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Algemene gegevens
Naam onderneming
Arjaa's Italian Food B.V.

31-01-2020
1

Gegevens onderneming
Arjaa's Italian Food B.V.
Ds. Jan Scharpstraat 298, unit 70-72
3011 GZ Rotterdam

31-01-2020
1

Faill.nr. C/10/19/504 F
Datum uitspraak: 31 december 2019
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.M. Los
Op verzoek van: eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 19 december 2019
Curator: J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088-234 45 00
E-mail: smael@thna.nl
Er heeft een w ijziging van rechter-commissaris plaatsgevonden. De huidige
rechter-commissaris is mevrouw mr. C.G.E. Prenger.

Activiteiten onderneming

27-01-2021
5

Activiteiten onderneming
Gespecialiseerde w inkel in overige voedings- en genotmiddelen. De exploitatie
van een w inkel/horecagelegenheid in Italiaanse delicatessen.

31-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 308.253,00

€ 42.029,00

€ 131.027,00

2018

€ 394.552,00

€ -65.745,00

€ 101.197,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers voor 2018 zien op een verlengd boekjaar 2017/2018. De cijfers voor
2019 zijn gegenereerd uit Exact. De juistheid en/of volledigheid van de
administratie is niet gecontroleerd.

31-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

31-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 1.285,17

31-01-2020
1

€ 13.105,05

30-04-2020
2

€ 13.171,48

29-07-2020
3

€ 9.113,98

28-10-2020
4

€ 9.113,98

27-01-2021
5

€ 9.113,98

26-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-12-2019

31-01-2020
1

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

30-04-2020
2

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

29-07-2020
3

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

28-10-2020
4

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

27-01-2021
5

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021

26-04-2021
6

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 0 min

2

31 uur 39 min

3

6 uur 36 min

4

5 uur 6 min

5

9 uur 12 min

6

1 uur 54 min

totaal

110 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
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 w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

31-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is mevrouw A.F. van Vugt.

31-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met een procedure tegen een Italiaanse interieurbouw er.
De curator heeft overname van de procedure in onderzoek.

31-01-2020
1

De lopende procedure in Italië is ten gevolge de uitspraak van het faillissement
geschorst. De curator zal de lopende procedure niet overnemen.

30-04-2020
2

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen w aren reeds voor datum faillissement, te w eten 15
december 2019 beëindigd.

31-01-2020
1

1.4 Huur
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement, 31 december 2019 w as de
huur van rechtsw ege geëindigd. Met verhuurder zijn afspraken gemaakt zodat
tot een ordentelijke verkoop van de aanw ezige activa kan w orden gekomen.

1.5 Oorzaak faillissement

31-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde zijn er meerdere oorzaken
voor het faillissement aan te w ijzen. Zo is reeds bij aanvang van de
huurovereenkomst en verbouw ing van de gehuurde units discussie ontstaan
met de (Italiaanse) interieurbouw er w at ertoe heeft geleid dat gefailleerde w el
huurpenningen verschuldigd w as maar haar w inkel/restaurant nog niet kon
exploiteren. Daarnaast zijn de huurlasten in verhouding tot de omzet veel te
hoog gebleken w aardoor geen rendabele exploitatie mogelijk w as. Teneinde
kosten te reduceren zijn de dienstverbanden met w erknemers afgew ikkeld en
heeft de bestuurder van gefailleerde (vanaf september 2019) de w inkel c.q.
het restaurant alleen, soms met hulp van familieleden, geëxploiteerd. Door het
gebrek aan personeel is ervoor gekozen het dakterras met bar en zit
mogelijkheden te sluiten. Uiteindelijk heeft gefailleerde ervoor gekozen het
faillissement aan te vragen omdat niet meer aan lopende verplichtingen kon
w orden voldaan.

31-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-01-2020
1

Toelichting
Bestuurder van gefailleerde heeft de contracten van het personeel, w elke per
1 september 2019 afliepen, niet verlengd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

31-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De dienstverbanden met w erknemers zijn reeds voor faillissement geëindigd.
Geen verdere w erkzaamheden.

3. Activa

31-01-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

31-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

31-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

horecabenodigdheden en voorraad

€ 10.676,31

totaal

€ 10.676,31

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse horeca benodigdheden w aaronder tafels, stoelen en
de gebruikelijke horeca apparatuur aangetroffen. Een groot deel is lease en de
rest is eigendom van gefailleerde. De curator is doende met de verkoop.

31-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de aangetroffen activa samen
met de aanw ezige voorraad via een openbare veiling verkocht. De
leasegoederen zijn uitgeleverd.

