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R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens
Naam onderneming
Murphy's Grill Restaurant B.V.

24-12-2019
1

Gegevens onderneming
Tilburgsew eg 5A (4902 TL) Oosterhout
Nieuw ew eg 75 (4811 LW ) Breda
KvK-nummer 69288461

24-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het uitbaten van een restaurant tot voor
kort de ontw ikkelingen op tw ee locaties, doch de locatie Oosterhout is aldus
opgave van de bestuurder in juni 2018 verkocht en na de verkregen
vergunningen begin november 2019 aan de koper geleverd. De activiteiten van
de vestiging te Breda zijn per datum faillissement gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 190.296,00

€ 2.043,00

€ 1.063,00

2019

€ 135.542,20

€ 57.837,00

€ 275.846,00

2016

€ 212.597,00

€ 41.660,00

€ 17.926,00

2017

€ 135.941,00

€ 5.059,00

€ 70.961,00

24-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn in onderzoek. De voormalige accountant heeft de
boekhouding zow el digitaal verstrekt als de papieren boekhouding bij de
curator bezorgd.

24-12-2019
1

De 1e cijfers over 2017 zijn voor de vestiging Breda voor de periode augustus
t/m december, De 2e cijfers over 2017 zijn voor de vestiging Oosterhout voor
de periode januari t/m juli, w aarna deze vestiging zou zijn overgenomen door
een nieuw e exploitant. De cijfers over 2016 zijn ook van Oosterhout.

25-03-2020
2

De cijfers over 2019 zijn voor Breda en zijn volgens opgaaf van de boekhouder
niet volledig.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

24-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-12-2019
1

€ 12.488,74

25-03-2020
2

€ 12.500,89

09-06-2020
3

€ 12.559,49

09-09-2020
4

€ 13.363,10

08-12-2020
5

€ 3.061,25

03-06-2021
6

€ 3.157,06

02-12-2021
7

€ 8.921,12

02-06-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-11-2019

24-12-2019
1

t/m
21-12-2019
van
22-12-2019

25-03-2020
2

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

09-06-2020
3

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

09-09-2020
4

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

08-12-2020
5

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

03-06-2021
6

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

02-12-2021
7

t/m
21-11-2021
van
22-11-2021
t/m
22-5-2022

Bestede uren

02-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 6 min

2

53 uur 6 min

3

12 uur 24 min

4

10 uur 6 min

5

8 uur 42 min

6

6 uur 24 min

7

10 uur 12 min

8

10 uur 12 min

totaal

158 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht bij akte van 26 juli 2017. Bestuurder en enig aandeelhouder
van is de heer S. Bahadur.

24-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

24-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn beëindigd.

24-12-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst voor het pand aan de Nieuw ew eg te Breda is 29
november 2019 opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris.

24-12-2019
1

Het pand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder.

25-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft kort na datum faillissement uitvoerig met de bestuurder van
de failliet gesproken. De activiteiten die de failliet in de vestiging Breda is
aangevangen in 2018 hebben aanzienlijke investeringen met zich meegebracht
die inclusief het bedrag aan borg aan de verhuurder neerkw amen op totaal €
105'000. In maart 2018 is het restant opengaan doch het eerste jaar liep de
exploitatie niet zeer voortvarend en konden de investeringen niet w orden
terugverdiend. In het tw eede jaar trok de omzet enigszins aan doch er w as
toen al een aanzienlijke achterstand opgetreden bij de betaling van
leveranciers. Ook w as er sprake van een achterstand bij de belastingdienst. Hij
is door de bestuurder nog getracht met leveranciers en de belastingdienst
(betalings)regelingen te treffen doch indien die regelingen mogelijk w aren
w erden deze dikw ijls na verloop van tijd niet nagekomen. Uiteindelijk heeft dat
er toe geleid dat de leverancier van vlees met een aanzienlijke vordering, het
faillissement heeft aangevraagd. In overleg met de bestuurder bleek na een
globale (financiële) inventarisatie van bedrijfsactiviteiten, dat er bij failliet nog
altijd sprake w as van een exploitatie die negatief w as en de verliessituatie
voortduurde in het jaar 2019. Dat heeft ertoe geleid dat het aanvankelijk
ingediende verzet tegen de faillissement uitspraak door de bestuurder is
ingetrokken.

