022 
 2

Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht. 09-12-2021 
 1

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 09-03-2022 
 2

onderzoek;
studie administratie.

09-03-2022 
 2

8. Crediteuren

Toelichting 

Nog niet bekend.

09-12-2021 
 1

€ 24.241,47

Toelichting 

De huurpenningen over de maand december en deel januari zijn als
boedelvordering genoteerd. Tevens heeft het UWV bij schrijven van 27 januari
2022 haar boedelvordering ingediend.

09-03-2022 
 2



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

Toelichting 

Nog niet bekend.

09-12-2021 
 1

€ 710,00

Toelichting 

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en
loonheffingen 2021.

09-03-2022 
 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

09-12-2021 
 1

€ 6.403,66

Toelichting 

Het UWV heeft bij schrijven van 27 januari 2022 haar preferente vordering
ingediend.

09-03-2022 
 2

Toelichting 

N.v.t.

09-12-2021 
 1

9 09-12-2021 
 1

11 09-03-2022 
 2

12 09-05-2022
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 563.882,70 09-12-2021 
 1

€ 740.934,63 09-03-2022 
 2

€ 755.587,17 09-05-2022
 3

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. De gebruikelijke
onderzoeken dienen te worden verricht alvorens een beslissing kan worden
genomen omtrent vervolgstappen over de afw ikkeling van het faillissement.

09-12-2021 
 1

Nu de gebruikelijke onderzoeken zijn verricht, de vorderingen van de fiscus en
het UWV zijn ingediend en alle activa is overgedragen, zal op korte termijn
overgegaan kunnen worden tot afw ikkeling. Gelet op de toestand van de
boedel zal dit een opheffing wegens gebrek aan baten zijn.

09-03-2022 
 2

Dit is een eindverslag. Aan de rechter-commissaris wordt verzocht het
faillissement op te heffen conform artikel 16 F (wegens de toestand van de
boedel). Er is niet voldoende saldo om een uitkering te kunnen doen aan de
crediteuren.

09-05-2022
 3

inventarisatie crediteuren;
aanschrijven crediteuren;
verifiëren vorderingen en plaatsen op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren;
correspondentie crediteuren.

09-12-2021 
 1

correspondentie crediteuren;
plaatsen op diverse lijsten.

09-03-2022 
 2

correspondentie crediteuren;
plaatsen op lijsten.

09-05-2022
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures. 09-12-2021 
 1

N.v.t. 09-12-2021 
 1

N.v.t. 09-12-2021 
 1

N.v.t. 09-12-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De gebruikelijke onderzoeken dienen te worden verricht alvorens een
beslissing kan worden genomen omtrent vervolgstappen.

09-12-2021 
 1

Er zal op korte termijn tot afw ikkeling overgegaan kunnen worden. 09-03-2022 
 2

Dit is een eindverslag. Het faillissement wordt opgeheven wegens de
toestand van de boedel.

09-05-2022
 3

De termijn van afw ikkeling is op dit moment niet bekend. 09-12-2021 
 1

De verwachting is dat het volgende verslag het eindverslag zal zijn. 09-03-2022 
 2

Dit is het eindverslag. 09-05-2022
 3

9-8-2022 09-05-2022
 3

opstellen beginverslag.
09-12-2021 

 1

verslaglegging.
09-03-2022 

 2

verslaglegging. 09-05-2022
 3

Bijlagen
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