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

1

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.13/17/411

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000019256:F001

Datum uitspraak:

12-12-2017

Curator:

mr. D.J. van Dongen

R-C:

mr. IM Bilderbeek

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPLINTERS KITCHEN &
BAR B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1012 AE) Amsterdam aan
de Prins Hendrikkade 83 H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 68589514, hierna te noemen: ³Splinters´
Activiteiten onderneming
Exploitatie van een horecaonderneming
Omzetgegevens
2017: circa EUR 180.000,=
Personeel gemiddeld aantal
5
Saldo einde verslagperiode
EUR 9.075,00
Verslagperiode
12 december 2017 - 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
31,7 uren
Bestede uren totaal
31,7 uren
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Toelichting
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor
faillissementen en surseances van betaling 2009.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met
EHVWXXUVOHGHQPHGHZHUNHUVHQDQGHUHEHWURNNHQHQDOVPHGHRSILQDQFLsOHLQIRUPDWLH
GLHQLHWLVJRHGJHNHXUG'HFXUDWRUKHHIWQLHWDOOHLQIRUPDWLHNXQQHQYHULILsUHQHQVWDDW
er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het
is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot
andere meningen of conclusies.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
6SOLQWHUVLVRSJHULFKWELMQRWDULsOHDNWHYDQ19 april 2017 door mevrouw D.M. Kenway,
de heer B.B. Mathews en mevrouw C.M.E. Mathews. Mevrouw Kenway houdt 70% van
de aandelen, de heer B. Mathews en mevrouw C. Mathews ieder 15%.
Het bestuur van Splinters werd vanaf de oprichting gevormd door mevrouw Kenway.

1.2

Winst en verlies
2017: EUR 42.012,87 (verlies)

1.3

Balanstotaal
2017: EUR 56.161,04

1.4

Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

1.5

Verzekeringen
Splinters beschikt over de navolgende bedrijfsverzekeringen:
- Zaak- en bedrijfsschade;
- Aansprakelijkheid;
- Geldswaarden.
De curator heeft de documentatie opgevraagd en zal de verzekeringen per datum
faillissement royeren en daarbij aanspraak maken op premierestituties.
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Huur
Splinters huurde een winkelruimte aan de Prins Hendrikkade, waarvan uit zij haar
horecaonderneming dreef. Er was sprake van een pacht- en huurovereenkomst, op
basis waarvan de bedrijfsinventaris van de voormalig eigenaar (tevens verhuurder)
werd gepacht, en de bedrijfsruimte van de verhuurder werd gehuurd. De maandelijkse
pacht- en huurprijs bedroeg EUR 5.000,= (excl. btw).
Ten tijde van het faillissement hield de verhuurder nog een waarborgsom van drie
maanden huur, die hij wenste te verrekenen met een deel van de achterstallige huur, en
met door Splinters aangebrachte schade aan het pand. Voorts gaf de verhuurder aan
prijs te stellen op een eerdere oplevering van het gehuurde.
De curator is met toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen dat de
huurovereenkomst onder gelijktijdige oplevering per 22 december 2017 zou eindigen en
dat de verhuurder daarvoor een vergoeding van EUR 7.500,= (excl. btw) voldoet. De
curator zou dan afstand doen van het terugvorderen van de waarborgsom.
Het pand is opgeleverd en de vergoeding is inmiddels op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

1.7

Oorzaak faillissement
Activiteiten en oorzaak van het faillissement
Het bestuur van Splinters heeft als volgt verklaard over de activiteiten van Splinters en
de oorzaken van het faillissement.
Splinters exploiteerde een horecaonderneming, die zij heeft overgenomen van de
voormalig eigenaar en verhuurder van het pand. De verhuurder exploiteerde de
onderneming Pizzeria Steakhouse Bellino, totdat een ongeval met lichamelijk letsel
ervoor zorgde dat hij daartoe niet meer in staat was. De verhuurder is toen op zoek
gegaan naar een nieuwe exploitant, die de onderneming over wilde nemen en is in dat
kader in zee gegaan met Splinters. Dat geschiedde door middel van een pacht- en
huurovereenkomst.
Splinters heeft de onderneming eerst enkele maanden onder de naam van Bellino
gedreven. In de zomer vond een ingrijpende verbouwing plaats aan het pand waarin
Splinters gevestigd was. Op last van de gemeente diende een serre, die zich gedeeltelijk
op het voetpad bevond, gesloopt te worden. Door die verbouwing lag de onderneming
geruime tijd stil.
Toen de verbouwing van het pand gereed was, trad Splinters naar buiten onder de
handelsnaam Woodstone and Fire. Het plan zou zijn om de naam later te wijzigen naar
Splinters Kitchen & Bar. In de maanden na de heropening viel de omzet naar zeggen
van het bestuur erg tegen, waarna Splinters zich begin december 2017 genoodzaakt zag
om het eigen faillissement aan te vragen.
'HFXUDWRU]DOGHGRRUKHWEHVWXXUDDQJHYRHUGHRRU]DDNYDQKHWIDLOOLVVHPHQWYHULILsUHQ
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

