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Algemene gegevens
Naam onderneming
I.Q. Tank B.V.

01-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap I.Q. Tank B.V. h.o.d.n. Happyhappyjoyjoy East,
gevestigd te Amsterdam en zaakdoende aan de Oostelijke Handelskade 4 te
Amsterdam.

01-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een restaurant

01-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.579.553,00

€ -101.625,00

€ 380.916,00

2018

€ 1.882.554,00

€ -40.705,00

€ 445.845,00

2017

€ 1.962.138,00

€ 384.209,00

€ 421.460,00

2016

€ 1.445.594,00

€ -162.793,00

€ 465.495,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de aangeleverde (concept)
jaarrekeningen.

01-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
31

01-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 61.758,00

01-10-2020
2

€ 61.872,95

22-12-2020
3

Verslagperiode
van
29-5-2020

01-07-2020
1

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

01-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

22-12-2020
3

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 30 min

2

77 uur 30 min

3

13 uur 48 min

totaal

181 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap I.Q. Tank B.V. is opgericht bij akte van 9 augustus
2000. De bestuurder is de besloten vennootschap I.Q. Creative B.V. De
aandelen in de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door de besloten
vennootschappen I.Q. Creative (50%) en Nedstede Leisure Participaties B.V.
(50%).

01-07-2020
1

De gefailleerde vennootschap maakt onderdeel uit van de I.Q. Creative groep
van w aaruit diverse horecagelegenheden w orden geëxploiteerd, w aaronder
drie andere Happyhappyjoyjoy restaurants.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen eindigen als gevolg van niet-betaling. De
bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet, zodat het niet opportuun w as om de
verzekeringen voort te zetten.

01-07-2020
1

1.4 Huur
Door curanda w ordt een bedrijfslocatie gehuurd aan de Oostelijke
Handelskade 4 te Amsterdam. De huurovereenkomst is door de verhuurder
opgezegd op grond van artikel 39 Fw .

01-07-2020
1

De bedrijfslocatie is opgeleverd aan de verhuurder.

01-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap exploiteert vanaf 2012 een horecaonderneming op de locatie
aan Oostelijke Handelskade 4 in Amsterdam. Van 2012 tot 2016 w erd een
onderneming onder de naam Mercat geëxploiteerd en vanaf 2016 een
onderneming onder de naam Happyhappyjoyjoy East. De bedrijfsactiviteiten
zijn al jaren verlieslatend. De verliezen zouden zijn gefinancierd door de
holding. Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus w as er sprake van een
enorme omzetdaling. Daardoor w as ook de holding niet langer meer in staat
om aanvullende financieringen te verstrekken. Door deze financiële problemen
zag het bestuur zich genoodzaakt om op 29 mei 2020 surseance van betaling
aan te vragen. Dit verzoek is diezelfde dag toegew ezen door de rechtbank. Na
de verlening van de surseance van betaling zijn de mogelijkheden nog
onderzocht om een aanvullende financiering aan te trekken. Dit bleek niet
mogelijk, zodat op 5 juni 2020 de surseance van betaling is ingetrokken en
gelijktijdig het faillissement is uitgesproken.

01-07-2020
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen andere oorzaken van het
faillissement gebleken.

01-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31

01-07-2020
1

Toelichting
Bij curanda w aren 31 personeelsleden in dienst, w aarvan een aanzienlijk deel
nulurencontracten had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
31

01-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-6-2020

31

totaal

31

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsadministratie is gecontroleerd. De ontslagbrieven zijn opgesteld.
Er heeft daarnaast een bespreking met het personeel plaatsgevonden en er is
met meerdere personeelsleden gecorrespondeerd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

01-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris
Terrasmeubilair
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 31.250,00
€ 475,00

€ 114,95

€ 31.725,00

€ 114,95

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie bevindt zich een inventaris voor een restaurant.

01-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft reeds een vordering ingediend van circa EUR 30.000 voor
achterstallige loonheffingen. Op grond van artikel 21 IW 1990 is de fiscus
bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

01-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostw ijk.
Er zijn diverse opkopers uitgenodigd om de aanw ezige inventaris te
inspecteren en een bieding uit te brengen. De verw achting is dat op korte
termijn overeenstemming kan w orden bereikt met een partij over de verkoop
van de inventaris.

01-07-2020
1

Er is met meerdere partijen gesproken over de verkoop van de inventaris.
Uiteindelijk is overeenstemming bereikt met de verhuurder, Nedstede, voor
een bedrag van EUR 31.250 exclusief BTW . Met Nedstede is onderhandeld over
de inhoud van de koopovereenkomst.

