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Algemene gegevens
Naam onderneming
SNCKBR II B.V.

15-01-2019
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 65969898, gevestigd te (1211 CZ) Hilversum aan de Groest 23.

15-01-2019
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons,
eetkramen en het voorbereiden en exploiteren van een healthy food café.
Feitelijk gezien exploiteerde gefailleerde een healthy food café/restaurant aan
de Kinkerstraat 106H te Amsterdam. Ten tijde van de uitspraak van het
faillissement w aren de activiteiten van gefailleerde reeds gestaakt, de
exploitatie verkocht en de gehuurde bedrijfsruimte als onderdeel van de
verkoop overgedragen aan een derde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 238.307,00

€ -46.766,00

€ 395.997,00

2017

€ 545.067,00

€ -96.641,00

€ 212.987,00

2018

€ 199.733,00

€ -59.338,00

€ 109.935,00

Toelichting financiële gegevens

15-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers 2016 zijn afkomstig uit de gepubliceerde jaarrekening voor 2016.
Overige cijfers zijn afkomstig uit concept-stukken. De curator heeft de
ontvangen financiële gegevens in onderzoek.

15-01-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

15-01-2019
1

Toelichting
De activiteiten van gefailleerde zouden naar mededeling van het bestuur op 31
mei 2018 gestaakt. Op dat moment zijn de oproepkrachten van gefailleerde
ook gestopt met hun w erkzaamheden. Een aantal medew erkers met een vast
contract is na 31 mei 2018 ingezet in de vestiging van het gelieerde SNCKBR
B.V. aan de Van W oustraat 34H te Amsterdam onder hetzelfde arbeidscontract.
Op 14 augustus 2018 heeft het bestuur van gefailleerde die
arbeidsovereenkomsten per e-mail opgezegd zonder dat zij over een
(benodigde) ontslagvergunning van het UW V beschikte. De curator heeft
zekerheidshalve en voor zover vereist de arbeidsovereenkomsten met negen
w erknemers opgezegd. Voor een nadere toelichting op dit punt w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

15-01-2019
1

Verslagperiode
van
18-12-2018

15-01-2019
1

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

15-04-2019
2

t/m
14-4-2019
van
15-4-2019

15-07-2019
3

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-10-2019
4

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

15-01-2020
5

t/m
14-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 42 min

2

7 uur 48 min

3

9 uur 6 min

4

1 uur 36 min

5

2 uur 54 min

totaal

34 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van
publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of
dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-01-2019
1

Bij indiening van onderhavig tw eede voortgangsverslag zijn in totaal 21,7 uren
aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-04-2019
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Gebleken is dat 1,2
uur betrekking heeft op de voorgaande verslagperiode. In de afgelopen
verslagperiode is derhalve in totaal 7,9 uur besteed aan het faillissement. Dit
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

15-07-2019
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-10-2019
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard
kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te
w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-01-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming van gefailleerde is opgericht op 4 mei 2016. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Hospitality Heroes B.V. Als
indirect bestuurders treden op de heren M. van Velthooven, S. de Klerk en M.
Schellekens via hun vennootschappen: Van Velthooven Holding B.V., Lisama
Holding B.V. en Pro Melle B.V.

15-01-2019
1

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

1.3 Verzekeringen

15-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
De door de curator eventueel nog aan te treffen (lopende) verzekeringen
zullen voor zover mogelijk per eerst mogelijke datum w orden beëindigd.

15-01-2019
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1.4 Huur
De huur van de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Kinkerstraat 106H te
Amsterdam is per 1 augustus 2018 overgedragen aan een derde bij verkoop
van de exploitatie van gefailleerde. De locatie te Hilversum w aarop gefailleerde
is ingeschreven w ordt gehuurd door een gelieerde vennootschap. De curator is
nog in afw achting van de relevante stukken en heeft aangedrongen bij het
bestuur op afgifte daarvan.

15-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een energieleverancier van
de bedrijfsruimte aan de Kinkerstraat 106H te Amsterdam. Het bestuur van
gefailleerde heeft zich niet verzet tegen de faillissementsaanvraag en de
rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken zonder zitting.
Het bestuur van gefailleerde heeft de curator kenbaar gemaakt dat de
activiteiten van gefailleerde reeds op 31 mei 2018 zijn gestaakt. Vervolgens
heeft gefailleerde de exploitatie kort hierna verkocht aan een nieuw e
horecaexploitant.
Het bestuur heeft als reden voor de staking van activiteiten en de verkoop van
de exploitatie van gefailleerde aangegeven dat de omzet sterk w as
teruggelopen. De omzetdaling zou zijn veroorzaakt doordat gefailleerde geen
terras had en deze ook niet kon realiseren. Bovendien zou de concurrentie van
andere horecagelegenheden (in de directe omgeving) groot zijn gew eest. Met
name bij mooi w eer en hoge temperaturen liep de omzet hierdoor sterk terug,
terw ijl vaste lasten doorliepen, hetgeen onhoudbaar w erd. Kort voor het
staken van de activiteiten had een kredietverstrekker van gefailleerde al
beslag gelegd. Om de kredietverstrekker (een crow dfundingsorganisatie) te
kunnen aflossen, is besloten de exploitatie van gefailleerde te verkopen.
Lopende overeenkomsten (w aaronder aldus de arbeidsovereenkomsten) die
niet konden w orden overgedragen w erden opgezegd en uit de baten van de
verkoop is voornoemde kredietverstrekker betaald.
De curator heeft de verklaring van het bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

