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

3

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.10/17/312

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014237:F001

Datum uitspraak:

27-06-2017

Curator:

mr. J.R. Everhardus

R-C:

mr. F Damsteegt - Molier

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 27 juni 2017 is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Xoco B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 63964953 (hierna: "Xoco" of "failliet"), in staat van faillissement
verklaard.
Xoco B.V. is opgericht op 24 augustus 2015 en was gevestigd te (3016 AD) Rotterdam aan de
Scheepstimmermanslaan 17 A 01.
Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister "de exploitatie van een Mexicaans
restaurant". Volgens opgave van het bestuur is die omschrijving ook accuraat.
Omzetgegevens
24 augustus 2015 - 31 december 2016: € 76.581
1 januari 2017 - 30 juni 2017: € 52.079 (voorlopige cijfers)
Personeel gemiddeld aantal
5
Saldo einde verslagperiode
€ 0,-€ 4.961,-€ 4.961,-Verslagperiode
27 juni 2017 tot en met 31 juli 2017
1 augustus 2017 tot en met 5 november 2017
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6 november 2017 tot en met 12 februari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
19,6 uur.
40,4 uur
4,10 uur
Bestede uren totaal
19,6 uur
60 uur
64,10 uur
Toelichting
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft
verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit
verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later
stadium zal blijken dat cijfers en/of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit
faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden
RQWOHHQG1LHWVLQGLWYHUVODJNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQ
aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Xoco is bij akte van 24 augustus 2015 opgericht. Bestuurders zijn de heren Bram Adriaan
Spee en Sietse Teun Hellinga. De heer Spee houdt 25% van de aandelen in het kapitaal van
Xoco. De heer Hellinga 75%. Xoco exploiteerde een Mexicaans restaurant, genaamd XOCO
aan Scheepstimmermanslaan 17 te Rotterdam.

1.2

Winst en verlies
24 augustus 2015 - 31 december 2016: € 53.140 verlies.

1.3

Balanstotaal
24 augustus 2015 - 31 december 2016: € 71.085
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Lopende procedures
Volgens opgave is geen sprake van lopende procedures waarbij failliet betrokken is.

1.5

Verzekeringen
Vooralsnog zijn geen verzekeringspolissen aangetroffen.

1.6

Huur
Failliet huurt een bedrijfspand aan de Scheepstimmermanslaan 17B te Rotterdam. Met
machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex art 39 Fw op 6 juli 2017
opgezegd. In overleg met de verhuurder zal worden bezien of eerdere oplevering tot de
mogelijkheden behoort.
Door failliet zijn diverse wijzigingen aan het pand aangebracht, zoals het wijzigen van de
indeling, (ver)plaatsen van toiletunits en trap, afzuiging, houten vloeren, stucwerk etc. Kortom,
zaken die weliswaar in/aan het pand zijn aangebracht, maar niet zonder meer te verwijderen/te
verkopen zijn.
Verhuurder heeft in eerste instantie niet ingestemd met de wijzigingen. Zoals te doen
gebruikelijk is failliet bij einde huurovereenkomst gehouden tot (zonder vergoeding) casco
oplevering van het bedrijfspand, waarop de verhuurder ook aanspraak heeft gemaakt.
Curator heeft de verhuurder uiteindelijk bereid gevonden om een vergoeding aan de boedel te
betalen ad (uiteindelijk) € 650,- (excl. BTW) ter overname van de genoemde zaken en waarbij
de verhuurder de oplevering van het pand met wijzigingen µas is¶ accepteert. Daarbij ziet
verhuurder af van enige aanspraak jegens de boedel wegens (oplever)schade in verband met
de verplichting tot het herstellen van het pand in de destijds aanvaarde (casco) staat, waartoe
failliet strikt genomen wel gehouden zou zijn.
Het bedrag ad € 786,50 incl btw is inmiddels ontvangen door de boedel.

