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Algemene gegevens
Naam onderneming
EAT020
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EAT020 B.V.,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57704236, statutair
gevestigd te (1103 JT) Amsterdam aan de Bijlmerdreef 958 en
kantoorhoudende te (1059 CP) Amsterdam aan de Anthony Fokkerw eg 61
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Activiteiten onderneming
het exploiteren van een onderneming die zich bezighoudt met de contract- en
eventcatering

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ -185.915,00

€ -119.277,00

2020

€ 48.493,00

€ -27.087,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens : 2019: - € 1.795.743
2020: - € 689.724
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2020 - € 38.493 (w inst)
2019 - € 185.915 (verlies)
De curator heeft de jaarrekeningen over de boekjaren 2019 en 2020
ontvangen. De ontbrekende w inst- en verliesrekeningen heeft de curator
opgevraagd bij het bestuur.
De curator doet onderzoek naar de juistheid van de financiële gegevens.
Balanstotaal
2020 - € 27.087
2019 - € 119.277
De curator heeft de ontbrekende balansposities opgevraagd bij het bestuur.
w inst en verlies
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2018 - € 106.970 (verlies)
balanstotaal
2018 - € 80.831

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Boedelsaldo
€ 9.354,98
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€ 19.700,74

31-12-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-8-2021

01-10-2021
1

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

31-12-2021
2

t/m
31-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 36 min

2

27 uur 18 min

totaal

72 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
EAT020 B.V. (“EAT020”), h.o.d.n. Chef on the Spot, is opgericht bij notariële
akte van 11 april 2013. De aandelen in EAT020 w orden gehouden door EAT020
Holding B.V., w elke vennootschap tevens alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van EAT020 is.
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De bestuurders van EAT020 Holding zijn A.G. Kuipers Holding B.V. en Seven
Bridges B.V. De heer A.G. Kuipers is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van
A.G. Kuipers Holding B.V. De heer R.R. van Hattem is alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van Seven Bridges B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is EAT020 niet betrokken bij lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend is EAT020 geen partij bij verzekeringsovereenkomsten
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Op datum faillissement beschikte EAT020 over de volgende verzekeringen:
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- Inventarisverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bereiden van maaltijden op
locatie
- Rechtsbijstandsverzekering
- Ongevallenverzekering
Bovengenoemde verzekeringen zijn door de verzekeraars per datum
faillissement beëindigd.

1.4 Huur
EAT020 had een mondelinge onderhuurovereenkomst met haar (indirect)
bestuurder, op grond w aarvan zij gebruik maakte van het pand aan de
Anthony Fokkerw eg 61 te Amsterdam. Met toestemming van de rechtercommissaris, heeft de curator deze huurovereenkomst opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft een bespreking gehad met het bestuur van EAT020. Het
bestuur verklaarde als volgt over de activiteiten van EAT020 en de oorzaken
van het faillissement.
Activiteiten
EAT020 richtte zich op de contract- en eventhoreca. EAT020 verzorgde – onder
de naam Chef on the Spot – lunches voor het personeel van diverse kantoren.
EAT020 bediende een aantal mooie klanten.
Oorzaken faillissement
Het bestuur w as voornemens de klantenkring van EAT020 te vergroten en de
productie op te schalen. Begin 2020 w aren de vooruitzichten goed, in die zin
dat EAT020 een aantal mooie klanten contracteerde. De vooruitzichten w aren
positief. In maart 2020 brak de Coronacrisis uit, w aardoor bijna de gehele
omzet van EAT020 w egviel. Vrijw el alle klanten gaven aan geen lunches meer
te w illen afnemen, omdat het personeel niet meer op kantoor w erkzaam w as.
Doordat het thuisw erkbeleid bleef gelden (en EAT020 dus vrijw el geen omzet
realiseerde) zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan het faillissement
aan te vragen.
De curator zal de door het bestuur genoemde oorzaken van het faillissement
op juistheid controleren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4
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Toelichting
EAT020 heeft vier w erknemers in dienst. De w erknemers w aren tot en met juli
2021 betaald. De curator heeft contact opgenomen met UW V om de
Loongarantieregeling in w erking te stellen. De intake van de w erknemers door
UW V heeft inmiddels plaatsgevonden en de Loongarantieregeling is in w erking
gesteld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-9-2021

4

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief
van 7 september 2021 de arbeidsovereenkomsten met de
w erknemers opgezegd ex artikel 40 Fw . Het UW V heeft vervolgens
de Loongarantie

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
EAT020 heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
EAT020 heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De inventaris w aarvan
EAT020 gebruik maakte, zijn eigendom van de moedervennootschap van
EAT020.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tijdens de Coronacrisis heeft EAT020 nog voor een klein aantal klanten de
lunch georganiseerd. De overige klanten van EAT020 hadden de
overeenkomsten vanw ege de Coronacrisis opgezegd of gepauzeerd. Omdat de
uitvoering van de lopende opdrachten niet meer mogelijk w as omdat EAT020
haar chef-kok op staande voet heeft moeten ontslaan, heeft EAT020 enkele
w eken geleden de uitvoering uitbesteed een cateringbedrijf dat in hetzelfde
gebouw maaltijden maakt. Het onderhanden w erk van EAT020 w erd aldus
uitgevoerd door een derde partij.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 11.900,00
totaal

