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Algemene gegevens
Naam onderneming
Perzische restaurant Shylien B.V.

21-09-2020
1

Gegevens onderneming
KvK: 75709740
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Handelsnaam:Perzische restaurant Shylien B.V.
Opgericht: 30-08-2019
statutair gevestigd te Eindhoven
Kantoorhoudende te (5658 EG) Eindhoven aan het adres Grasleeuw erik 5.

21-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Restaurant; De exploitatie van een horecagelegenheid, in het bijzonder de
exploitatie van een Perzisch restaurant, daaronder begrepen het bereiden en
serveren van eten, serveren van drank en sterk alcoholische dranken.

21-09-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de administratie van de Failliet en heeft
derhalve nog geen inzicht in de financiële gegevens van de Failliet.

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-09-2020
1

Toelichting
Er zijn geen personeelsleden.

0

15-03-2021
2

Boedelsaldo
€ 0,00

21-09-2020
1

Toelichting
Nu het sado van de boedelrekening nihil is, is er aan onderhavig geen
tussentijds financieel verslag gehecht.

€ 0,00

15-03-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo is nul.

€ 0,00

09-09-2021
3

€ 0,00

07-03-2022
4

€ 0,00

05-09-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-8-2020

21-09-2020
1

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

15-03-2021
2

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

09-09-2021
3

t/m
7-9-2021
van
8-9-2021

07-03-2022
4

t/m
2-3-2022
van
3-3-2022

05-09-2022
5

t/m
2-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 30 min

2

14 uur 36 min

3

3 uur 30 min

4

3 uur 12 min

5

6 uur 12 min

totaal

43 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is de heer Shanin
Rahimian Hajziri.

21-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet is de Failliet per datum van
het faillissement niet betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

21-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft nog geen informatie over (lopende) verzekeringen ontvangen.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.

15-03-2021
2

1.4 Huur
De Failliet exploiteerde een restaurant aan het adres Veurtsestraatw eg 8-10
te (2265 CD )Leidschendam. Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet
huurde de Failliet de bedrijfsruimte op genoemd adres onder met ingang van 1
augustus 2019.

21-09-2020
1

De hoofdhuurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de huurder /
onderverhuurder is bij verstekvonnis van Rechtbank Den Haag d.d. 18
december 2019 ontbonden. Tevens is bij dat vonnis een veroordeling tot
ontruiming uitgesproken.
De hoofdverhuurder heeft medio januari 2020 de sloten van het gehuurde
pand vervangen, zodat de Failliet per medio januari 2020 geen toegang tot het
gehuurde meer had.
De hoofdverhuurder heeft reeds vóór datum faillissement het pand aan een
derde verhuurd en deze derde heeft het pand reeds vóór datum faillissement
in gebruik genomen.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op aanvrage van reijnders advocaten te
Eindhoven. De Failliet is bij de behandeling van het rekest niet verschenen.
De bestuurder verklaart dat hij geen toegang meer had tot het pand dat de
Failliet huurde en w aar zij het restaurant exploiteerde. Volgens de bestuurder
ligt daar de oorzaak van het faillissement.
De bestuurder is door de curator verzocht de oorzaken van het faillissement
nader toe te lichten. De bestuurder heeft nog geen nadere (schriftelijke)
toelichting op de oorzaken van het faillissement gegeven.
De curator zal naar de oorzaken en het ter zake door het bestuur gevoerde
beleid nader onderzoek instellen.

21-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

21-09-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet w aren er per datum van het
faillissement geen w erknemers in loondienst van de Failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

21-09-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet w aren er in het jaar
voorafgaande aan het faillissement per geen w erknemers in loondienst van de
Failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-09-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Volgens mondelinge opgave van de bestuurder van de Failliet heeft de
hoofdverhuurder zich bedrijfsmiddelen van de Failliet toegeëigend nadat zij de
sloten van het gehuurde pand had vervangen.
De curator heeft de bestuurder verzocht zijn standpunt nader toe te lichten en
te onderbouw en met bew ijsstukken. De curator pleegt naar dit standpunt
nader onderzoek.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft de onderbouw ing noch de bew ijsstukken van de bestuurder
ontvangen.

15-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen.

21-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en geen onderhanden w erken aangetroffen.
Volgens opgave van de bestuurder heeft de Failliet per medio januari 2020
geen toegang meer gehad tot het gehuurde pand w aar zij het restaurant
dreef.