1.7

Oorzaak faillissement
Kort na de uitspraak van het faillissement heeft curator een bespreking gevoerd met de
bestuurders van failliet. Zij verklaarden ter zake van de oorzaak van het faillissement als volgt.
Volgens opgave van het bestuur werd de geprognotiseerde omzet niet gegenereerd, zodat niet
meer aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan. Toen een crediteur een
bankgarantie trok hebben de bestuurders vanwege de ontstane liquiditeitsproblemen zich
genoodzaakt gezien eigen aangifte tot faillietverklaring te doen.
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Verslag nr 3:
De curator heeft geen aanleiding om aan de door het bestuur opgevoerde oorzaak van
het faillissement te twijfelen.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

14-02-2018

Volgens opgave van het bestuur waren ten tijde van het faillissement 5 werknemers in
loondienst op basis van een 1-uren contract. De werknemers waren feitelijk oproepkrachten.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Niet bekend.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De werknemers zijn - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - op 6 juli 2017
ontslagen. Het UWV is in kennis gesteld van het faillissement en de intake heeft op 11 juli
2017 ten kantore van de curator plaatsgevonden.

2.4

Werkzaamheden
Correspondentie rechter-commissaris, ontslag personeel, contact met UWV, intakegesprekken
voorbereiden.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Volgens opgave heeft Xoco geen onroerende zaken in eigendom. Daarvan is ook niet
gebleken.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Check kadaster.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In het restaurant is een complete winkelinventaris aangetroffen, bestaande uit meubilair, koelen vriescellen, en een complete keukeninrichting. Zie voorts onder 'eigendomsvoorbehoud'.
Voorts zou zich mogelijk op een locatie elders nog inventaris bevinden. De curator heeft e.a.a.
in onderzoek.
Het leeuwendeel van de aangetroffen inventaris maakt onderdeel uit van een
huurkoopovereenkomst tussen failliet en de verhuurder. Het betreft de meest wezenlijke (en
waardevolle) inrichting van het restaurantbedrijf, zoals een groot aantal RVS werkbanken,
koelingen, machines en apparatuur. Bij deze zaken heeft de boedel geen belang. De overige
(beperkte) inventaris betreft met name een aantal (tweedehands) tafels en stoelen, een
verkoopbalie, aankleding en diverse (kleine) keukenbenodigdheden, en vertegenwoordigt
slechts een beperkt belang. De kosten van het laten verrichten van een taxatie van die zaken
staan derhalve niet in verhouding tot de opbrengsten. Deze zaken zijn verpand aan Rabobank.
Met Rabobank is overeengekomen dat de curator de verkoop ter hand zou nemen tegen een
verdeling van 50/50 van de de opbrengst, zie onder 5.
Vervolgens heeft curator een aantal professionele opkopers aangeschreven die desgevraagd
hebben aangegeven geen interesse te hebben in het uitbrengen van een bieding op de
LQYHQWDULV2RNLVQLHWJHEOHNHQYDQJHwQWHUHVVHHUGHQLQGHJRRGZLOO KDQGHOVQDDP 
Vervolgens heeft een lokale ondernemer (die reeds een restaurant exploiteert in Rotterdam)
interesse getoond in overname van het bedrijfsconcept. Na bezichtiging is door de betreffende
partij een bod uitgebracht van € 3.450,-- exclusief btw, waarvan € 1.250,-- voor de goodwill en
€ 2.200,-- voor de inventaris. Met toestemming van de Rechter-commissaris is het bod van de
partij aanvaard. Deze partij heeft zich voorts verbonden tot bezemschone oplevering van het
bedrijfspand (met uitzondering van de zaken die onder de huurkoop vallen, zie 5.6).

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet bekend.
Inventaris: € 2.200,-- exclusief btw.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Curator is na overleg met de Rabobank, pandhouder, een boedelbijdrage van 50% over de
opbrengst van de inventaris overeengekomen. In verband met de (verwachte) fiscale positie
(zie 3.9) moet nog blijken hoe de koopsom uiteindelijk verdeeld wordt tussen de boedel, fiscus
en Rabobank.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend. Uit stukken is echter gebleken dat de
aanslagen Loonheffingen mei 2017 (€ 608,--) en Omzetbelasting 2e kwartaal 2017 (€ 1.615,--)
onbetaald zijn gebleven.
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Verslag nr 3:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 2.473,-- bestaande uit:
- € 1.773 omzetbelasting
- € 700 loonheffing
De curator zal thans overgaan tot afwikkeling met de pandhouder.
3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Inventarisatie activa.
- Onderzoek huurkoopovereenkomst;
- Onderzoek zekerhedenpositie pandhouder;
- In kaart brengen te verkopen activa;
- Aanschrijven opkopers;
- Correspondentie Rechter-comissaris en koper;
- opstellen koopovereenkomst;
- Onderhandeling pandhouder;
- Afwikkelen verkoop activa.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
,QGHNHXNHQEHYLQGW]LFKQRJHHQ EHSHUNWH YRRUUDDGLQJUHGLsQWHQHQGUDQN9DQ
onderhanden werk is niet gebleken, noch ligt het bestaan daarvan voor de hand, gelet op de
activiteiten van Xoco.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Voornoemde voorraad is dermate beperkt dat geen opbrengst te verwachten valt.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventarisatie voorraden/onderhanden werk.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Xoco beschikt over een handelsnaam en goodwill. De curator tracht deze te gelden te maken,
waar mogelijk.
Zoals reeds onder 1.6 is aangegeven zijn door failliet zijn diverse wijzigingen aan het pand
aangebracht, zoals het wijzigen van de indeling, (ver)plaatsen van toiletunits en trap, afzuiging,
houten vloeren, stucwerk etc.
Curator heeft de verhuurder bereid gevonden om een vergoeding aan de boedel te betalen ter
overname van de genoemde zaken en waarbij de verhuurder de oplevering van het pand met
wijzigingen µas is¶ accepteert, zie onder 1.6.

