Openbaar faillissementsverslag
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Datum verslag
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3
20-08-2021
F.15/20/330
NL:TZ:0000170906:F001
22-12-2020

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Food Buy B.V.

13-01-2021
1

Gegevens onderneming
Adres: Burgemeester Van Stamplein 148 te Hoofddorp
Kamer van Koophandel registratienummer: 55024750
Boedelrekening: NL77KASA0222730145

13-01-2021
1

Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel vermeldt in het register als activiteit: restaurants.
Gefailleerde drijft een horecaonderneming w aarbij de activiteiten bestonden uit
de exploitatie van een (Japans sushi & grill) restaurant en een afhaal- en
bezorgdienst.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.886.581,00

€ 74.053,00

€ 431.942,00

2019

€ 1.910.529,00

€ 27.751,00

€ 405.829,00

2017

€ 1.942.855,00

€ 164.332,00

€ 458.006,00

Toelichting financiële gegevens

13-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot
de jaren 2019, 2018 en 2017 zijn afkomstig uit de jaarstukken (met
samenstellingsverklaring van de accountant) 2019 en 2018 zoals deze w erden
aangeleverd door het bestuur van gefailleerde. De omzetgegevens betreffen
de in de jaarrekening opgenomen netto omzet over 2017, 2018 en 2019. Het
opgenomen verlies over 2017 en de w insten over 2018 en 2019 betreffen het
resultaat na belastingen in de jaarrekening.

13-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
34

13-01-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren gemiddeld 34 personeelsleden in loondienst en/of op
basis van een oproepcontract w erkzaam.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-01-2021
1

€ 72.511,85

23-04-2021
2

€ 72.511,85

20-08-2021
3

Verslagperiode
van
22-12-2020

13-01-2021
1

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

23-04-2021
2

t/m
23-4-2021
van
24-4-2021
t/m
20-8-2021

Bestede uren

20-08-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 48 min

2

83 uur 6 min

3

17 uur 12 min

totaal

124 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement is op dinsdag 22 december jl. uitgesproken en de curator
heeft direct telefonisch overleg gehad met het bestuur van gefailleerde,
w aarna een bezoek is gebracht aan de bedrijfslocatie. De aanw ezige activa
zijn geïnventariseerd en w orden getaxeerd voor onderhandse verkoop. De
curator is tevens in overleg over de organisatie van een online veiling. Er is
gesproken met diverse gegadigden over een onderhandse verkoop van de
gezamenlijke activa.
De crediteuren w erden aangeschreven.
De arbeidsovereenkomsten w erden opgezegd. Het personeel is aangemeld bij
het UW V voor de loongarantieregeling. De intake van het personeel door het
UW V heeft plaatsgevonden.

13-01-2021
1

De afgelopen verslagperiode w erd het reguliere onderzoek gestart. De nadere
toelichting van de w erkzaamheden en bestede tijd aan de w erkzaamheden
w ordt in dit verslag nader gespecificeerd.

23-04-2021
2

De afgelopen verslagperiode w erd onderzoek verricht naar de gevoerde
administratie. De nadere toelichting van de w erkzaamheden en bestede tijd
aan de w erkzaamheden w ordt in dit verslag nader gespecificeerd.

20-08-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 20 juni 2012. Haar bestuurder is de heer K.K. Lam.
Er zijn 10 aandeelhouders.
Op 15 december 2020 w erd de statutaire naam Shabu Shabu Hoofddorp B.V.
gew ijzigd in Food Buy B.V.

13-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

13-01-2021
1

Er zijn de afgelopen verslagperiode geen lopende procedures bekend
gew orden.
De curator gaat er van uit dat de mededeling van het bestuur correct is en er
derhalve geen lopende procedures zijn.

23-04-2021
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Verzekeringen die niet (langer)
noodzakelijk zijn, w orden opgezegd of zullen eindigen w egens het niet betalen
van premies.

13-01-2021
1

De aansprakelijkheidsverzekering, de gevarenverzekering en de
glasverzekering w erden beëindigd per 22 december 2020.
Omdat de verzekeringen zijn beëindigd kort voor het begin van de nieuw e
(jaarlijkse) periode van 2021 w ordt geen premierestitutie verw acht.
Voor de periode van 22 december tot en met 31 december 2020 w ordt beperkt
restitutie van de premies verw acht.

