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

R-C
Curator

8
21-07-2022
F.10/20/354
NL:TZ:0000156396:F001
22-09-2020

mr. B.A. Cnossen
mr J. Smael

Algemene gegevens
Naam onderneming
Horeca Exploitatie Schiedamse Vest B.V.

Gegevens onderneming

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
Horeca Exploitatie Schiedamse Vest B.V.
Schiedamse Vest 56
3011 BD Rotterdam
KvK nr.: 65267559

22-10-2020
1

Faill.nr.: C/10/20/354 F
Datum uitspraak: 22 september 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. B.A. Cnossen
Op verzoek van Persoonality Payrolling B.V.
Datum verzoekschrift: 19 augustus 2020
Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: smael@thna.nl
Per 1 februari 2022 is Mr. Smael w erkzaam bij Landvast Advocaten:

21-07-2022
8

Curator: Mr. J. Smael
Van Vollenhovenstraat 15-A (II)
3016 BE Rotterdam
Tel: 010-8209840

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Het exploiteren
van een horecabedrijf in het bijzonder een café restaurant; beheeractiviteiten.

22-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ -49.870,00

€ 867.763,00

2018

€ -139.201,00

€ 715.639,00

2019

€ -216.993,00

€ 820.085,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen
personeelsleden meer in dienst.

Boedelsaldo

22-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-10-2020
1

€ 0,00

22-01-2021
2

€ 0,00

22-04-2021
3

€ 2.420,00

22-07-2021
4

€ 2.420,00

22-10-2021
5

€ 2.420,00

21-01-2022
6

€ 2.420,00

21-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

22-01-2021
2

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

22-04-2021
3

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

22-07-2021
4

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

22-10-2021
5

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

21-01-2022
6

t/m
20-1-2022
van
20-4-2022
t/m
20-7-2022

Bestede uren

21-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 48 min

2

9 uur 33 min

3

9 uur 33 min

4

11 uur 45 min

5

3 uur 36 min

6

3 uur 48 min

7

2 uur 45 min

8

14 uur 15 min

totaal

78 uur 3 min

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.

22-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van de vennootschap zijn (1) Les Pots d'Uzes Holding B.V. op haar
beurt rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer E.J. van der W el en (2)
Cadile Concepts B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenw oordigd door de
heer C. von Bannisseht.

22-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

22-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

22-10-2020
1

1.4 Huur
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren de w erkzaamheden
reeds gestaakt. De horecaruimte w aarin de onderneming w erd geëxploiteerd
w erd gehuurd door een andere vennootschap. Naar de curator begrijpt is de
huurovereenkomst reeds voor faillissement ontbonden en heeft de verhuurder
eigenhandig de sloten gew isseld. De curator heeft deze gang van zaken in
onderzoek.

22-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming zou in 2018 verkocht w orden. Op het laatste moment is deze
verkoop niet doorgegaan. Door gefailleerde is besloten de onderneming voort
te zetten en te trachten een nieuw e koper te vinden. De liquiditeit van de
onderneming w erd echter steeds slechter, de geïnteresseerden haakten af en
daarna kreeg de vennootschap te maken met terugloop van klandizie
tengevolge van COVID-19.

22-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
22-10-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen
personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

22-10-2020
1

Toelichting
Slechts de heer von Bannisseht had een dienstbetrekking. Het overige
personeel w erd ingehuurd via een horeca-uitzendbureau.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

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

22-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

horeca meubilair

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap zou moeten beschikken over horeca-inventaris. Op datum
faillissement is deze inventaris echter niet aangetroffen. De curator is thans
doende met zijn onderzoek naar de aanw ezigheid van inventaris.

22-10-2020
1

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat het horeca meubilair door
gefailleerde in een opslag is geplaatst. De curator is zal trachten deze
inventaris de komende verslagperiode middels een openbare veiling te
verkopen.