21-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid overige activa.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft geen (overige) activa aangetroffen.

15-03-2021
2

Verslag 3:
Afgerond.

09-09-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet en heeft
(derhalve) geen inzicht in mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.
Volgens mondelinge opgave van de bestuurder van de Failliet zijn er geen
(handels)debiteuren.

21-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar aanw ezigheid van debiteurenvorderingen.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft geen debiteurenvorderingen aangetroffen.
Afgerond.

15-03-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 291,83
Toelichting vordering van bank(en)
De Failliet bankierde bij ING Bank N.V.
ING Bank N.V. heeft in verband met een tekort op de rekening een vordering in
het faillissement aangemeld van € 291,83.

5.2 Leasecontracten

21-09-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

21-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn (vooralsnog) geen roerende zaken aangetroffen w aarop een
eigendomsvoorbehoud rust.

21-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie bank, aanw ezigheid roerende zaken w aarop
eigendomsvoorbehoud zou kunnen rusten, etc .

21-09-2020
1

Verslag 3:
Afgerond.

09-09-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Failliet zijn na datum van het faillissement niet
voortgezet. De feitelijke bedrijfsactiviteiten van de Failliet zijn volgens opgave
van de bestuurder reeds medio januari 2020 gestaakt.

21-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

21-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft drie mappen met fysieke administratie van de Failliet van de
bestuurder ontvangen. De administratie is niet verw erkt in een
boekhoudprogramma.

15-03-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen vastgesteld en er zijn geen jaarrekeningen
gedeponeerd.

21-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 30 augustus 2019.
Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 100,-.

21-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-09-2020
1

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet. Naar het in
de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator nader onderzoek
plegen.

Toelichting

15-03-2021
2

Verslag 2:
De curator pleegt onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het
faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De
curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat er gronden voor
onbehoorlijk bestuur zijn.

Ja
Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder op grond daarvan aansprakelijk
gesteld.
De bestuurder is echter inmiddels zelf in staat van faillissement verklaard. De

09-09-2021
3

curator heeft de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur (begroot op
een bedrag van € 89.810,67) ter verificatie aangemeld bij de curator van de
bestuurder. Deze vordering is door de curator van de bestuurder geplaats op
de lijst van ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.
De w ijze van afw ikkeling van het faillissement van de bestuurder van de Failliet
is nog niet bij de curator bekend.

Toelichting

07-03-2022
4

Verslag 4:
De raadsvrouw van de bestuurder heeft aangegeven dat de bestuurder in zijn
persoonlijke faillissement een akkoord aan zijn schuldeisers w il aanbieden. Een
concreet en onherroepelijk aanbod voor het akkoord heeft de curator nog niet
ontvangen.

Toelichting

05-09-2022
5

Verslag 5:
De bestuurder van de Failliet heeft aan de schuldeisers in zijn persoonlijke
faillissement een akkoord aangeboden, uit w elk akkoordvoorstel volgt dat
aan de concurrente schuldeisers een percentage van circa 2,22% procent van
de vordering tegen finale kw ijting zal w orden aangeboden.
Van de raadsvrouw van de bestuurder heeft de curator vernomen dat in
oktober 2022 in het persoonlijk faillissement van de bestuurder een
verificatievergadering is gepland en dat dan ook het aangeboden akkoord zal
w orden behandeld.
De curator heeft mede gelet op de beperkte omvang van het aangeboden
akkoordbedrag niet vóór het akkoord gestemd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-09-2020
1

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet. Naar
mogelijke paulianeuze transacties zal nader onderzoek w orden verricht.

Toelichting
Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-03-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht, naar het
gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.

21-09-2020
1

Verslag 2:
De curator verricht onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, het
gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.

15-03-2021
2

Verslag 3:
Aansprakelijkstelling bestuurder, overleg omtrent mogelijkheden regeling /
akkoord etc.

09-09-2021
3

Verslag 4:
W erkzaamheden in het kader van mogelijkheden ter incasso van de vordering
uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, zoals overleg omtrent de
mogelijkheden van de bestuurder om een akkoord in zijn persoonlijke
faillissement aan zijn schuldeisers aan te bieden.