23-04-2021
2

Er w erd premierestitutie ontvangen ad € 36,78.

20-08-2021
3

1.4 Huur
De lopende huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte is opgevraagd en de
huur w erd opgezegd door de verhuurder.
De huur eindigt op 4 april 2021.

13-01-2021
1

Er zal overleg volgen met de verhuurder ten aanzien van de ontruiming en
tijdige oplevering van het gehuurde.
Het gehuurde w erd in overleg met de verhuurder ontruimd en bezemschoon
opgeleverd op 6 april 2021.
Er is een eindinspectierapport opgesteld door de verhuurder.
De meterstanden voor gas, w ater en elektriciteit w erden opgenomen.
De bankgarantie voor de onbetaalde huur w erd ingeroepen voor het bedrag
van € 35.352,52.
Het indienen van de concurrente vordering voor (het restsaldo) van de
onbetaalde huur in de periode voor het faillissement, tezamen met de
concurrente vordering voor het herstellen van het gehuurde in oorspronkelijke
staat, en de boedelvordering voor de verschuldigde huur over de opzegtermijn
is opgevraagd en w ordt binnen enkele w eken verw acht.

23-04-2021
2

De verhuurder heeft de vorderingen ingediend voor de onbetaalde huur van
de periode voor de datum van het faillissement en de huur over de
opzegtermijn.
De onbetaalde huur voor het faillissement w erd verrekend met de
bankgarantie ad
€ 35.352,52. Er is geen concurrente (rest)vordering ingediend.
De ingediende boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn bedraagt
€ 36.111,28.

20-08-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden w aaronder de huidige
marktomstandigheden als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met
COVID-19. Het restaurant van gefailleerde is gedw ongen gesloten vanaf 15
december 2020 tot en met in ieder geval 9 februari 2021. De afhaal- en
bezorgdienst van gefailleerde realiseren onvoldoende omzet om de lopende
verplichtingen van te kunnen voldoen en er w as voor het bestuur en de
aandeelhouders onvoldoende uitzicht op versoepeling van de maatregelen die
tot tijdige verbetering van de verdiencapaciteit leiden.
De curator zal de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement starten.

13-01-2021
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt de komende
verslagperiode gestart aan de hand van de controle van de gevoerde
administratie.

23-04-2021
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt de komende
verslagperiode voortgezet.

20-08-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

13-01-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur 34
personeelsleden in loondienst en/of op basis van een oproepcontract
w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
34

13-01-2021
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur
eveneens 34 personeelsleden w erkzaam bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-12-2020

39

De curator heeft de aangetroffen arbeidsovk's opgezegd ex art.
40 FW . Een aantal ovk's is zekerheidshalve opgezegd door de
curator bij gebrek aan w etenschap over de datum van het einde
van de ovk.
De arbeidsovereenkomsten w erden met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd en de intake voor het personeel
door het UW V heeft plaatsgevonden.

totaal

39

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten ex art.40 FW , het informeren
van de w erknemers en communicatie met de medew erkers van het UW V om
het personeel (digitaal) aanspraak te kunnen laten maken op de
loongarantieregeling.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

13-01-2021
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken
in eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoor- en restaurantinventaris

€ 27.393,30

totaal

€ 27.393,30

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een kantoor- en restaurantinventaris aangetroffen. Deze is
geïnventariseerd en w ordt getaxeerd voor onderhandse verkoop, dan w el zal
openbaar w orden geveild.

13-01-2021
1

De kantoor- en restaurantinventaris w erden de afgelopen verslagperiode
verkocht via een internetveiling. De veiling opbrengst bedraagt € 27.393,30
exclusief de Omzetbelasting, minus de veilingkosten. De verkoopopbrengst
inclusief de Omzetbelasting w erd de afgelopen verslagperiode door de boedel
ontvangen.

23-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bank heeft geen pandrecht op de inventaris geclaimd en van een andere
pandhouder is vooralsnog niet gebleken. Volgens de administratie van
gefailleerde is er ten aanzien van de Belastingdienst sprake van diverse
vorderingen met betrekking tot de niet afgedragen Loonheffingen. Voor deze
vorderingen van de Belastingdienst zou het bodemvoorrecht gelden als er toch
een pandrecht gevestigd blijkt te zijn. De (verw achte) totaalopbrengst van de
bodemzaken zal w aarschijnlijk lager zijn dan de verw achte vorderingen van de
Belastingdienst.
De komende verslagperiode zullen de vorderingen van de Belastingdienst
nader w orden onderzocht en zal indien nodig w orden beoordeeld w elk deel
van de verkoopopbrengst van de bodemzaken geldt ter dekking van de
vorderingen van de Belastingdienst.

