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

3
17-11-2021
F.10/21/79
NL:TZ:0000187450:F001
22-04-2021

R-C
Curator

mr. W.J. van Toor
mr P. Beerda

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hayati Club & shots bar B.V.

20-05-2021
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 71447547

20-05-2021
1

Adres:
Buizerdhof 27
2903 GP Capelle aan den IJssel

Activiteiten onderneming
KvK: Voorbereidingen tot het uitoefenen van een horecagelegenheid.
Er is nimmer sprake gew eest van een actieve onderneming. Hayati Club &
shots bar B.V. is opgericht om met via crow dfunding aangetrokken gelden een
horecaonderneming over te nemen en deze daarop te gaan uitbaten. De
overname is echter nooit tot stand gekomen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

20-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog geen financiële gegevens ontvangen.

20-05-2021
1

De curator heeft begrepen dat er geen administratie voorhanden is.

17-08-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2021
1

Verslagperiode
van
22-4-2021

20-05-2021
1

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

17-08-2021
2

t/m
17-8-2021
van
18-8-2021

17-11-2021
3

t/m
17-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 12 min

2

2 uur 24 min

3

1 uur 30 min

totaal

9 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Doordat de curator tevens curator van de heer W olf in privé is, vinden de
w erkzaamheden van de curator veelal in dat faillissement plaats.

17-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Hayati Club & shots bar B.V. is de heer
R.H. W olf.

20-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

20-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is geïnformeerd dat er geen verzekeringen op naam van Hayati Club
& shots bar B.V. liepen.

20-05-2021
1

1.4 Huur
De curator is geïnformeerd dat er geen huurovereenkomsten op naam van
Hayati Club & shots bar B.V. staan.

1.5 Oorzaak faillissement

20-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Hayati Club & shots bar B.V. heeft via een crow dfunding platform financiering
aangetrokken om een horecagelegenheid in het centrum van Rotterdam over
te nemen. Uit de daaruit te realiseren w inst zou de betreffende financiering
afgelost moeten w orden.

20-05-2021
1

De curator heeft zich laten informeren dat rondom de overname van de
betreffende horecazaak een aantal zaken is misgegaan, w aardoor Hayati Club
& shots bar B.V. een groot deel van de aangetrokken gelden kw ijt is geraakt
zonder dat zij eigenaar van de horecazaak is gew orden. Gevolg daarvan w as
dat geen inkomsten gegenereerd w erden om de aangetrokken financiering af
te kunnen lossen.
Daarop is naar aanleiding van een faillissementsaanvraag van het
crow dfunding platform het faillissement van zow el Hayati Club & Shots Bar B.V.
als de heer W olf uitgesproken. Laatstgenoemde had zich hoofdelijk verbonden
voor de schuld van Hayati Club & Shots Bar B.V. jegens het crow dfunding
platform.

Uit van diverse partijen ontvangen informatie heeft de curator opgemaakt dat
geen van de via crow dfunding aangetrokken gelden ook daadw erkelijk zijn
aangew end voor betalingen in het kader van overname van een horecazaak.
Daarbij zij opgemerkt dat de heer W olf zelf stellig is dat er w el betalingen zijn
uitgevoerd, maar hij heeft dit tot op heden niet aan de curator kunnen
aantonen.

17-08-2021
2

De heer W olf heeft zijn stelling nog steeds niet onderbouw d.

17-11-2021
3

In het faillissementsverslag van de heer W olf in privé heeft de curator onder
meer het volgende vermeld, dat hier ook van toepassing is:
"Bij de curator is inmiddels het beeld ontstaan dat de heer W olf zich de
belangen van zijn w ederpartijen niet altijd in voldoende mate aantrekt en
veelal zijn eigen belangen laat prevaleren. Uit eigen ervaring w eet de curator
dat de heer W olf vaak toezeggingen doet die hij vervolgens niet nakomt.
De curator vermoedt dat hierin mede een oorzaak van het faillissement te
vinden is."

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er zou geen personeel in dienst gew eest zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

20-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator is geïnformeerd dat Hayati Club & shots bar B.V. geen enkel actief
zou bezitten.

20-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is geïnformeerd dat er geen debiteuren zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-08-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden is nog geen administratie ontvangen.

20-05-2021
1

De curator heeft begrepen dat er geen administratie is.

17-08-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn door Hayati Club & shots bar B.V. geen jaarrekeningen gedeponeerd.

20-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

20-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de omvang van het geplaatste kapitaal (EUR 1.20), acht de curator
een onderzoek hiernaar niet opportuun.

20-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

20-05-2021
1

17-08-2021
2

Toelichting
Gelet op de gebleken omstandigheden is de curator van mening dat sprake is
van onbehoorlijk bestuur. Echter, vooralsnog lijkt het erop dat dit niet tot veel
zal leiden, nu de heer W olf in privé ook reeds failliet verklaard is.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-05-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.847,00

20-05-2021
1

€ 14.125,00

17-08-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.415,18

17-08-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

20-05-2021
1

6

17-08-2021
2

8

17-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.774,03

20-05-2021
1

€ 79.981,86

17-08-2021
2

€ 91.008,04

17-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures w aarbij Hayati Club & shots bar B.V.
betrokken is.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2021
1