07-03-2022
4

Verslag 5:
W erkzaamheden ten aanzien van de vordering van de curator op de
bestuurder van de Failliet in het kader aanbod van een akkoord door de
bestuurder van de Failliet in zijn persoonlijke faillissement aan zijn
schuldeisers.

05-09-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen
salaris curator.
Andere boedelvorderingen zijn vooralsnog niet bij de curator bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-09-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

21-09-2020
1

De belastingdienst heeft per datum van het verslag nog geen preferente
vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend.

€ 135.555,00

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
De belastingdienst heeft per datum van het faillissement 8 preferente
vorderingen ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 135.555,. Een deel van deze vorderingen ziet op ambtshalve opgelegde aanslagen OB
en LH in verband met verzuim van aangifte door de Failliet. Naar verw achting
zal de omvang van het totaalbedrag van de fiscale vorderingen verlaagd
w orden.

€ 19.938,00

09-09-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
Her totaalbedrag van de ingediende fiscale preferente vorderingen is gedaald
naar aanleiding van onder meer bezw aar tegen opgelegde (ambtshalve)
aanslagen. Per datum van het verslag zijn er bij de curator vijf fiscale
vorderingen bekend, met een totaalbedrag van € 19.938,-.

€ 19.938,00

07-03-2022
4

Toelichting
Verslag 4:
Zie verslag 3.

€ 19.938,00

8.3 Pref. vord. UWV

05-09-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-09-2020
1

De curator is vooralsnog niet bekend met (preferente) vorderingen van UW V.
Naar verw achting heeft UW V geen (preferente) vorderingen op de Failliet.

€ 0,00

09-09-2021
3

€ 0,00

07-03-2022
4

€ 0,00

05-09-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

21-09-2020
1

De aanvrager van het faillissement kan in verband met de aanvraagkosten van
het faillissement een preferente vordering ter verificatie aanmelden. Dat heeft
ze per datum van het verslag nog niet gedaan.
De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente vorderingen.

€ 626,00

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering in verband
met de aanvraagkosten van het faillissement ter verificatie aangemeld, in
totaal tot een bedrag van € 626,-.

€ 626,00

09-09-2021
3

€ 626,00

07-03-2022
4

€ 626,00

05-09-2022
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

21-09-2020
1

Toelichting
De curator beschikt (nog) niet over een crediteurenlijst uit de administratie van
de Failliet. Om deze reden zijn (nog) niet alle crediteuren aangeschreven door
de curator.
Vooralsnog hebben zes schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in
het faillissement aangemeld.

11

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben elf schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.

11

09-09-2021
3

12

07-03-2022
4

12

05-09-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.909,83

21-09-2020
1

Toelichting
De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de Failliet en
heeft tot op heden geen crediteurenlijst ontvangen / aangetroffen.
Per datum van het verslag hebben zes crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
9.909,83.

€ 57.372,67

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben elf crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
57.372,67.

€ 57.372,67

09-09-2021
3

€ 57.603,26

07-03-2022
4

Toelichting
Verslag 4:
Per datum van het verslag hebben tw aalf crediteuren concurrente vorderingen
ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
57.603,26.

€ 57.603,26

05-09-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

21-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteurenlast.

21-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft geen informatie omtrent lopende gerechtelijke procedures.

21-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek administratie;
onderzoek activa;
onderzoek rechtmatigheid;
etc.

21-09-2020
1

Verslag 2:
onderzoek administratie;
onderzoek rechtmatigheid.

15-03-2021
2

Verslag 3:
Onderzoek mogelijkheden incasseren vordering uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur.

09-09-2021
3

Verslag 4:
Onderzoek mogelijkheden incasseren vordering uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur.

07-03-2022
4

Verslag 5:
Onderzoek mogelijkheden incasseren vordering uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur.

05-09-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

21-09-2020
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

15-03-2021
2

Verslag 3:
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

09-09-2021
3

Verslag 4:
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

07-03-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
4-3-2023

05-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 20 maart 2021 moet zijn
ingediend.

21-09-2020
1

Verslag 2:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 14 september 2021 moet
zijn ingediend.

15-03-2021
2

Verslag 3:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 8 maart 2022 moet zijn
ingediend.

09-09-2021
3

Verslag 4:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 2 september 2022 moet
zijn ingediend.

07-03-2022
4

Verslag 5:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 4 maart 2023 moet zijn
ingediend.

05-09-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