€ 11.900,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
EAT020 beschikt over een klantenbestand. Een gedeelte van de klanten w erd
in de afgelopen periode bediend door een derde partij. Deze partij heeft
interesse getoond in de overname van deze klanten. De curator is in
vergaande onderhandelingen met deze partij, over de voortzetting en
overdracht van de betreffende klanten. De curator verw acht in de aankomende
verslagperiode definitieve overeenstemming te bereiken, w elke
overeenstemming w ordt vastgelegd in een overeenkomst.
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De overige klanten w erden – vanw ege de Coronacrisis – niet meer bediend. De
curator zal zich in de komende verslagperiode buigen over een mogelijke
verkoop van de resterende klanten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de onderhandelingen met
bovengenoemde partij voortgezet. De curator is – met toestemming van de
rechter-commissaris – met deze partij overeengekomen dat de betreffende
klanten w orden overgedragen. Als vergoeding voor deze overdracht,
ontvangt de boedel een bedrag van € 11.900 inclusief BTW .

3.9 Werkzaamheden andere activa

31-12-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 7.102,98

€ 1.336,51

€ 7.102,98

€ 1.336,51

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens het debiteurenoverzicht van EAT020, heeft EAT020 een
debiteurenportefeuille van
€ 7.102,98. De curator heeft de debiteuren in de afgelopen verslagperiode
verzocht de openstaande vorderingen te betalen. Tot op heden is één
vorderingen betaald.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van € 1.245,76
geïncasseerd. Daarnaast vernam de curator van tw ee debiteuren dat de
betreffende vorderingen van in totaal € 891,75 reeds voor datum
faillissement zijn voldaan. Op basis van de rekeningafschriften concludeert de
curator dat deze vorderingen inderdaad voor datum faillissement zijn
voldaan. Deze vorderingen zijn aldus ten onrechte in de administratie
opgenomen.
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De huidige debiteurenpositie bedraagt € 4.965,47. In de afgelopen
verslagperiode heeft de curator de betreffende debiteuren nogmaals
aangeschreven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal zich in de komende verslagperiode verder richten op het
incasseren van de openstaande vorderingen.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode verder richten op het
incasseren van de openstaande vorderingen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
EAT020 bankierde bij Rabobank. Op datum faillissement w as sprake van een
creditsaldo van € 9.264,23. De curator heeft aanspraak gemaakt op dit bedrag
dat inmiddels op de faillissementsrekening is bijgeschreven.
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5.2 Leasecontracten
EAT020 w as partij bij een leaseovereenkomst, op grond w aarvan EAT020
enkele apparaten voor de rittenregistratie leasete. De overeenkomst is –
w egens het faillissement van EAT020 – door de leasemaatschappij ontbonden.
De apparaten w orden aan de leasemaatschappij overgedragen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een crediteur heeft een beroep gedaan op het door hem bedongen
eigendomsvoorbehoud en heeft de curator verzocht om afgifte van de
geleverde zaken. De geleverde zaken bevinden zich echter niet meer in de
boedel, w aardoor de curator niet kan overgaan tot afgifte hiervan. De curator
zal de vordering van de crediteuren op de lijst van (concurrente) crediteuren
plaatsen.
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5.6 Retentierechten
Er is voor alsnog geen beroep op een retentierecht gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Er is voor alsnog geen beroep op een retentierecht gedaan.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten die EAT020 op datum faillissement nog exploiteerde, w erden
door een derde partij uitgevoerd. Voortzetting van de activiteiten door de
boedel behoorde daardoor niet tot de mogelijkheden.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden behoorde.
W egens de beperkte omvang van de activa en de activiteiten die door een
derde partij w erden uitgevoerd, bleek een doorstart niet mogelijk.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de boekhouding ontvangen. Daarnaast
heeft de curator Insolvit ingeschakeld voor het veiligstellen van de financiële
administratie.
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De curator zal de administratie in de komende verslagperiode nader
bestuderen.
In de afgelopen verslagperiode heeft Insolvit – op verzoek van de curator –
de administratie van EAT020 veiliggesteld. De curator zal de administratie in
de komende verslagperiode nader bestuderen.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van EAT020 zijn op de navolgende data gedeponeerd:
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2019 30 juli 2020
2018 27 juli 2019
2017 28 juli 2018
De jaarrekeningen over de boekjaren 2017 t/m 2019 zijn derhalve op tijd
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van
de accountant niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat aan de
stortingsverplichting is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.
€ 11.482,44

01-10-2021
1

31-12-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 104.091,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 104.091,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.777,70
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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18
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 109.948,50
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€ 142.440,81
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Voor zover bekend is EAT020 niet betrokken bij procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval richten op:
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• bestudering van de administratie van EAT020;
• het incasseren van de debiteurenportefeuille;
• afronding van de overeenkomst tot overdracht van de lopende
overeenkomsten;
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode in ieder geval richten op:
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• bestudering van de administratie van EAT020;
• het incasseren van de debiteurenportefeuille;
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend
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10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

