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Algemene gegevens
Naam onderneming
Royal Café & Bakery B.V.

13-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Royal Café & Bakery B.V. gevestigd te Amsterdam
en aldaar kantoorhoudende aan de Kinkerstraat 224 (1053 EM).

13-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een horecagelegenheid

13-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 124.939,89

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -10.582,98

€ 105.224,86

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Door de vennootschap w as nog geen jaarrekening opgesteld. De curator is
nog in afw achting van diverse administratieve bescheiden w aaruit de financiële
gegevens van de onderneming blijken.

13-11-2019
1

De cijfers 2018 zijn afgeleid uit de primaire administratie. De cijfers 2019
zouden niet beschikbaar zijn omdat de administratie niet volledig w as, aldus
de accountant.

21-02-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

13-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

13-11-2019
1

€ 41.096,56

21-02-2020
2

€ 41.096,56

11-09-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-10-2019

13-11-2019
1

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

21-02-2020
2

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

27-05-2020
3

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

11-09-2020
4

t/m
11-9-2020
van
12-9-2020

06-11-2020
5

t/m
5-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 30 min

2

63 uur 42 min

3

6 uur 36 min

4

4 uur 0 min

5

5 uur 6 min

totaal

112 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 29 maart 2018. Bestuurder en enig
aandeelhouder is de vennootschap naar Turks recht Royal Turizm Gida Sanayi
ve Ticaret Limited Sirketi.

13-11-2019
1

Door de vennootschap w erd een horecagelegenheid aan de Kinkerstraat in
Amsterdam.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w aren diverse gerechtelijke procedures
aanhangig.

13-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen w orden niet opgezegd en zullen vervallen als
gevolg van niet-betaling. De overige verzekeringen zijn opgezegd, aangezien
de boedel geen belang heeft bij het voortzetten van deze verzekeringen.

13-11-2019
1

1.4 Huur
Door curanda w ordt een bedrijfslocatie gehuurd op de Kinkerstraat in
Amsterdam. De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd op grond
van artikel 39 Fw .

13-11-2019
1

De oplevering van de bedrijfslocatie aan de verhuurder heeft inmiddels
plaatsgevonden. Een deel van de w aarborgsom is verrekend met achterstallige
huurpenningen. Het restant van de w aarborgsom ad circa EUR 6.500 is gestort
op de boedelrekening.

21-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Door de vennootschap w erd sinds maart 2018 een horecagelegenheid
geëxploiteerd aan de Kinkerstraat in Amsterdam. Daarbij zijn diverse personen
betrokken gew eest die in het verleden ook betrokken w aren bij de exploitatie
van een horecagelegenheid op dezelfde locatie. Gebleken is dat er de nodige
conflicten zijn gew eest tussen deze personen. Mede als gevolg daarvan zijn er
een aantal bestuurdersw ijzigingen gew eest. Dit heeft er ook in geresulteerd
dat de gemeente Amsterdam in maart 2019 de exploitatievergunning heeft
ingetrokken. Vanaf dat moment zijn de bedrijfsactiviteiten ook gestaakt. In de
daarop volgende periode is een achterstand in de betaling van huurpenningen
ontstaan, zodat de verhuurder een kort geding tot ontruiming aanhangig heeft
gemaakt. Deze vordering is ook toegew ezen door de Voorzieningenrechter. De
verhuurder is niet overgegaan tot ontruiming, aangezien door curanda hoger
beroep w as ingesteld. Het faillissement is aangevraagd door een (voormalig)
w erkneemster van curanda bij verzoekschrift van 27 augustus 2019. Het
faillissement is op 1 oktober 2019 uitgesproken door de rechtbank Amsterdam.

13-11-2019
1

De komende verslagperiode zal nog nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn op dit moment nog geen andere
oorzaken van het faillissementen gebleken.

21-02-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

13-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-10-2019

4

12-10-2019

1

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden opgezegd op grond van
artikel 40 Fw . De intake heeft plaatsgevonden op het kantoor van het UW V in
Alkmaar.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 30.000,00

€ 0,00

totaal

€ 30.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

13-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie is een inventaris voor een horecagelegenheid aanw ezig,
bestaande uit tafels, stoelen en keukenapparatuur. De inventaris is in
opdracht van de curator getaxeerd door Troostw ijk.