Pagina 6 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.16

3

Datum:

14-02-2018

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Verfraaiing pand: € 650,- (excl. BTW);
Goodwill: € 1.250,--.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
- inventarisatie overige activa; en
- te gelden maken handelsnaam/goodwill.
- inventarisatie wijzigingen pand;
- overleg verhuurder t.b.v. overname.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgaaf van het bestuur zou sprake zijn van 3 openstaande debiteuren met een totaal
bedrag van € 2.017,35epQYDQGHGHELWHXUHQEHWUHIWGH%HODVWLQJGLHQVWPHWHHQYROJHQV
opgave van de bestuurders verwachte teruggaaf omzetbelasting van € 1.332,35. Volgens
opgave zou failliet echter nog loonheffingen verschuldigd zijn, zodat de vordering mogelijk
verrekend zou kunnen worden.
De tweede debiteur heeft betrekking op een waarborgsom van € 567,-- welke failliet zou
hebben gestort bij een leverancier en waarmee failliet een huurovereenkomst voor een
vaatwasser zou hebben afgesloten. Curator heeft contact opgenomen met deze partij.
De derde debiteur betreft Deliveroo die nog een bedrag van € 118,-- verschuldigd zou zijn.
Curator heeft onderliggende stukken opgevraagd bij de bestuurders van failliet.
.
.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
Verslag nr 3:
In de afgelopen verslagperiode zijn geen betalingen ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
- onderzoek en (eventuele) inning openstaande debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de Rabobank. De Rabobank heeft een financiering verstrekt van in totaal
€ 55.000,--. Dit bedrag bestaat uit een geldlening van € 40.000, een krediet van € 9.555,-- en
een bankgarantie van € 5.445,--. Rabobank heeft een vordering ingediend van € 35.861,72 +
p.m.

5.2

Leasecontracten
Volgens opgave is sprake van een lopende leaseovereenkomst betreffende een
vaatwasmachine van het merk Rhima. Volgens opgave van het bestuur is de betreffende
wasmachine aanwezig in het pand. De curator heeft contact opgenomen met Rhima.
.

5.3

Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid stelt Rabobank bij pandakte d.d. 15 oktober 2015 pandrechten te
KHEEHQYHUNUHJHQRSDOOHKXLGLJHHQWRHNRPVWLJHLQYHQWDULVYDQ;RFR%99RRUWVKHHIWppQ
van de bestuurders (de heer Spee) in dit verband een borgtocht voor een bedrag van €
25.000,-- aan Rabobank afgegeven.
De zekerheidsstukken van de Rabobank zijn bestudeerd. De curator ziet geen aanleiding het
pandrecht te betwisten.