01-10-2020
2

Op een externe opslaglocatie bevindt zich nog een hoeveelheid
terrasmeubilair, bestaande uit tafels en stoelen. De komende verslagperiode
zullen de mogelijkheden w orden onderzocht om dit meubilair te verkopen.
Het terrasmeubilair is verkocht aan een zustervennootschap van curanda.

22-12-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad levensmiddelen op locatie

€ 2.000,00

€ 242,00

Voorraad levensmiddelen extern opgeslagen

€ 5.000,00

€ 605,00

totaal

€ 7.000,00

€ 847,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat voornamelijk uit ingevroren levensmiddelen en
alcoholische dranken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is eveneens getaxeerd door Troostw ijk. De partij met w ie naar
alle w aarschijnlijkheid overeenstemming zal w orden bereikt over de verkoop
van de inventaris zal ook de voorraad overnemen.

01-07-2020
1

De voorraad, die zich bevindt op de bedrijfslocatie van curanda, is verkocht aan
de partij die ook de inventaris heeft overgenomen voor een bedrag van EUR
2.000 exclusief BTW .

01-10-2020
2

Kort na de verlening van de surseance van betaling is een deel van de
ingevroren vorraad verplaatst naar een externe locatie, zodat die niet verloren
zou gaan. Deze voorraad is verkocht voor een bedrag van EUR 5.000 exclusief
BTW .

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 15.450,00

totaal

€ 15.450,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de ING Bank. De curator heeft reeds
aangegeven geen incassow erkzaamheden te zullen uitvoeren ten behoeve
van de pandhouder.

01-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenadministratie is geïnventariseerd.

01-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.475.687,85

01-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door de ING Bank is een financiering verstrekt aan de I.Q. Creative groep
w aarvoor de gefailleerde vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is. Als gevolg
van het faillissement van I.Q. Tank B.V. is de financiering volledig opeisbaar
gew orden.

5.2 Leasecontracten
Er zouden leasecontracten zijn ten aanzien van een printer en een w asstraat
voor in de spoelkeuken. Hierover w ordt nog gecorrespondeerd met de
leverancier van de w asstraat.

01-07-2020
1

De leveranciers van de leasegoederen zijn in de gelegenheid gesteld die op te
halen.

01-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op de inventaris, voorraad en vorderingen ten gunste van de ING
Bank.

01-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Met de pandhouder vindt overleg plaats omtrent de verkoop van de voorraad.

01-07-2020
1

De voorraad is in overleg met de pandhouder verkocht.

01-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud
zijn uitgenodigd om dit vrijdag 3 juli 2020 uit te oefenen.

01-07-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

22-12-2020
3

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

01-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
recht van reclame.

01-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn nog geen afspraken gemaakt met de pandhouder over een
boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraad.
€ 847,00

01-07-2020
1

01-10-2020
2

Toelichting
De voorraad is in opdracht van de pandhouder verkocht voor een totaalbedrag
van EUR 7.000. Conform de seperatistenregeling is een boedelvergoeding
overeengekomen van 10%, derhalve een bedrag van EUR 700 exclusief BTW
(EUR 847 inclusief BTW )
€ 114,95

22-12-2020
3

Toelichting
Het terrasmeubilair is verkocht voor een bedrag van EUR 475. Er is een
boedelvergoeding overeengekomen van 20% van de koopsom, derhalve een
bedrag van EUR 95 exclusief BTW (EUR 114,95 inclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De zekerheidsstukken zijn gecontroleerd. Daarnaast is er gecorrespondeerd
met de pandhouder omtrent het uitw innen van de zekerheidsrechten.

01-07-2020
1

Er heeft overleg plaatsgevonden met de pandhouder omtrent de verkoop van
de voorraad.

01-10-2020
2

Er zijn afspraken gemaakt met de pandhouder over de verkoop van het
terrasmeubilair.

22-12-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de verlening van de surseance van betaling is het restaurant nog enkele
dagen open gew eest voor uitsluitend het afhalen van bestellingen. Mede
vanw ege de maatregelen voor de horeca als gevolg van COVID-19 is besloten
om het restaurant niet te openen.

01-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

01-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen doorstart gerealiseerd.

01-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. Er is contact gew eest
met meerdere partijen die actief zijn in de horecabranche. Het is uiteindelijk
niet mogelijk gebleken om overeenstemming te bereiken over een doorstart.

01-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

01-07-2020
1

In opdracht van de curator is de administratie onderzocht door een
accountant. Geconstateerd is dat de administratie voldoet aan de daaraan te
stellen eisen.