13-11-2019
1

De inventaris is verkocht aan een andere horecaondernemer voor een bedrag
van EUR 36.300 inclusief BTW (EUR 30.000 exclusief BTW ). De koopsom is
reeds ontvangen op de boedelrekening.

21-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is op grond van artikel 21 Inv bevoorrecht op de opbrengst
van de inventaris.

13-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door Troostw ijk. Thans w orden de
mogelijkheden van de verkoop onderzocht.

13-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Levensmiddelen

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een zeer beperkte voorraad levensmiddelen aanw ezig. Deze
vertegenw oordigen geen w aarde.

13-11-2019
1

De aanw ezige levensmiddelen w aren voor het overgrote deel niet meer
houdbaar en zijn om niet overgedragen aan de partij die ook de inventaris
heeft gekocht.

21-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is uitgebreid onderhandeld met de koper van de inventaris over de koopprijs
en de voorw aarden van de overeenkomst.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

21-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Gelet op de bedrijfsactiviteiten van curanda zijn er geen debiteuren.

13-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 642,53

13-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door curanda w ordt een bankrekening aangehouden bij de ING Bank. Op de
bankrekening bevond zich op het moment van de faillietverklaring een gering
debetsaldo.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door curanda zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

13-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben vooralsnog geen crediteuren aanspraak gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

13-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is gecorrespondeerd met de ING Bank naar aanleiding van het faillissement.

13-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatievergunning van de onderneming w as in maart 2019 ingetrokken
door de gemeente Amsterdam. Vanaf dat moment liggen de bedrijfsactiviteiten
ook stil, zodat van het voortzetten van de bedrijfsacitviteiten ook geen sprake
kan zijn.

13-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn een aantal partijen die hebben aangegeven interesse te hebben in een
doorstart van de bedrijfsactiviteiten van curanda. De mogelijkheden w orden
onderzocht of dit kan w orden gerealiseerd.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

13-11-2019
1

In onderzoek.

13-11-2019
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat een aantal administratieve
stukken ontbreken, w aaronder grootboekkaarten en kolommenbalansen. Bij
de betrokken partijen is nagevraagd of deze stukken alsnog kunnen w orden
aangeleverd.

27-05-2020
3

De administratieve bescheiden zijn nog altijd niet ontvangen. Zonder deze
stukken stelt de curator zich vooralsnog op het standpunt dat de
administratieplicht is geschonden.

11-09-2020
4

De verzochte administratieve stukken zijn niet ontvangen, zodat de curator
van oordeel is dat de boekhoudplicht is geschonden.

06-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Ten tijde van de faillietverklariing bestond er nog geen verplichting tot het
deponeren van een jaarrekening.

13-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

13-11-2019
1

De vennootschap is een zogeheten flex BV, zodat geen verplichting bestaat tot
het volstorten van de aandelen.

27-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn meerdere punten gebleken die
opgehelderd moeten w orden. Deze punten zijn voorgelegd aan de betrokken
partijen en verzocht is om een reactie. Die is nog niet ontvangen.

Toelichting
Door de betrokken partijen is niet gereageerd op de berichten die de curator
heeft verstuurd, zodat op dit moment nog niet kan w orden beoordeeld of
sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Ja

13-11-2019
1

27-05-2020
3

11-09-2020
4

06-11-2020
5

Toelichting
De boekhoudplicht is geschonden, zodat op grond van artikel 2:248 BW
vaststaat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-11-2019
1

In onderzoek

27-05-2020
3

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn meerdere punten gebleken die
opgehelderd moeten w orden. Deze punten zijn voorgelegd aan de betrokken
partijen en verzocht is om een reactie. Afhankelijk van de reactie kan w orden
beoordeeld of sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

11-09-2020
4

Toelichting
Door de betrokken partijen is niet gereageerd op de berichten die de curator
heeft verstuurd, zodat op dit moment nog niet kan w orden beoordeeld of
sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen
beoordelen of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

13-11-2019
1

Of er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden, is afhankelijk van de reactie
naar aanleiding van de geconstateerde punten.

