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Algemene gegevens
Naam onderneming
All you Can Greek Eindhoven B.V.

17-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All you Can Greek
Eindhoven B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5611 EJ)
Eindhoven aan de Smalle Haven 114, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 69004951.

17-01-2020
1

Activiteiten onderneming
All you Can Greek Eindhoven B.V. (hierna te noemen: "All you Can Greek") hield
zich bezig met de exploitatie van een horecaonderneming in de vorm van een
restaurant. De feitelijke activiteiten w erden uitgevoerd aan de Smalle Haven
114 te Eindhoven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 386.510,00

€ -90.402,00

€ 114.505,00

2017

€ 96.709,00

€ -27.514,00

€ 97.101,00

Toelichting financiële gegevens

17-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Concept cijfers over 2019 zijn ten tijde van het opstellen van dit verslag niet
voorhanden. De boekhouder van All you Can Greek is Nic Brinkmans V.O.F.

17-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

17-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van All you Can Greek w aren
er 15 w erknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 718,77

17-01-2020
1

€ 3.758,05

30-06-2020
2

€ 3.765,13

30-06-2021
4

Verslagperiode
van
17-12-2019

17-01-2020
1

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

30-06-2020
2

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

29-12-2020
3

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020
t/m
15-6-2021

Bestede uren

30-06-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 6 min

2

80 uur 30 min

3

17 uur 24 min

4

13 uur 36 min

totaal

174 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het kapitaal van All you Can Greek w orden gehouden door
Stichting Administratiekantoor De Griekse Keuken. Bestuurders van All you Can
Greek zijn de heer S. Sampaliotis en mevrouw K. Sampalioti.

17-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator verw ijst naar het hoofdstuk procedures.

17-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal het onderzoek naar de afgesloten verzekeringen verder
voortzetten.

17-01-2020
1

All you Can Greek had een Horeca Block Polis afgesloten bij Leen Assurantie.
De curator heeft deze overeenkomst niet gestand gedaan.

30-06-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

29-12-2020
3

1.4 Huur
Door All you Can Greek w erd een w inkelruimte te (5611 EJ) Eindhoven
gehuurd. De huur bedroeg EUR 4.956,32 (inclusief BTW ) per maand. De
huurpenningen zijn voldaan tot en met oktober 2019.

17-01-2020
1

De curator heeft bij brief van 23 december 2019 met toestemming van de
rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillisement. Door de
bestuurder van All you Can Greek is aangegeven dat de oorzaak van het
faillissement gelegen is in het feit dat All you Can Greek zich bevond op een
ongunstige locatie en last had van concurrentie in de nabije omgeving. Als
gevolg van het opdrogen van de inkomsten, konden de crediteuren niet meer
w orden voldaan. De bestuurder heeft het faillissement daarom op eigen
aangifte aangevraagd.

17-01-2020
1

De curator zal zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
voortzetten. De verw achting is dat dit onderzoek aankomende
verslagperiode kan w orden afgerond.

30-06-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

17-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

17-01-2020
1

Toelichting
In 2019 is een aantal w erknemers tijdelijk in dienst gew eest. Deze
arbeidsovereenkomsten zijn van rechtsw ege geëindigd voordat het
faillissement w erd uitgesproken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-12-2019

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn inmiddels doorverw ezen naar het UW V.

17-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
All you Can Greek beschikt niet over onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
All you Can Greek beschikt over een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen.
Deze bestaan voornamelijk uit de inventaris van het restaurant.

17-01-2020
1

De curator heeft in de afgelopen periode alle aanw ezige en voor verkoop
vatbare bedrijfsmiddelen middels een faillissementsveiling verkocht.

30-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art. 21 Invorderingsw et 1990 haar
voorrecht kan laten gelden.

17-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn op 23 december 2019 getaxeerd door Von Reth
Taxatie en Advies. De curator zal de aankomende periode onderzoeken of
deze bedrijfsmiddelen kunnen w orden verkocht.

17-01-2020
1

De w erkzaamheden omtrent de bedrijfsmiddelen zijn afgerond.

30-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
All you Can Greek beschikt over een zeer beperkte voorraad en niet over
onderhanden w erk.