24-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

24-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

24-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-11-2019

5

Met toestemming van de R.C.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijke en mondelinge communicatie met de bestuurder, het personeel,
het UW V en de rechtbank.

24-12-2019
1

Afgew ikkeld.

09-06-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

24-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

24-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 12.100,00

€ 0,00

totaal

€ 12.100,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het pand aan de Nieuw ew eg in Breda is een restaurant- bar en
keukeninventaris aanw ezig. De curator heeft een taxateur opdracht gegeven
de inventaris te taxeren. Voorts voert de curator met een drietal partijen
onderhandelingen om een mogelijke doorstart te bew erkstelligen van het
restaurant dan w el de inventaris uit het pand te verkopen.

24-12-2019
1

De curator heeft nog in nader onderzoek de verkoop van de activa (inventaris)
kort voor datum faillissement van de voormalige vestiging te Oosterhout.

03-06-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing .

24-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie administratie eigendom inventaris, verkooptraject, taxatie laten
verrichten.

24-12-2019
1

Verkoop inventarisgoederen. Afgew ikkeld.

25-03-2020
2

Onder 7.6 e.v. verstrekt de curator een nadere toelichting.

03-06-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog een geringe voorraad aanw ezig. Voor zover de voorraad aan bederf
onderhevig is, heeft de curator deze al zoveel mogelijk afgevoerd.

24-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

09-06-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Failliet is eigenaar van de domeinnaam "grillensteakhouse-oosterhout.nl en
van "murphysgrill.nl"

24-12-2019
1

Er hebben zich geen gegadigden gemeld voor de overname van de
domeinnamen. Inmiddels is de quarantaine termijn voor de domeinnamen
verstreken, zodat de verkoop zal w orden gestaakt.

09-09-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek mogelijke verkoop domeinnaam.

24-12-2019
1

Afgew ikkeld.

09-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
In onderzoek.

24-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie.

24-12-2019
1

Afgew ikkeld.

09-06-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

24-12-2019
1

Failliet hield een rekening aan bij de ING Bank N.V., w aar een credit saldo op
aanw ezig w as, w elk bedrag is overgemaakt naar de Stichting Derdengelden.
Voorts vond er financiering/bevoorschotting plaats door Sw ishfund Nederland
BV op basis van de geprognosticeerde omzet. Sw ishfund Nederland BV heeft
een vordering ingediend van ruim € 2200. Door Sw ishfund Nederland BV zijn
zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de failliet zoals inventaris en
voorraad

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen lopende leaseovereenkomsten. Er is w el
sprake van een huurkoopovereenkomst ter zake van een koffie apparaat. Ook
is door de brouw erij de tapinstallatie in huur verstrekt evenals dat door
frisdrankleveranciers koelkasten in huur zijn gegeven.

24-12-2019
1

De huurkoopovereenkomst w as niet conform de juiste juridische richtlijnen
opgesteld, zodat het koffieapparaat is verkocht. De zaken van de brouw erij
zijn geretourneerd. Ook dient er nog een koelkast te w orden geretourneerd
aan Coca Cola.

25-03-2020
2

Er bestaat verschil van mening met Coca Cola over de teruggave van een
koelkast. De curator voert hierover nader overleg.

09-06-2020
3

Daarnaast is er een leaseovereenkomst met Pon Financial ter zake een Opel
Corsa. Dit voertuig w as in de zomer van 2019 in beslag genomen door de
belastingdienst, maar kon niet verkocht w orden. Pon zal overgaan tot verkoop
van het voertuig, nu de taxatiew aarde lager is dan de openstaande schuld.
Het voertuig is verkocht en de restschuld is ingediend door PON.

09-09-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten op inventaris en voorraden en borgstelling door bestuurder aan
Sw ishfund Nederland BV

24-12-2019
1

Er w ordt door de voormalig verhuurder van het voorheen gehuurde pand te
Oosterhout aanspraak gemaakt op verrekening vanw ege de
activa/inventarisgoederen gevestigde pandrechten.