27-05-2020
3

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

06-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is thans nog bezig met het verzamelen van de administratieve
bescheiden om het onderzoek uit te kunnen voeren.

13-11-2019
1

De curator heeft een aantal administratieve bescheiden ontvangen en is
inmiddels aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd en naar aanleiding daarvan is een
brief opgesteld w aarin de punten zijn opgenomen die zijn geconstateerd en
opheldering behoeven.

27-05-2020
3

Bij gebrek aan een inhoudelijke reactie heeft de curator nog geen gevolg
kunnen geven aan de geconstateerde punten. De curator beraadt zich over de
vervolgstappen.

11-09-2020
4

Bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden acht de curator het niet opportuun om
verdere actie te ondernemen naar aanleiding van de geconstateerde
onrechtmatigheden.

06-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

13-11-2019
1

Toelichting
Claimsagent: EUR 15,13
Salaris curator: P.M.
€ 54,45

21-02-2020
2

Toelichting
Claimsagent: EUR 54,45
Salaris curator: P.M.
€ 57,48
Toelichting
Claimsagent: EUR 57,48
Salaris curator: P.M.

27-05-2020
3

€ 60,50

11-09-2020
4

Toelichting
Claimsagent: EUR 60,50
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 88.852,00

13-11-2019
1

€ 120.067,00

21-02-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

13-11-2019
1

€ 5.842,36

21-02-2020
2

€ 34.768,80

27-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

13-11-2019
1

12

21-02-2020
2

17

27-05-2020
3

14

11-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.053,48

13-11-2019
1

€ 64.805,21

21-02-2020
2

€ 65.764,74

27-05-2020
3

€ 69.368,61

11-09-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

13-11-2019
1

Dat is op dit moment niet in te schatten. Dat is afhankelijk van de afw ikkeling
van de punten die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020
4

Het gerealiseerde boedelactief is onvoldoende om de boedelkosten te
kunnen betalen. Het faillissement zal derhalve w orden opgeheven bij gebrek
baten en er zal geen uitkering aan de faillissementscrediteuren kunnen
w orden gedaan.

06-11-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Eerste aanschrijving crediteuren en contact met crediteuren naar aanleiding
van het faillissement.

13-11-2019
1

Contact met crediteuren en toevoegen van vorderingen in claimsagent.

21-02-2020
2

Contact met crediteuren en toevoegen van vorderingen in claimsagent.

27-05-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er vijf gerechtelijke procedures
aanhangig. Bij vier van de vijf procedures w as curanda gedaagde. Op grond
van het bepaalde in artikel 29 Fw w orden deze procedures van rechtsw ege
geschorst.

13-11-2019
1

In de procedure bij het gerechtshof w aarbij curanda appellante is, is de curator
opgeroepen om de procedure over te nemen. De curator heeft deze procedure
niet overgenomen.

9.2 Aard procedures
De procedures hadden betrekking op de betaling van geldvorderingen, de
levering van aandelen en een indeplaatsstelling.

13-11-2019
1

9.3 Stand procedures
De diverse procedures zijn van rechtsw ege geschorst, dan w el niet
overgenomen door de curator.

13-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er is contact gew eest met de diverse advocaten die betrokken zijn bij de
procedures. Daarnaast zijn de stukken doorgenomen van de diverse
procedures.

13-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement;
- Oplevering bedrijfslocatie;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart / verkoop bedrijfsmiddelen.

13-11-2019
1

- Uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en vervolg daaraan geven.

21-02-2020
2

- Het afw ikkelen van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2020
3

- De afw ikkeling van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020
4

- Afw ikkeling van het faillissement.

06-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

13-11-2019
1

Dat is op dit moment nog niet in te schatten en is afhankelijk van de reactie
naar aanleiding van de geconstateerde punten bij het
rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2020
3

Dat is afhankelijk van de afw ikkeling van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020
4

Dit verslag is het eindverslag.

06-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-11-2019
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

21-02-2020
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

27-05-2020
3

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

11-09-2020
4

Verslaglegging, correspondentie met de rechter-commissaris en controle
afw ikkeling van het faillissement.

06-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