22-01-2021
2

De afgelopen verslagperiode heeft inventarisatie van de aangetroffen activa
plaatsgevonden. Gebleken is dat de activa in opslag niet correspondeert met
de activa volgens aangeleverde taxatie. De curator is thans doende een en
ander te beoordelen. Tevens is een bieding op de activa ontvangen van
bestuurder van gefailleerde, w elke bieding de curator tevens zal beoordelen.
De curator verw acht de verkoop van de activa de komende verslagperiode af
te kunnen ronden.

22-04-2021
3

De afgelopen verslagperiode is het horeca meubilair verkocht en de opbrengst
ad EUR 2.000,00 excl. btw op de boedelrekening ontvangen. Er zijn geen
verdere w erkzaamheden.

22-07-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar het bestaan van activa.

22-10-2020
1

Zie 3.3.

22-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nu de onderneming reeds lang gestaakt w as, zijn geen voorraden meer
aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

22-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

openstaande posten per 24-9-2020

€ 1.385,05

totaal

€ 1.385,05

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De openstaande posten betreffen oude debiteuren. De bank heeft een
pandrecht gevestigd op de debiteuren.

22-10-2020
1

De bank heeft op 20 mei 2020 schriftelijk aan gefailleerde laten w eten het
pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren vrij te geven. De curator zal
de komende verslagperiode trachten de openstaande debiteuren te
incasseren.

22-01-2021
2

De curator heeft de openstaande debiteuren aangeschreven, echter tot op
heden geen enkele reactie ontvangen. Geen van de debiteuren heeft een
betaling verricht. De curator zal zich beraden op het nemen van verdere
maatregelen.

22-04-2021
3

De curator heeft zijn pogingen om te komen tot incasso van de openstaande
vorderingen gestaakt.

22-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal overleg hebben met de bank inzake (eventuele) incassering van
de debiteuren.

22-10-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode trachten de openstaande
debiteuren te incasseren.
Zie 4.1.

22-01-2021
2

De debiteurenincasso is door de curator gestaakt.

21-07-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Rabo Bank. Tot op heden
is nog geen vordering door de bank ingediend.

22-10-2020
1

€ 55.843,61

22-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurders van gefailleerde zijn er geen
leasecontracten.

22-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft op 20 mei 2020 schriftelijk aan gefailleerde laten w eten het
pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren vrij te geven.

22-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

22-10-2020
1

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

22-10-2020
1

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

22-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-10-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden. De klantrelatie is door de Rabobank verbroken.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

22-10-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-10-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-10-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is voor een deel aangeleverd. De curator heeft een aanvang
gemaakt met het onderzoek naar de administratie.

22-10-2020
1

Het onderzoek naar de administratie is nagenoeg afgerond. De curator zal de
komende verslagperiode de (eventuele) onduidelijkheden zoals aangetroffen
in de administratie aan bestuurder van gefailleerde voorleggen voor nadere
toelichting.

22-01-2021
2

Het onderzoek van de administratie is de afgelopen verslagperiode voortgezet
maar thans nog niet afgerond. De curator streeft ernaar de komende
verslagperiode zijn definitieve standpunt te kunnen innemen.

22-04-2021
3

De curator heeft de bestuurders van gefailleerden zijn bevindingen naar
aanleiding van het onderzoek naar de administratie toegezonden. Op korte
termijn zal een reactie van de bestuurders w orden ontvangen. Na ontvangst
van de antw oorden op voornoemde bevindingen zal de curator een standpunt
innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

22-07-2021
4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator antw oorden ontvangen op de
vragen naar aanleiding van de administratie. De curator is doende deze
antw oorden te beoordelen. Een standpunt inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijk zal na beoordeling van de antw oorden van
bestuurder van gefailleerde w orden genomen.

22-10-2021
5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan
bestuurders van gefailleerde betreffende de administratie. De antw oorden op
voornoemde vragen zijn ontvangen en de curator is thans doende deze
antw oorden te beoordelen. Na beoordeling van de antw oorden zal een
standpunt w orden ingenomen inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid.

21-01-2022
6

De curator heeft zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden nagenoeg
afgerond en zal zijn voorlopige conclusies de komende verslagperiode met de
bestuurders van gefailleerde delen. De curator streeft er naar de komende
verslagperiode tot een afronding te komen.