08-12-2020
5

De curator stelt zich op het standpunt dat de verrekening in het zicht van het
faillissement als paulianeus dient te w orden bestempeld en heeft de
huurder/koper van de activa verzocht om tot betaling van de koopsom aan de
boedel over te gaan.

02-12-2021
7

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
In verder onderzoek

24-12-2019
1

De curator onderzoekt de aanspraken van de voormalig verhuurder terzake
van verneemde pandrechten althans afspraken die daarover zijn gemaakt.

08-12-2020
5

De curator stelt zich op het standpunt dat de verrekening in het zicht van het
faillissement als paulianeus dient te w orden bestempeld en heeft de
huurder/koper van de activa verzocht om tot betaling van de koopsom aan de
boedel over te gaan.

02-12-2021
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft een crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud,
maar de rechtsgeldigheid daarvan is nog niet aangetoond.

24-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft er geen crediteur een beroep gedaan op een retentierecht.

24-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft er geen crediteur een beroep gedaan op het recht van
reclame.

24-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken en crediteuren.

24-12-2019
1

Afgew ikkeld.

09-09-2020
4

Onderzoek aanspraak op pandrechten op inventarisgoederen.

08-12-2020
5

Incasso vordering koopsom activa.

02-12-2021
7

Zie 7.

02-06-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming is niet door de curator voortgezet.

24-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

24-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt nog of de onderneming kan w orden door gestart dan
w el de inventaris separaat uit het gehuurde pand dient te w orden verkocht.

24-12-2019
1

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

25-03-2020
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

24-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, overname
kandidaten en verhuurder pand Breda.

24-12-2019
1

Afgew ikkeld.

25-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale en deels papieren administratie van de
boekhouder ontvangen. Deze heeft aangegeven zijn taken reeds een aantal
maanden te hebben gestaakt, vanw ege het uitblijven van betalingen, zodat de
rechten en plichten van failliet op datum faillissement in ieder geval niet uit de
niet bijgew erkte administratie kunnen w orden opgemaakt.

24-12-2019
1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan, in die zij dat de boekhouding niet tot
datum faillissement is bijgehouden. De boekhouding die de curator heeft
ontvangen van de externe beokhouder w as gedateerd en onvolledig.

09-06-2020
3

De curator beraad zich op nader te nemen stappen tegen de bestuurder
vanw ege schending van de boekhoudplicht.

09-09-2020
4

Onderzoek verhaalbaarheid vordering.

08-12-2020
5

De bestuurder biedt volgens onderzoek vooralsnog geen verhaal.

02-06-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: (nog niet) gedeponeerd.
2017: 28 juni 2019 gedeponeerd.

24-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-12-2019
1

Bij gebrek aan administratieve stukken kan de verplichting tot volstorting niet
w orden geverifieerd.

02-06-2022
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-12-2019
1

De curator zal onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

09-06-2020
3

De curator zet zijn onderzoek ter zake voort.

Toelichting

09-09-2020
4

Gelet op de geschonden boekhoudplicht zijn er redenen om aan te nemen dat
er mogelijk spake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

08-12-2020
5

Onderzoek verhaal bestuurder.

Toelichting

02-06-2022
8

De bestuurder biedt volgens onderzoek vooralsnog geen verhaal. Een
vordering zal vooralsnog niet w orden ingesteld jegens de bestuurder in
afw achting van nader onderzoek en overleg met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-12-2019
1

Toelichting
De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen. Onderw erp van
onderzoek zal de koop-verkoopovereenkomst zijn van de vestiging Oosterhout

Toelichting

09-06-2020
3

De curator heeft de nietigheid ingeroepen van de verrekening van de koopsom
van de activa, verschuldigd aan failliet met een schuld van failliet aan de
verhuurder van het pand te Oosterhout. De curator heeft de koper
aangesproken voor betaling van het restant bedrag van de koopsom van de
activa.

