Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

2
08-06-2022
F.01/21/161
NL:TZ:0000207495:F001
16-11-2021

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jazz Bar Eindhoven B.V.

10-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Jazz Bar Eindhoven B.V., statutair gevestigd te
Eindhoven, kantoorhoudende te 5611 DE Eindhoven, Catharinaplein 37,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72284919.

10-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met de exploitatie van een horecabedrijf en alle
daaraan gerelateerde en daaruit voortvloeiende activiteiten; Café.

10-12-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 297.755,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 21.329,00

€ 154.991,00

Toelichting financiële gegevens
De vermelde gegevens hebben betrekking op de jaarrekening over de periode
3 augustus 2018 t/m 31 december 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

10-12-2021
1

Toelichting
Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 0
w erkzame personen, doch per faillissementsdatum bleek er sprake te zijn van
5 w erknemers.

Boedelsaldo
€ 2.681,86

10-12-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat onder meer uit een bedrag dat ten tijde van de
faillissementsaanvraag nog is voldaan door gefailleerde aan de aanvrager van
het faillissement. De curator heeft het betaalde bedrag ex. art. 47 Fw .
teruggevorderd.

€ 11.007,08

08-06-2022
2

Toelichting
In de achterliggende verslagperiode w erd de aanw ezige (drank)voorraad en
inventaris geveild. Het bedrag dat resteerde na aftrek van de gemaakte
(veiling)kosten is overgemaakt op de faillissementsrekening. Inmiddels heeft
ook de financiële afrekening met de (eerste) pandhouder van de voorraad
plaatsgevonden. Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

Verslagperiode
van
16-11-2021

10-12-2021
1

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

08-06-2022
2

t/m
7-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 12 min

2

21 uur 30 min

totaal

62 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Eerste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 21 uur en 30 minuten (21,50 uur)
Totaal bestede uren: 62 uur en 42 minuten (62,70 uur)

08-06-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde heeft te gelden de heer
Kim-Phong Ta.

10-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen sprake van per faillissementsdatum nog lopende
gerechtelijke procedures.

10-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator onderzoekt of er nog sprake is van lopende verzekeringen.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
Voor zover bekend is er geen sprake meer van thans nog lopende
verzekeringen.

08-06-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde bleek een huurovereenkomst te zijn aangegaan voor de (horeca)
ruimte zich bevindende op de begane grond van de locatie gelegen aan het
Catharinaplein 35A/37 te Eindhoven. De huurovereenkomst is met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd. Ook andere gesloten
huur(koop)overeenkomsten terzake ondermeer kassasysteem, tapinstallaties
zijn opgezegd.

10-12-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaken van het faillissement is verw ezen naar
problemen w elke ontstonden met de vergunningen en Covid (lockdow n kort na
opening). De activiteiten van gefailleerde bestaan uit zogenaamde "natte
horeca". Na een verbouw ing is gefailleerde in oktober 2019 (opnieuw ) open
gegaan en in december 2019 moest gefailleerde op last van de gemeente de
deuren al (gedeeltelijk) sluiten i.v.m. geluidsoverlast. De zaak is zo'n 13
maanden (gedeeltelijk) gesloten gew eest. Gefailleerde heeft nog tevergeefs
getracht het concept aan te passen, maar de 1,5 meter afstand bleek niet te
kunnen w orden gew aarborgd, w aardoor dit geen soelaas bood.

10-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

10-12-2021
1

Toelichting
Per faillissementsdatum w aren er (vermoedelijk) vijf personeelsleden in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-12-2021
1

Toelichting
Blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel w as er sprake van 0
w erkzame personen. Vermoedelijk w aren er ook het jaar voor het faillissement
om en nabij de vijf personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-11-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Mogelijk dient in de komende
verslagperiode nog een enkele vordering nader te w orden onderzocht. Tevens
zal de curator contact onderhouden met (de buitendienst medew erker van) het
UW V.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

08-06-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van in eigendom aan gefailleerde toebehorende onroerende
zaken.