11-01-2018

5
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
5

2.3

Datum ontslagaanzegging
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers op 19 december 2017
door de curator ontslagen. Er heeft een intake met het UWV plaatsgevonden om de
Loongarantieregeling uit te voeren.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

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

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsinventaris van Splinters werd voor het overgrote merendeel gepacht van de
verhuurder. Er was sprake van een beperkte bedrijfsinventaris die in eigendom aan
Splinters toebehoorde, zoals enkele lampen, wat bestek en (bijvoorbeeld) een aantal
VWHNNHUGR]HQ'LHJRHGHUHQ]LMQLQKHWNDGHUYDQGHKXXUEHsLQGLJLQJRYHUJHGUDJHQDDQ
de verhuurder. De koopprijs zit inbegrepen in de vergoeding voor de boedel van EUR
7.500,= (excl. btw).
Voorts is nog sprake van een (externe) koeling, waarop een eigendomsvoorbehoud zou
rusten. De curator zal daarnaar onderzoek doen.
De curator heeft verder geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
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3.7

1

Datum:
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Zie onder 3.5.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De curator heeft een beperkte voorraad aangetroffen, waarop een
eigendomsvoorbehoud van de leverancier wordt uitgeoefend. De curator zal de
JHOGLJKHLGYDQGDWHLJHQGRPVYRRUEHKRXGYHULILsUHQHQLQGLHQMXLVWDIJLIWHDDQGH
leverancier faciliteren.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator heeft verder geen andere activa aangetroffen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De curator heeft een beperkte debiteurenportefeuille aangetroffen van groot circa EUR
170,= en zal tot incasso daarvan overgaan.

4.2

Opbrengst
Nog nihil.
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Boedelbijdrage
Niet van toepassing: de debiteurenportefeuille is onverpand.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
6SOLQWHUVEDQNLHUGHELM&R|SHUDWLHYH5DEREDQN8$ ³Rabobank´ Er is geen sprake
van een bancair krediet. Rabobank heeft nog geen vordering ingediend.

5.2

Leasecontracten
Nog niet bekend.

5.3

Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

5.4

Separatistenpositie
Nog niet bekend.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
De grootste leverancier heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien
van geleverde en niet betaalde voorraden. De curator zal de geldigheid van dat
HLJHQGRPVYRRUEHKRXGYHULILsUHQHQLQGLHQMXLVWDIJLIWHDDQGHOHYHUDQFLHUIDFLOLWHUHQ

5.7

Retentierechten
Nog niet bekend.

5.8

Reclamerechten
Nog niet bekend.

5.9

Werkzaamheden
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot
voortzetting van de onderneming.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot een
doorstart.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding ontvangen. Op het eerste gezicht lijkt deze
boekhouding volledig. Een deel van de boekhouding is opgeslagen in het online
administratiepakket Exact. De curator overlegt met het bestuur over het maken van een
backup van die administratie.
De curator zal verder onderzoek doen.

7.2

Depot jaarrekeningen
Splinters is opgericht in februari van 2017. Op haar rustte om die reden nog geen
verplichting een jaarrekening te deponeren.
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Goedk. Verkl. Accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een
accountant niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Zal nog worden onderzocht.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zal nog worden onderzocht.

7.6

Paulianeus handelen
Zal nog worden onderzocht.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator en kosten: PM

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
6

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 3.527,54

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

11-01-2018

Voor zover bekend is Splinters niet betrokken bij procedures.
9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op;
Incasseren van (debiteuren)vorderingen;
Een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
Communicatie met crediteuren om de oorzaken van het faillissement vast te stellen;
Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie (3) maanden.

10.4

Werkzaamheden
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