30-04-2020
2

De afgelopen verslagperiode zijn nog enkele activa vanaf locatie van de BVA
verkocht. De opbrengst is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

29-07-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft na uitspraak van het faillissement bodembeslag gelegd op
enkele koffieapparaten, bonenmalers, tapinstallatie en koelapparatuur. De
curator is in overleg met de fiscus aangaande de afw ikkeling van het
bodembeslag.

31-01-2020
1

De fiscus heeft bodembeslag gelegd. Nu de zaken in de openbare veiling zijn
meegenomen komt de boedel een percentage van de opbrengst toe.
Afw ikkeling zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

30-04-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de afgelopen verslagperiode geprobeerd tot verkoop van de
aanw ezige activa over te gaan en is in dat kader in gesprek getreden met een
horecamakelaar en de verhuurder. Onder andere vanw ege de hoogte van de
huurlasten is het niet tot een doorstart/voortzetting van de onderneming
gekomen. De curator kan niet anders dan de activa nu per openbare veiling te
doen verkopen en heeft in dat kader contact met BVA Auctions.

31-01-2020
1

De afw ikkeling met de fiscus betreffende de verkochte bodemzaken zal de
komende verslagperiode w orden afgerond. Geen verdere w erkzaamheden.

30-04-2020
2

De afw ikkeling met de fiscus heeft nog niet plaatsgevonden. De komende
verslagperiode zal dit openstaande punt w orden afgerond.

29-07-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de afw ikkeling met de fiscus plaats
gevonden. Geen verdere w erkzaamheden.

28-10-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad (voornamelijk levensmiddelen) is geïnventariseerd en zal
openbaar w orden verkocht voor zover niet onder eigendomsvoorbehoud
geleverd.

31-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden uitgeleverd. De
aanw ezige voorraden zijn samen met de overige activa via een openbare
veiling verkocht.
Zie ook punt 3.3.

30-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal de aanw ezige voorraad w orden verkocht.

31-01-2020
1

Geen verdere w erkzaamheden.

30-04-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

31-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten tijde van het faillissement w as er conform de boekhouding slechts één
openstaande debiteur. Bij bestudering van de administratie is gebleken dat
deze opstaande post reeds voor datum faillissement is voldaan.

31-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen verdere w erkzaamheden.

31-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Op datum
faillissement bedroeg het saldo op de betaalrekening EUR 1.285,17. Het
tegoed is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

31-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft enkele leasecontracten ter zake van horeca-apparatuur. De
curator is in contact met de betreffende crediteuren om te bezien of de
apparatuur in overleg zal w orden verkocht danw el aan de crediteur zal w orden
uitgeleverd.

31-01-2020
1

De aangetroffen apparatuur is de afgelopen verslagperiode na overleg met de
betrokken crediteuren uitgeleverd danw el verkocht.

30-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich enkele partijen tot de curator gew end met een
beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator is doende deze claims te
beoordelen en zal dit, tezamen met de verkoop van de activa, de komende
verslagperiode afw ikkelen.

31-01-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn de afgelopen verslagperiode uitgeleverd. Er
zijn geen verdere w erkzaamheden.

30-04-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

31-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

31-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Bij de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden zal van de crediteuren een
boedelbijdrage w orden verlangd.
€ 1.210,00

31-01-2020
1

30-04-2020
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode zijn de goederen w aarop rechtmatig
eigendomsvoorbehoud is geclaimd uitgeleverd tegen voldoening van een
boedelbijdrage. Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal de curator de eigendomsvoorbehouden
beoordelen en afw ikkelen.

31-01-2020
1

Geen verdere w erkzaamheden.

30-04-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming zal, bij gebrek aan interesse, niet w orden voortgezet.

31-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

31-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden op een doorstart de afgelopen periode
onderzocht. Ondanks interesse uit de markt is er echter niet tot
overeenstemming met een partij gekomen.

31-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

31-01-2020
1

De curator heeft diverse administratieve bescheiden ontvangen. De komende
verslagperiode zal de volledigheid van de bescheiden w orden beoordeeld,
alsook zal het onderzoek naar de administratie w orden voortgezet.

31-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft het onderzoek naar de administratie
plaatsgevonden. Uit het onderzoek zijn enkele onduidelijkheden naar voren
gekomen, w elke de curator aan bestuurder van gefailleerde zal voorleggen
voor nadere toelichting. Er is een rekening-courant vordering ten laste van
bestuurder van gefailleerde. De curator is doende deze vordering te
beoordelen c.q. te incasseren.

30-04-2020
2

De curator heeft bestuurder van gefailleerde verzocht om een nadere
toelichting betreffende enkele onduidelijkheden in de administratie en is in
afw achting van een reactie. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder van
gefailleerde zal de curator een standpunt innemen inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid.