21-04-2022
7

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn definitieve standpunt aan
de bestuurders van gefailleerde bekend gemaakt. De bestuurders van
gefailleerde hebben het standpunt van de curator betw ist. Partijen zijn thans
nog in onderhandeling of op minnelijke w ijze tot een afronding van de
discussie kan w orden gekomen. De komende verslagperiode zal duidelijk
w orden of partijen daadw erkelijk tot minnelijke overeenstemming kunnen
komen.

21-07-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 25-7-2020.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap EUR 100,00. Onderzoek naar de voldoening
van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

22-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-10-2020
1

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

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

22-10-2020
1

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

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

22-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie zo veel als mogelijk afronden.

22-10-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode de (eventuele) onduidelijkheden
zoals aangetroffen in de administratie aan bestuurder van gefailleerde
voorleggen voor nadere toelichting.

22-01-2021
2

Zie punt 7.1.

22-04-2021
3

Zie 7.1 voor een toelichting.

21-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

22-10-2020
1

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

22-10-2020
1

Tot op heden zijn geen preferente vorderingen door de fiscus ingediend.

€ 15.157,00

22-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-10-2020
1

Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu gefailleerde geen
w erknemers in dienst had, is een vordering van het UW V ook niet te
verw achten.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

22-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

22-10-2020
1

15

22-01-2021
2

18

22-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 83.762,48

22-10-2020
1

€ 187.149,18

22-01-2021
2

€ 202.937,51

22-07-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

22-10-2020
1

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

22-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures bekend bij de curator.

22-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

22-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator trachten het onderzoek naar de
administratie af te ronden en inzicht te krijgen in het (eventuele) bestaan van
activa. De overige gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

22-10-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator de aangetroffen activa ter verkoop
aanbieden en trachten de openstaande debiteuren te incasseren. Tevens zal
aan bestuurder van gefailleerde nadere toelichting gevraagd w orden inzake
het onderzoek naar de administratie.

22-01-2021
2

De nog lopende w erkzaamheden (incasso debiteuren en afronding onderzoek
administratie) zullen zoveel als mogelijk de komende verslagperiode w orden
afgerond, w aarna mogelijk tot afw ikkeling van het faillissement kan w orden
overgegaan.

22-04-2021
3

De curator zal het laatste openstaande punt, het onderzoek naar de
administratie c.q. bestuurdersaansprakelijkheid, de komende verslagperiode
trachten af te ronden. Na afw ikkeling van dit laatste openstaande punt kan het
faillissement voor afw ikkeling w orden voorgedragen.
De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

22-07-2021
4

De curator is thans doende de aangeleverde antw oorden op de vragen naar
aanleiding van het onderzoek naar de administratie door bestuurder van
gefailleerde te beoordelen. Een standpunt inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijk zal na beoordeling van de antw oorden van
bestuurder van gefailleerde w orden genomen.

22-10-2021
5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan
bestuurders van gefailleerde betreffende de administratie. De antw oorden op
voornoemde vragen zijn ontvangen en de curator is thans doende deze
antw oorden te beoordelen. Na beoordeling van de antw oorden zal een
standpunt w orden ingenomen inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid.

21-01-2022
6

De curator heeft zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden nagenoeg
afgerond en zal zijn voorlopige conclusies de komende verslagperiode met de
bestuurders van gefailleerde delen. De curator streeft er naar de komende
verslagperiode tot een afronding te komen.

21-04-2022
7

Het laatste punt dat resteert is de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator is in gesprek met de bestuurders van
gefailleerde om te bezien of tot een minnelijke afronding kan w orden
gekomen. Verw ezen w ordt naar punt 7.1 van het onderhavige verslag.

21-07-2022
8

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

22-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

21-07-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

22-10-2020
1

Zie plan van aanpak.

21-04-2022
7

Voor een toelichting w ordt verw ezen naar het plan van aanpak van de
curator opgenomen onder 10.1 van het onderhavige verslag.

21-07-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