10-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

10-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bescheiden inventaris

€ 7.716,00

totaal

€ 7.716,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een bescheiden inventaris. Deze is nog niet te gelden
gemaakt.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
In de achterliggende periode w erd de aanw ezige bedrijfsinventaris middels
een veiling georganiseerd door het HNVI. De opbrengst is, na aftrek van de
gemaakte veilingkosten, overgemaakt op de faillissementsrekening.

08-06-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de fiscale vorderingen als bedoeld in artikel 22 Invorderingsw et geldt dat
hiervoor ex artikel 22 Invorderingsw et een voorrecht geldt ten aanzien van kort gezegd- bodemzaken. Dit voorrecht gaat voor op bezitloos pandrecht op
de bedrijfsinventaris.

10-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode zal de aanw ezige inventaris w orden verkocht.
De curator beziet nog w elke w ijze van verkoop het meest is aangew ezen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kleine (aangesproken) drankvoorraad

€ 1.556,23

totaal

€ 1.556,23

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

10-12-2021
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een kleine (grotendeels aangesproken) drank voorraad aanw ezig.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook de aanw ezige voorraad w erd in de achterliggende periode geveild.

08-06-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal de aanw ezige (aangesproken)
drankvoorraad w orden verkocht. De curator beziet nog w elke w ijze van
verkoop het meest is aangew ezen.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
De aanw ezige voorraad en inventaris w erd geveild en de verkregen
opbrengst is aan de boedel toegekomen. Tevens is de aan de pandhouder
toekomende opbrengst van de voorraad aan de pandhouder overgemaakt.

08-06-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
aanw ezigheid van eventueel andere activa bestanddelen.

10-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of er sprake is van
andere activa bestanddelen dan in dit verslag vermeld. In dat kader zal
specifiek aandacht zijn voor het bestaan van vorderingen op derden,
w aaronder rekening courant verhoudingen. Tevens zal w orden bezien w at het
bedrag is dat in kas aanw ezig zou moeten zijn.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
Gebleken is dat er sprake is van een aanzienlijke vordering op de bestuurder
in privé uit hoofde van rekening-courant volgens het grootboek van
gefailleerde 2021. De kasadministratie ontbreekt, terw ijl onduidelijk is w at er
met het kassaldo is gebeurd.

08-06-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Ingevolge grootboek 2021 (periode 1 t/m 3)

€ 1.336,30

totaal

€ 1.336,30

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ingevolge het grootboek 2021 periode 1 t/m 3 zou er sprake zijn van een
openstaande debiteurenpost van EUR 1.336,30. Bezien zal w orden in hoeverre
deze post nog actueel is en kan w orden geïncasseerd.

10-12-2021
1

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er geen actuele
openstaande debiteurenvordering is.

08-06-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of er daadw erkelijk sprake is
van een openstaande debiteurenpost, alsmede vorderingen op derden (in
rekening courant). De ING Bank heeft als separatist te gelden en
aangekondigd (in haar hoedanigheid van pandhouder) zelfstandig tot incasso
van eventuele vorderingen te zullen overgaan.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
De ING Bank heeft als separatist te gelden, doch vooralsnog geen
incassomaatregelen getroffen terzake onder meer de vordering in rekeningcourant op de bestuurder in privé. In de komende verslagperiode zal nader
contact w orden onderhouden met de ING Bank.

08-06-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 47.028,21

10-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de ING Bank. De vordering bestaat grotendeels uit
een borgstellingskrediet.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is een lease overeenkomst aangegaan terzake een
glazenspoelmachine. De betreffende lease overeenkomst is door de curator
met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

10-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft ter meerdere zekerheid van haar onder punt 5.1 genoemde
vordering een pandrecht gevestigd op de bedrijfsactiva (omvattende in ieder
geval: bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden).

10-12-2021
1

Naar de thans bekende inzichten is door Heineken een ouder pandrecht
gevestigd voor w at betreft de voorraad en inventaris.
De curator zal het bovenstaande in de aankomende verslagperiode nader
onderzoeken.
Eerste voortgangsverslag:
Heineken bleek inderdaad een ouder pandrecht te hebben gevestigd terzake
de voorraad en inventaris. In de achterliggende periode is financieel
afgew ikkeld met de pandhouder (Heineken) terzake de opbrengst van de
voorraad.