17-01-2020
1

De curator is gebleken dat de nog aanw ezige (zeer beperkte) voorraad
verpand w as aan de aan All you Can Greek gerelateerde vennootschap De
Griekse Keuken W eert B.V. Dit rechtsgeldig pandrecht is door de Griekse
Keuken W eert B.V. uitgew onnen.

30-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa.

17-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

29-12-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.814,03

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.814,03

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de opgaaf van bestuurder bedraagt de debiteurenportefeuille EUR
2.814,03 (incl. BTW )
De vorderingen op debiteuren zullen door de curator nader w orden
onderzocht.

17-01-2020
1

De curator zal de vorderingen op de debiteuren in de aankomende
verslagperiode nader onderzoeken en tot inning overgaan.

30-06-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

29-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
All you Can Greek w erd niet gefinancierd door een bank.

17-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Aan de curator is medegedeeld dat er leasecontracten bestaan met
verschillende leveranciers van keuken- en bar apparatuur. De curator zal dit
onderzoeken en tot afw ikkeling overgaan.

17-01-2020
1

Alle leaseobjecten zijn geretourneerd aan de betreffende leveranciers.

30-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is gebleken dat de gerelateerde vennootschap De Griekse Keuken
W eert B.V. een pandrecht op de voorraad van All you Can Greek gevestigd
had. Dit pandrecht is in de afgelopen verslagperiode uitgew onnen door de
Griekse Keuken W eert B.V.

30-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld. De
curator zal dit onderzoeken en tot afw ikkeling overgaan.

17-01-2020
1

Alle crediteuren met een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud
hebben inmiddels, tegen betaling van een boedelbijdrage, de geleverde
goederen gerevindiceerd. De w erkzaamheden omtrent de
eigendomspretenties zijn daarmee afgerond.

30-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

17-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een reclamerecht gemeld.

17-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 438,67

30-06-2020
2

Toelichting
De crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud op geleverde
zaken, hebben allen een boedelbijdrage voldaan voor de tijd die de curator
gemoeid w as met het retourneren van de betreffende zaken aan deze
crediteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

29-12-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van All you Can Greek w aren reeds vóór datum faillissement
stilgelegd. De curator heeft derhalve geen activiteiten voortgezet.

17-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht
zou zijn voldaan.

17-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 30 november 2018.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 10 december 2019.

17-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is op 21 juni 2017 voldaan aan de stortingsverplichting aandelen.

17-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortzetten.

17-01-2020
1

30-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-01-2020
1

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn gebruikelijke onderzoeken
doen naar mogelijke paulianeuze transacties.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar mogelijke paulianeuze
transacties w orden voortgezet.

30-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal dit onderzoek voortzetten.

30-06-2020
2

De curator verw acht de rechtmatigheidsonderzoeken in de komende
verslagperiode af te ronden.

30-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.635,48

17-01-2020
1

€ 25.196,24

30-06-2020
2

€ 26.297,50

29-12-2020

3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.004,00

17-01-2020
1

€ 20.836,00

30-06-2020
2

€ 20.244,00

29-12-2020
3

€ 37.578,00

30-06-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-01-2020
1

€ 33.055,19

30-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

17-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

17-01-2020
1

36

30-06-2020
2

37

29-12-2020
3

39

30-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.335,74

17-01-2020
1

€ 192.066,76

30-06-2020
2

€ 197.956,40

29-12-2020
3

€ 199.521,81

30-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

17-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is gebleken dat op 19 december 2019 een mondelinge behandeling
heeft plaatsgevonden in de zaak van de verhuurder van de w inkelruimte aan
de Smalle Haven 114 tegen All you Can Greek. De verhuurder vorderde in deze
zaak de achterstallige huursommen en ontruiming van het gehuurde.

17-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De zaak is inmiddels ambtshalve geschorst op grond van art. 29 Fw .

9.4 Werkzaamheden procedures

17-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderhandse verkoop van activa, dan w el via een veiling;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

17-01-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

30-06-2020
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

29-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

17-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
31-12-2021

30-06-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

30-06-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