01-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 11 mei 2020
2017: 10 januari 2019
2016: 13 februari 2018

01-07-2020
1

De jaarrekening moet op grond van artikel 2:394 BW binnen 12 maanden na
het einde van het boekjaar w orden gedeponeerd. Aan deze verplichting is de
afgelopen drie jaar niet voldaan. De curator heeft daar vooralsnog geen
conclusies aan verbonden.
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen andere onrechtmatigheden
gebleken die kw alificeren als onbehoorlijk bestuur. Als gevolg daarvan zal de
curator geen consequenties verbinden aan de schending van de
publicatieplicht.

01-10-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daartoe bestaat geen verplichting.

01-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

01-07-2020
1

De vennootschap is opgericht in 2000, zodat de curator het niet opportuun
acht om onderzoek te doen naar de stortingsverplichting op de aandelen.

01-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd. Daaruit zijn w el enkele punten
gebleken die nog opgehelderd moeten w orden door het bestuur, maar die niet
zullen kw alificeren als onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

01-07-2020
1

01-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-07-2020
1

In onderzoek

01-10-2020
2

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn enkele punten gebleken die nog
opgehelderd moeten w orden door het bestuur. De curator is thans in
afw achting van de reactie van het bestuur.
Nee

22-12-2020
3

Toelichting
Het bestuur heeft gereageerd op de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek en op basis daarvan kan w orden geconcludeerd
dat geen sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In opdracht van de curator w ordt de administratie onderzocht door een
forensisch accountant. De rapportage zal de komende verslagperiode gereed
zijn.

01-07-2020
1

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

22-12-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is gecorrespondeerd met de accountant van curanda over het aanleveren
de relevante administratie. Nadat de administratieve bescheiden zijn
ontvangen, zijn die geïnventariseerd en is er contact gew eest met de
forensisch accountant over het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-07-2020
1

De bevindingen van de forensisch accountant zijn uitgebreid met hem
besproken. De punten uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn vervolgens
voorgelegd aan het bestuur en daarover w ordt nu gecorrespondeerd met het
bestuur en de accountant van de vennootschap.

01-10-2020
2

Er is gecorrespondeerd met het bestuur over de resterende punten uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Alle punten zijn inmiddels opgehelderd en er zijn
geen onrechtmatigheden geconstateerd.

22-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

01-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering verhuurder: P.M.
Vordering UW V: P.M.
ClaimsAgent: EUR 24,20
€ 139,15

01-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering verhuurder: P.M.
Vordering UW V: P.M.
ClaimsAgent: EUR 139,15
€ 76.682,31

22-12-2020
3

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering UW V: 63.885,06
Vordering verhuurder: EUR 12.646
ClaimsAgent: EUR 151,25

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.964,00

01-07-2020
1

€ 116.919,00

01-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 36.687,25

01-07-2020
1

22-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

01-07-2020
1

41

01-10-2020
2

42

22-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.197,53

01-07-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van curanda stond er per datum verlening surseance
van betaling een bedrag open van EUR 231.171,52 aan handelscrediteuren.
Daarnaast zou er een schuld zijn van EUR 1.034.733 aan
groepsmaatschappijen.
€ 98.996,19

01-10-2020
2

€ 110.915,17

22-12-2020
3

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

01-07-2020
1

Er zal geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan.
Of een uitkering aan de preferente crediteuren kan w orden gedaan, is
afhankelijk van de hoogte van de boedelkosten, meer in het bijzonder de
hoogte van de boedelvordering van het UW V, die nog niet is ontvangen.

01-10-2020
2

Het gerealiseerde boedelactief is onvoldoende om de boedelkosten te
kunnen betalen. Het faillissement zal derhalve w orden opgeheven bij gebrek
aan baten.

22-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie van de crediteurenadministratie. De crediteuren zijn
aangeschreven en er is veelvuldig contact gew eest met crediteuren naar
aanleiding van de faillietverklaring.

01-07-2020
1

De ingediende vorderingen zijn gecontroleerd en er is contact gew eest met
diverse crediteuren.

01-10-2020
2

Indienen vordering en contact met crediteuren over de voortgang van het
faillissement.

22-12-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop inventaris;
- Verkoop voorraad;
- Oplevering bedrijfslocatie aan verhuurder;
- Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;

01-07-2020
1

- Afw ikkelen van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek;
- Verkoop terras meubilair;
- Afw ikkeling van het faillissement.

01-10-2020
2

- Afw ikkeling van het faillissement.

22-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

01-07-2020
1

Er w ordt naar gestreefd om het faillissement de komende verslagperiode af te
w ikkelen. Dit zal met name afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de punten
die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2020
2

Dit verslag is het eindverslag.

22-12-2020
3

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

01-07-2020
1

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

22-12-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