13-01-2021
1

Alle vorderingen van de Rabobank uit reguliere kredieten w aarvoor een
pandrecht w as gevestigd op de inventaris zijn voldaan voor het faillissement.
Op de verkoopopbrengst van de inventaris is derhalve geen aanspraak
gemaakt door de pandhouder en de verkoopopbrengst van de inventaris is in
de boedel gevloeid.

23-04-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er w ordt voor de curator om tot verkoop te komen onderhandeld met diverse
opkopers om tot verkoop te komen en/of er w ordt een internetveiling
georganiseerd om tot verkoop te komen door een daarin gespecialiseerde
onderneming.

13-01-2021
1

De kantoor- en restaurantinventaris w erden de afgelopen verslagperiode
verkocht via een internetveiling. De verkoopopbrengst w erd aan de boedel
afgedragen.

23-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is een beperkte voorraad aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad betrof diverse (bederfelijke) etensw aren die op de dag van het
faillissement w erden verkocht door de diverse bestellingen van consumenten.

13-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De bestellingen zijn voornamelijk verw erkt door Thuisbezorgd.nl. De verw achte
opbrengst is € 2.047,50.

13-01-2021
1

De afgehandelde bestellingen van de dag van het faillissement zijn afgerekend
met Thuisbezorgd.nl, met een ander digitaal bezorgplatform of door
rechtstreekse pinbetaling bij de klant.
Op bestellingen via Thuisbezorgd.nl en andere bezorgplatformen w erden
kosten ingehouden. Ook de nadien geannuleerde bestellingen w erden
verrekend met de opbrengst.
De eindafrekening is nog niet van de verschillende (betaal)platformen
ontvangen en zal w orden opgevraagd. De komende verslagperiode w orden de
afgedragen betalingen gecontroleerd en de kosten in kaart gebracht inclusief
de desbetreffende te verrekenen Omzetbelasting.

23-04-2021
2

De eindafrekeningen zijn inmiddels van de verschillende (betaal)platformen
ontvangen. Bij het bestuur is navraag gedaan over de in rekening gebrachte
kosten en de facturatie daarvan.

20-08-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Volgens de administratie van gefailleerde staat
er per 16 december 2020 een bedrag van €
721,23 open bij één debiteur. De vordering zal
w orden geïnd.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator zal de debiteurenpositie nader bepalen.
Rabobank heeft mogelijk een pandrecht op de debiteuren.

13-01-2021
1

De debiteur heeft op de bankrekening van gefailleerde betaald.

23-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er w orden zo nodig met Rabobank afspraken gemaakt over een eventuele
incasso door de curator tegen een boedelbijdrage van Rabobank.

13-01-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft zich niet gemeld bij de curator en nog geen vordering
ingediend. Uit de door het bestuur aangeleverde stukken volgt dat er sprake is
van aan gefailleerde verstrekte lening(en) en een financieringsovereenkomst
d.d. 5 mei 2020 met Rabobank voor een bedrag van € 180.000,-. De lening
betreft vermoedelijk een speciaal Covid-krediet. De lening is volgens opgave
van het bestuur grotendeels afgelost.
De curator w acht de komende verslagperiode de vordering van Rabobank af.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank voor de verstrekte reguliere kredieten w erd al
voor het faillissement volledig afgelost.
Rabobank heeft aan de verhuurder een bankgarantie afgegeven ten bedrage
van € 35.352,52. De garantie w erd ingeroepen door de verhuurder en betaald
door Rabobank. Voor de ingeroepen garantie w erden kosten in rekening
gebracht. Als zekerheid voor de voormelde garantie en de kosten heeft
Rabobank een pandrecht op het creditsaldo van de spaarrekening van
gefailleerde ad € 36.495,45. De bank heeft het creditsaldo op de
spaarrekening verrekend met de voormelde vordering w egens de ingeroepen
garantie. Het restsaldo van de spaarrekening w erd aan de boedel afgedragen.