15-01-2019
1

Ten deze w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-01-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

15-01-2019
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur w aren er negen arbeidsovereenkomsten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

15-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2018

9

De curator heeft het UW V ingeschakeld ter zake van mogelijke
aanspraken onder de Loongarantieregeling.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsdocumentatie, contacten bestuur, UW V en
personeelsleden.

15-01-2019
1

Correspondentie UW V.

15-04-2019
2

Correspondentie w erknemer gefailleerde.

15-07-2019
3

Contact voormalig w erknemer niet verschenen bij UW V.

15-01-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

15-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op datum uitspraak faillissement zijn door de
curator geen bedrijfsmiddelen in de boedel van
gefailleerde aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft het bestuur
aangegeven dat de exploitatie van gefailleerde tijdens de zomermaanden van
2018 is verkocht. Met de opbrengsten zou een kredietverstrekker zijn ingelost.

15-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

15-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen van gefailleerde.

15-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op datum uitspraak faillissement zijn door de
curator geen bedrijfsmiddelen in de boedel van
gefailleerde aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft het bestuur de curator
aangegeven dat de exploitatie van gefailleerde in de zomer van 2018 is
verkocht en dat van de opbrengst een kredietverstrekker is gelost.
De voorraad van gefailleerde (levensmiddelen, dranken etc.) zou geen
onderdeel hebben uitgemaakt van de verkochte activa. Er zou ten tijde van de
overdracht slechts nog een zeer beperkte voorraad aanw ezig zijn gew eest die
is ‘doorgezet’ naar een gelieerde vennootschap (SNCKBR B.V.) die op dat
moment een healthy food concept exploiteerde aan de Van W oustraat te
Amsterdam.
De curator heeft de verkoop van activa in onderzoek, alsmede de omvang en
w aarde van de voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

15-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar voorraden van gefailleerde.

15-01-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De curator heeft vooralsnog geen andere activa
aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft het bestuur
aangegeven dat de exploitatie van gefailleerde in de zomer van 2018 is
verkocht en dat van de opbrengst haar geldschieter is gelost.
De curator heeft de verkoop in onderzoek.

15-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

15-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De concept-kolommenbalans 2018 maakt melding van een debiteurenpost van
€ 1.075,55. De curator doet verder onderzoek hiernaar, alsook naar het
bestaan van mogelijke rekening-courantverhoudingen.

15-01-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator verricht nader onderzoek ten aanzien van de documentatie van de
kredietverstrekker(s) en mogelijk verstrekte zekerheden in dit kader.

15-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
Het bestuur heeft de curator kenbaar gemaakt dat door gefailleerde in het
verleden ten minste drie leasecontracten zijn afgesloten voor apparatuur.
Deze contracten zouden bij de verkoop van de exploitatie door de koper
overgenomen, w aarmee per datum faillissement geen leasecontracten meer
aanw ezig zijn. De curator heeft deze overdracht in onderzoek.

15-01-2019
1

Het onderzoek in dit kader is in de tw eede verslagperiode voortgezet. Daaruit
is gebleken dat de koper van de exploitatie van gefailleerde de
leaseovereenkomsten met uitzondering van één heeft overgenomen. De niet
overgenomen leaseovereenkomst is reeds voor faillissement ontbonden.

15-04-2019
2

In de derde verslagperiode is de kw estie inzake de reeds voor faillissement
ontbonden leaseovereenkomst afgew ikkeld.

15-07-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

15-01-2019
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5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog geen, de vordering van een kredietverstrekker (de
crow dfundingorganisatie) zou naar mededeling van het bestuur voor
faillissement geheel zijn ingelost.

15-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één partij bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft telefonisch contact gezocht met deze
partij, nu niet geheel duidelijk is ten aanzien van w elke zaken een beroep op
eigendomsvoorbehoud w ordt gedaan. Uitsluitsel op dit punt volgt naar
verw achting in de tw eede verslagperiode.