5.4

Separatistenpositie
In onderzoek.
Curator is in overleg getreden met de Rabobank in verband met de uitwinning van de
zekerheden.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend.
De curator is na overleg met de Rabobank, pandhouder, een boedelbijdrage van 50% over de
opbrengst van de inventaris overeengekomen. Zie ook 3.6 t/m 3.9.
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Eigendomsvoorbehoud
Behoudens het navolgende hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.
De verhuurder van het pand maakt aanspraak op bij aanvang van de huurovereenkomst onder
huurkoop geleverde zaken. Deze zaken zijn opgesomd in een inventarislijst. Curator heeft
e.e.a. in onderzoek.
Uit de stukken met betrekking tot de onder huurkoop geleverde zaken volgt dat het
leeuwendeel van de inventaris onder deze huurovereenkomst valt. Voor de afwikkeling van de
betreffende activa wordt verwezen naar hetgeen wordt toegelicht onder 1.6 en 3.6.
Huurverkoper, tevens verhuurder van het bedrijfspand, heeft de zaken gerevindiceerd bij
oplevering van het pand.
Voorts is de vaatwasser aan de verhuurder daarvan, Rhima, afgegeven.
Daarnaast zijn twee tablets met toebehoren aangetroffen die volgens opgave van de
bestuurder in bruikleen waren gegeven door respectievelijk Foodora en Deliveroo.
Voornoemde partijen zijn aangeschreven. Foodora heeft de tablet inmiddels opgehaald. Van
Deliveroo is nog geen reactie ontvangen.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
- beoordeling zekerhedenposities;
- beoordeling huurkoop;
- overleg met partijen in verband met te gelden maken van inventaris;
- beoordeling leasecontract.
- afwikkelen zekerheden Rhima, pandhouder en verhuurder;

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de activiteiten reeds een week voor
datum faillissement zijn gestaakt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.
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Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator onderzoekt eventuele mogelijkheden voor een doorstart van Xoco. Tot op heden is
echter nog niet van partijen gebleken die interesse hebben in een doorstart van de activiteiten
van Xoco.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Nog niet bekend.
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
- onderzoek mogelijkheden doorstart.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurders hebben verzochte stukken uit de administratie aan curator overgelegd. De
curator verricht hiernaar het gebruikelijke onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
Xoco heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. Nu Xoco in 2015 is opgericht en sprake was
van een (eerste) verlengd boekjaar tot 31 december 2016, bestond ook (nog) geen verplichting
tot deponering van de jaarrekening.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
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Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Verslag nr 3:
De curator zal de rechter-commissaris informeren ter zake van het onderzoek naar
rechtmatigheid.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
Verslag nr 3:
De curator zal de rechter-commissaris informeren ter zake van het onderzoek naar
paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
- onderzoek publicatieplicht;
- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek stortingsverplichtingen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.
Verslag nr 3:
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Tot op heden zijn boedelschulden gemaakt in de vorm van het salaris van de curator en zijn
medewerkers: p.m.
De verhuurder van het pand heeft een boedelvordering ingediend ter zake van de
YHUVFKXOGLJGHKXXUSHQQLQJHQQiGDWXPIDLOOLVVHPHQWSP
Voorts ligt een boedelvordering van UWV in de lijn der verwachting, nu Xoco een aantal
werknemers in dienst had, die ex artikel 40 Fw zijn ontslagen: p.m.
UWV: p.m.
Huur: p.m.
Verslag nr 3:
Salaris curator: p.m. UWV: € 1.885,60
Huur: p.m.
Claims Agent: € 33,28
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Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.
De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.
Verslag nr 3:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 2.473,-- bestaande uit:
- € 1.773 omzetbelasting
- € 700 loonheffing

8.3

Pref. vord. van het UWV
UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend.
Verslag nr 3:
Het UWV heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 551,39 ex art 66 lid 3 WW
€ 2.934,82 ex art 3:288 sub e BW

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden is niet gebleken van andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben twee concurrente crediteuren een vordering ingediend.
Tot op heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
Verslag nr 3:
7.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.117,52, exclusief de onder 5.1 genoemde vordering van de Rabobank.
€ 38.455,15, inclusief de onder 5.1 genoemde vordering van de Rabobank.
Verslag nr 3:
€ 39.012,49.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Naar verwachting ontvangen concurrente crediteuren geen uitkering.
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Werkzaamheden
- inventarisatie crediteuren.
- verwerken crediteuren.
- verwerken crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures waarbij Xoco betrokken is als
procespartij.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
- onderzoek actief;
- onderzoek zekerheid- en eigendomsposities actief en (evt) retournering en/of te gelden
maken actief;
- onderzoek en inning debiteuren;
- onderzoek doorstart;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- oplevering pand;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
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- afrekening pandhouder;
- onderzoek en inning debiteuren;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
Verslag nr 3:
- afrekening pandhouder;
- onderzoek en inning debiteuren;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Verslag nr 3:
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.
De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.
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