Toelichting

09-09-2020
4

De koper heeft uitstel van betaling verzocht vanw ege de coronocrisis. De koper
is recentelijk w eer aangeschreven, nu de horeca w eer open is.

Ja
Toelichting

08-12-2020
5

De curator heeft de koper aangeschreven en deze heeft aangegeven niet in
staat te zijn te kunnen betalen en daarnaast de betalingen te verrichten aan
de verhuurder van het pand.
De curator heeft in dit kader de verhuurder aangeschreven dat de door de
koper en failliet gesloten overeenkomst, w aarin tevens is opgenomen dat de
achterstand in de huur zal w orden verrekend met de koopsom, w elke bepaling
in het zicht van het faillissement paulianeus is. De curator heeft besprekingen
gevoerd met de oud verhuurder en er zijn door de verhuurder aanvullende
bew ijsstukken ter beschikking gesteld.
De verhuurder is zich aan het beraden omtrent te nemen stappen. De koper is
vanw ege de tw eede lockdow n niet in staat om enige betaling aan de boedel te
doen.

Ja

03-06-2021
6

Toelichting
De curator tracht nog -gelet op de beëindigign van de lockdow n- nadere
(betalings) afspraken met de koper van de voormalige vestiging van failliet te
Oosterhout te maken.

Ja

02-12-2021
7

Toelichting
De curator heeft een betalingsvoorstel van de koper van de vestiging in
Oosterhout verkregen, die onderw erp van onderzoek is. Na akkoordbevinding
van de rechter-commissaris kunnen de te maken afspraken w orden vastgelegd
en afgew ikkeld.

Ja

02-06-2022
8

Toelichting
De curator heeft onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris een betalingsregeling getroffen met de koper. De curator zal de
benodigde toestemming aan de rechter-commissaris verzoeken. In
afw achting van deze toestemming is de koper inmiddels gestart met de
betaling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoeken verrichten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schriftelijke en mondelingen communicatie met bestuurder en boekhouder.

24-12-2019
1

Voortzetting incasso verkoopprijs activa.

09-06-2020
3

De curator stelt zich op het standpunt dat de koopprijs niet verrekend mag
w orden met de achterstallige huursommen en de boedel tot incasso van de
koopsom gerechtigd is.

08-12-2020
5

Afspraken met koper.

02-12-2021
7

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris overgaan tot
incasseren koopsom.

02-06-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
P.M. zoals salaris curator en factuur taxateur

€ 7.952,72

09-06-2020
3

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V

€ 13.921,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-12-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden is er door de belastingdienst voor een totaal bedrag aan
vorderingen € 75.971 ingediend plus € 2038 aan rente.

€ 95.290,00

25-03-2020
2

€ 106.751,00

08-12-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V nog geen vordering ingediend.

€ 3.046,54

09-06-2020
3

€ 11.580,65

08-12-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-12-2019
1

Toelichting
17

25-03-2020
2

20

09-09-2020
4

23

08-12-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 130.640,88

24-12-2019
1

€ 148.484,79

25-03-2020
2

€ 148.498,68

09-06-2020
3

€ 150.015,22

09-09-2020
4

€ 153.466,45

08-12-2020
5

€ 154.616,50

02-06-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

24-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, verifiëren en bevestigen vorderingen.

24-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
N.v.t

24-12-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t

24-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Verkoop activa;
Afw ikkelen zekerheidsrechten;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.
Onderzoek verkoop vestiging Oosterhout.

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Afw ikkelen zekerheidsrechten;
Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Afw ikkelen zekerheidsrechten;
Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

24-12-2019
1

25-03-2020
2

09-06-2020
3

09-09-2020
4

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Onbehoorlijk bestuur en voortzetting onderzoek verhaal.

Incasseren koopsom overdracht vestiging Oosterhout;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Onbehoorlijk bestuur en voortzetting onderzoek verhaal.
Toestemming verkrijgen van de rechter-commissaris voor de
betalingsregeling van de betaling van de koopsom.

08-12-2020
5

03-06-2021
6

02-12-2021
7

02-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

24-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

02-06-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Communicatie met rechtbank.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2019
1