15-01-2019
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Inmiddels is bekend gew orden dat het eigendomsvoorbehoud zou rusten op
een beveiligingscamera. De curator is doende te achterhalen of de camera al
dan niet in de boedel is aangetroffen.

15-04-2019
2

In de vierde verslagperiode streeft de curator ernaar om over het
eigendomsvoorbehoud evenals de aanw ezigheid van de camera in de boedel
definitief uitsluitsel te kunnen geven.

15-07-2019
3

Inmiddels is gebleken dat de curator niet tot teruggave van de camera’s kan
overgaan. De derde w aarvan de curator hiertoe medew erking nodig heeft is
voor de curator onbereikbaar. Daarnaast bestaat de kans dat de camera’s
vanw ege natrekking ook niet kunnen w orden teruggegeven. Dit onderdeel
dient als afgew ikkeld te w orden beschouw d.

15-10-2019
4

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

5.7 Reclamerechten

15-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

15-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, overleg leverancier inzake eigendomsvoorbehoud,
bestuderen stukken.

15-01-2019
1

Contact leasemaatschappijen en overige betrokkenen, afw ikkelen kw estie
eigendomsvoorbehoud.

15-04-2019
2

Contact leasemaatschappij en overige betrokkenen, afw ikkelen kw estie
eigendomsvoorbehoud.

15-07-2019
3

Correspondentie betrokkene.

15-01-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

15-01-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart na faillissement.

15-01-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

15-01-2019
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Het onderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode voortgezet. Na
diverse verzoeken alsnog de nodige documentatie betreffende de
administratie van gefailleerde ontvangen.

15-04-2019
2

Het onderzoek van de curator is in de derde verslagperiode voortgezet. De
curator streeft ernaar om in de vierde verslagperiode over het voldoen aan de
boekhoudplicht een definitief standpunt in te nemen.

15-07-2019
3

Een definitief oordeel hieromtrent volgt in een nader stadium.

15-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is niet tijdig gedeponeerd. Deponering van de
jaarrekening 2017 heeft niet meer plaatsgevonden.

15-01-2019
1

Derhalve staat vast dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht ex art.
2:394 lid 1 BW .

15-01-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

15-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een flex-B.V. met een geplaatst kapitaal van € 1,-. Aan deze
stortingsverplichting is voldaan.

15-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor, dan w el sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek van de curator in dit kader is in de tw eede verslagperiode
voortgezet.

Toelichting
De curator heeft het onderzoek in de derde verslagperiode voortgezet.

Toelichting
Vooralsnog zal de curator haar bevindingen vertrouw elijk delen met de
rechter-commissaris.

15-01-2019
1

15-04-2019
2

15-07-2019
3

15-10-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-01-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens.

15-01-2019
1

Bestuderen stukken, contact bestuur en overige betrokkenen.

15-04-2019
2

Bestuderen stukken, w aaronder administratie.

15-07-2019
3

Opstellen concept-stukken, bestuderen administratie.

15-01-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader dient vooralsnog rekening te w orden gehouden met het salaris
curator (p.m.).

15-01-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ter verificatie ingediend. Deze
w orden eerst ter controle voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerde.

15-01-2019
1

€ 13.748,00

15-04-2019
2

€ 13.813,00

15-07-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van eventuele preferente
vorderingen van het UW V.
€ 58.107,43
Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar (preferente) vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-01-2019
1

15-07-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Rekening dient te w orden gehouden met de aanvraagkosten van het
faillissement.
€ 3.418,02

15-01-2019
1

15-04-2019
2

Toelichting
Voornoemde vordering betreft de kosten van de aanvraag van het
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

15-01-2019
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder van gefailleerde zijn om en nabij 47
concurrente crediteuren.
17

15-04-2019
2

20

15-07-2019
3

21

15-10-2019
4

22

15-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.179,47

15-01-2019
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder zou er een totale concurrente schuldenlast zijn
van € 111.632,04.
€ 109.152,99

15-04-2019
2

€ 121.786,60

15-10-2019
4

€ 122.157,89

15-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen, aanschrijven crediteuren.

15-01-2019
1

Verificatie vorderingen.

15-04-2019
2

Verificatie vorderingen, contact met crediteuren.

15-07-2019
3

Bijw erken crediteurenlijst.

15-10-2019
4

Verificatie vordering.

15-01-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar (de verkoop van) activa
voor datum faillissement w orden voortgezet, net als het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2019
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

15-04-2019
2

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

15-07-2019
3

Afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die
daaruit voortvloeien.

15-01-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

15-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

15-01-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

15-01-2019
1

Verslaglegging.

15-04-2019
2

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

15-07-2019
3

Contact leasemaatschappij, verslaglegging.

15-10-2019
4

Verslaglegging.

15-01-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