08-06-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3

10-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven,
onder meer met het verzoek om kenbaar te maken of zij goederen onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Diverse partijen hebben een beroep
op eigendomsvoorbehoud gedaan. De betreffende eigendomsvoorbehouden
zijn beoordeeld en voor zover deze juist zijn ingeroepen zijn deze zaken reeds
teruggegeven aan de betreffende crediteuren.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
De beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn, voor zover zij terecht zijn
ingeroepen, afgew ikkeld.

08-06-2022
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

10-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

10-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2021
1

De curator is hierover nog in overleg.

€ 1.093,84

08-06-2022
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
In verband met de afw ikkeling van de beroepen op eigendomsvoorbehoud
heeft de curator een boedelbijdrage ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode w ordt gew erkt aan het uitw innen van de
bedrijfsinventaris en voorraden w aarna ook met Heineken danw el de ING Bank
tot een afw ikkeling kan w orden gekomen (zie ook 5.3).
Voor w at betreft de eventuele vorderingen, heeft de ING Bank aangegeven
zelfstandig tot incasso te zullen overgaan.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
Met Heineken is als pandhouder financieel afgew ikkeld terzake de uitw inning
van de voorraden. Met de ING Bank zal nader contact w orden opgenomen in
verband met de incasso van onder meer de vordering in rekening-courant op
de directie.

08-06-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde bleken reeds voor faillissementsdatum te zijn
beëindigd.

10-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gelijktijdig met het aanvangsverslag zal een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met dit voortgangsverslag een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

08-06-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming. De w erkzaamheden
kunnen als afgerond w orden beschouw d.

10-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de activiteiten van gefailleerde behoort niet tot de
mogelijkheden. Per faillissementsdatum bleken de activiteiten reeds te zijn
gestaakt.

10-12-2021
1

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar punt 6.4

10-12-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

10-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog niet de volledige administratiestukken mogen ontvangen.
Zoals gebruikelijk zal de curator nader onderzoek verrichten of de gefailleerde
vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin, dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap
kunnen w orden gekend.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De kasadministratie ontbreekt en ook
de overige administratie is niet volledig bijgew erkt.

08-06-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 20-05-2020. De jaarrekening
over 2020 is niet gedeponeerd.

10-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant w erd over het jaar 2019 een samenstellingsverklaring
afgegeven.

10-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de gegevens uit de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatste
kapitaal € 100,-. Het is de curator (nog) niet bekend of dit bedrag ook
daadw erkelijk is gestort.

10-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2021
1

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid in het onderhavige faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

08-06-2022
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2021
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist, althans behoorde te w eten, dat daarvan benadeling van de schuldeisers
het gevolg zou zijn.

In onderzoek

08-06-2022
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond. De curator
verricht in het bijzonder nader onderzoek naar een door gefailleerde
gesloten leningsovereenkomst.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6

10-12-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken w orden
voortgezet.

10-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-12-2021
1

Salaris curator: P.M.

€ 4.450,60
Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
UW V: € 4.450,60
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-06-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 91.771,00

10-12-2021
1

€ 105.184,00

08-06-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2021
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet kenbaar gemaakt.

€ 12.066,60

08-06-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.588,00

10-12-2021
1

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement: € 1.588,00
Vordering w erknemer: P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

10-12-2021
1

25

08-06-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 268.356,05

10-12-2021
1

€ 273.797,48

08-06-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren inkomende vorderingen.

10-12-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van thans nog lopende
gerechtelijke procedures.

10-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

10-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode dient de curator de administratie te verkrijgen.
Deze zal nader w orden onderzocht. Tevens zullen de
rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.
Daarnaast zal w orden getracht de bedrijfsinventaris en voorraden te verkopen
(in overleg met de pandhouder).
Voor w at betreft de openstaande vorderingen zal de curator contact
onderhouden met de ING Bank ter zake de voortgang.

10-12-2021
1

Eerste voortgangsverslag:
De curator zal contact onderhouden met de ING Bank terzake de vordering in
rekening-courant en tevens de in gang gezette onderzoeken continueren.

08-06-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-06-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
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 o.a. 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. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

10-12-2021
1