29-07-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator van bestuurder van gefailleerde
een toelichting ontvangen op de vragen aangaande de administratie. De
curator is doende de stukken te beoordelen. Na beoordeling zal de curator een
standpunt innemen inzake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

28-10-2020
4

De curator is nog doende met de beoordeling van de stukken. De curator zal
de beoordeling van de stukken en de inname van een standpunt betreffende
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid de komende verslagperiode af
ronden.

27-01-2021
5

De curator heeft, na nadere beoordeling van de stukken en de toelichting van
bestuurder van gefailleerde, het standpunt ingenomen dat er geen sprake is
van bestuurdersaansprakelijkheid.

26-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017/2018 is niet gedeponeerd.

31-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de
voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe bedrag niet
opportuun.

31-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

31-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus
handelen.

31-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk
bestuur c.q. paulianeus handelen.

31-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator zijn gebruikelijke onderzoek naar
eventuele onregelmatigheden voortzetten. De curator streeft ernaar zijn
onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

31-01-2020
1

Het onderzoek naar de administratie heeft de curator de afgelopen
verslagperiode afgerond. Zijn bevindingen zullen met de bestuurder van
gefailleerde w orden gedeeld.

30-04-2020
2

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder van gefailleerde gedeeld
en is in afw achting van een reactie. Afhankelijk van de reactie van de
bestuurder van gefailleerde zal de curator een standpunt innemen inzake
(eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

29-07-2020
3

Na beoordeling van de ontvangen nadere toelichting van bestuurder van
gefailleerde zal de curator een standpunt innemen inzake eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.

28-10-2020
4

Zie 7.1.

27-01-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.066,00

31-01-2020
1

€ 32.405,00

30-04-2020
2

€ 29.064,50

27-01-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is er geen vordering door het UW V ingediend. Nu failliet geen
w erknemers meer in dienst had, valt een (boedel)vordering van het UW V niet
te verw achten.

31-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

31-01-2020
1

12

30-04-2020
2

13

29-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.708,58

31-01-2020
1

€ 27.904,57

30-04-2020
2

€ 28.028,61

29-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

31-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

31-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is inmiddels bekend met één lopende procedure w aarin gefailleerde
gedaagde is (en daarnaast een eis in reconventie heeft ingesteld). De curator
heeft contact gehad met de behandelend advocaat en zal de komende
verslagperiode standpunt innemen ten aanzien van eventuele voortzetting van
de procedure.

31-01-2020
1

Zie punt 1.2 voor een nadere toelichting.

30-04-2020
2

9.2 Aard procedures
In onderzoek.

31-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Op 21 januari 2020 zou een mediationgesprek plaatsvinden in de Rechtbank te
Florence. De advocaat van gefailleerde heeft de rechtbank en w ederpartij in
kennis gesteld van het faillissement. De procedure is geschorst.

31-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal de komende verslagperiode standpunt innemen ter zake van
eventuele overname van de gerechtelijke procedure.

31-01-2020
1

Beoordeling hoogte claim Italiaanse crediteur.

30-04-2020
2

De curator zal de procedure in Italie niet voortzetten.

29-07-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de inventaris en voorraden van gefailleerde
openbaar w orden geveild en zal afw ikkeling van de geclaimde
eigendomsvoorbehouden plaatsvinden. Daarnaast zal de curator zijn
onderzoek naar eventuele onregelmatigheden voortzetten en standpunt
innemen ter zake van de lopende procedure.

31-01-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode zijn bevindingen inzake het

30-04-2020

onderzoek naar de administratie met bestuurder van gefailleerde delen en
afhankelijk van de toelichting een standpunt innemen betreffende (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid. De openstaande rekening-courant vordering zal
eveneens in dit onderzoek w orden betrokken.

2

De curator heeft zijn bevindingen inzake het onderzoek naar de administratie
met de bestuurder van gefailleerde gedeeld en is in afw achting van een
reactie. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder van gefailleerde zal de
curator een standpunt innemen inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid.

29-07-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator van bestuurder van gefailleerde
een toelichting ontvangen op de vragen aangaande de administratie. De
curator is doende de stukken te beoordelen. Na beoordeling zal de curator een
standpunt innemen inzake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

28-10-2020
4

De curator is nog doende met de beoordeling van de stukken. De beoordeling
van de stukken alsook de inname van een standpunt betreffende eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid zullen de komende verslagperiode door de
curator w orden afgerond.
De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

27-01-2021
5

De curator heeft, na nadere beoordeling van de stukken en de toelichting van
bestuurder van gefailleerde, het standpunt ingenomen dat er geen sprake is
van bestuurdersaansprakelijkheid.
Nu dit laatste openstaande punt is afgerond zal de curator het faillissement
voor afw ikkeling voordragen.

26-04-2021
6

Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

31-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

31-01-2020
1