13-01-2021
1

23-04-2021
2

Op de betaalrekeningen van gefailleerdezijn zow el de prefaillissementsdebiteuren als de boedeldebiteuren geïncasseerd. De prefaillissementsdebiteuren w erden verpand aan Rabobank als zekerheid voor de
verstrekte financiering. De vorderingen van Rabobank zijn volledig voldaan
zonder dat het gehele saldo van pre-faillissementsdebiteuren w erd
aangesproken. Het creditsaldo dat per saldo is gerealiseerd op de
bankrekeningen van gefailleerde ad € 34.818,47 w erd door Rabobank aan de
faillissementsboedel afgedragen.
De vordering van Rabobank is samengevat volledig afgelost en het creditsaldo
w erd aan de boedel afgedragen.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is er sprake van diverse lopende
leasecontracten.
Deze overeenkomsten w orden nader geïnventariseerd.
Van gehuurde zaken w orden de overeenkomsten opgezegd en de gehuurde
zaken w orden voor afhalen beschikbaar gesteld aan de eigenaren.
Overige leaseovereenkomsten zullen w orden beoordeeld op mogelijke
overw aarde.

13-01-2021
1

Er w aren leaseovereenkomsten voor een auto, fietsen, scooters en diverse
keukenapparatuur.
De leaseovereenkomsten w erden opgezegd en de desbetreffende zaken zijn
afgegeven aan de eigenaren/verhuurders.

23-04-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De financieringsovereenkomst d.d. 5 mei 2020 bepaalt dat de bank als
zekerheden een pandrecht op de voorraad en de vorderingen op derden van
gefailleerde vraagt. Gefailleerde heeft ter vestiging van het pandrecht een
onderhandse akte d.d. 5 mei 2020 ondertekend. Door de bank is bij de curator
(nog) geen exemplaar van de akte zoals die w erd geregistreerd door de
Belastingdienst aangeleverd. De geregistreerde verzamelpandakte w aarbij de
debiteuren bij volmacht zijn verpand aan de bank is tevens (nog) niet
aangeleverd.

13-01-2021
1

De volledige vordering van Rabobank w erd voldaan. De vordering w erd
voldaan met de betalingen van de debiteuren op de bankrekening van
gefailleerde. Op de debiteuren rust een door de door de curator erkend
pandrecht. Na datum faillissement is een creditsaldo op de bankrekeningen
van gefailleerde ontstaan. Het pandrecht op de inventaris is derhalve niet
aangesproken.

23-04-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De positie van de bank als separatist is vooralsnog niet duidelijk. Deze w ordt
de komende verslagperiode nader bepaald.

13-01-2021
1

De volledige vordering van Rabobank w erd voldaan.
Het pandrecht op de inventaris is niet aangesproken.

23-04-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De afgelopen verslagperiode w erd door één leverancier een beroep op haar
eigendomsvoorbehoud gedaan. Het betreft diverse diepvriesproducten. De
leverancier heeft diverse onbetaalde producten geïdentificeerd met hulp van
de bestuurder. Er zal een creditnota w orden verstrekt.

13-01-2021
1

De leverancier is in de gelegenheid gesteld de diepvriesproducten op te halen.
De niet opgehaalde en niet verkoopbare overige diepvriesproducten zijn door
de bestuurder uit het bedrijfspand verw ijderd zodat deze niet konden
bederven bij het eventueel uitvallen van de diepvrieskoelingen.

23-04-2021
2

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

13-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

13-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank zullen zo nodig afspraken w orden gemaakt voor een
boedelbijdrage voor w erkzaamheden door de curator voor het uitw innen van
de zekerheden.
Voor het veiligstellen en afgeven van eigendommen van derden zal een
boedelbijdrage w orden gevraagd.

Toelichting
De volledige vordering van Rabobank w erd voldaan. Het pandrecht op de
inventaris is niet aangesproken en er zijn geen verkoop inspanningen verricht
voor Rabobank w aarvoor een boedelbijdrage is verschuldigd.
Er is op locatie geïnventariseerd en met behulp van het bestuur een overzicht
opgesteld van de mogelijke eigendommen van derden. Deze leveranciers zijn
aangeschreven teneinde hun eigendommen kenbaar te maken. Diverse
eigendommen van derden zijn veiliggesteld en na controle van het
eigendomsrecht en het voldoen van een boedelbijdrage aan de eigenaars ter
beschikking gesteld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-01-2021
1

23-04-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op
mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur w erd
informatie gevraagd.
De financieringsovereenkomst met Rabobank w erd bestudeerd.
De leasemaatschappijen w orden op de hoogte gesteld van het faillissement en
er is contact onderhouden met de leasemaatschappijen.

13-01-2021
1

De afgifte van de eigendommen van de leasemaatschappijen is afgehandeld.
Er is met de bank en pandhouder, Rabobank, gecorrespondeerd en er w erd
met de bank overeenstemming bereikt over de omvang en afdracht van het
creditsaldo aan de boedel.

23-04-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn niet actief voortgezet.
De bestellingen van de dag van het faillissement via Thuisbezorgd.nl en de
rechtstreeks ontvangen bestellingen zijn afgehandeld met de aanw ezige
voorraad etensw aren. De activiteiten zijn vervolgens direct gestaakt. De
bedrijfslocatie is per 23 december 2020 gesloten.

13-01-2021
1

De curator heeft geen etensw aren ingekocht. Voor zover nu bekend is zijn
geen goederen verbruikt w aar een eigendomsvoorbehoud op rust.
De bestellingen van de dag van het faillissement w erden afgerekend. Van de
verschillende (betaal)platvormen zijn er nadien betalingen op de rekening van
failliet bijgeschreven die corresponderen met de te verw achten dagopbrengst
(minus kosten). De definitieve eindafrekening w erd nog niet ontvangen en is
opgevraagd.

23-04-2021
2

De eindafrekeningen zijn inmiddels van de verschillende (betaal)platformen
ontvangen. Bij het bestuur is navraag gedaan over de in rekening gebrachte
kosten en de facturatie daarvan.

20-08-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De verw achte verkoopopbrengst van 22 december 2020 bedraagt € 2.047,50.
Thuisbezorgd draagt de omzet w ekelijks af op de bankrekening van
gefailleerde.
De overige betalingen zijn via pin gedaan en derhalve direct bijgeschreven op
de bankrekening van gefailleerde.

13-01-2021
1

De kosten van de bezorgplatforms w erden verrekend voor de afdracht aan
gefailleerde. Van de verschillende (betaal)platvormen zijn er nadien betalingen
op de rekening van failliet bijgeschreven die corresponderen met de te
verw achten dagopbrengst (minus kosten). De definitieve eindafrekening w erd
nog niet ontvangen en is opgevraagd.

23-04-2021
2

De komende verslagperiode zullen de berekende kosten, de opbrengst en de
Omzetbelasting nader w orden gepreciseerd.
De eindafrekeningen zijn inmiddels van de verschillende (betaal)platformen
ontvangen. Bij het bestuur is navraag gedaan over de in rekening gebrachte
kosten en de facturatie daarvan.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van gefailleerde zijn niet actief voortgezet.
De bestellingen van de dag van het faillissement via Thuisbezorgd.nl en de
rechtstreeks ontvangen bestellingen zijn afgehandeld met de aanw ezige
voorraad etensw aren.

13-01-2021
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De afdracht door de bezorgplatforms op de bankrekening van gefailleerde
w erd gecontroleerd.
De komende verslagperiode zullen de berekende kosten, de opbrengst en de
Omzetbelasting nader w orden gepreciseerd.

23-04-2021
2

De eindafrekeningen zijn inmiddels van de verschillende (betaal)platformen
ontvangen. Bij het bestuur is navraag gedaan over de in rekening gebrachte
kosten en de facturatie daarvan.

20-08-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart met de activiteiten van gefailleerde heeft niet plaatsgevonden.
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd door de curator onderzocht.
Het is onder de huidige omstandigheden niet realistisch om een doorstart te
verw achten. De activiteiten zijn gestaakt.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-01-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde en bij de boekhouder van gefailleerde.
De audit files w erden gedow nload uit de online administratie. Er w ordt een
draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

13-01-2021
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Er w ordt de komende verslagperiode een draaitabel voor nader onderzoek
gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

23-04-2021
2

De audit files van de boekjaren 2018, 2019 en 2020 sluiten niet aan. Het
online boekhoudprogramma Exact w erd jaarlijks niet correct afgesloten. Er
w ordt overleg gevoerd met de boekhouder van gefailleerde om aansluitende
boekjaren te realiseren. Als de boekjaren aansluiten kan het definitieve
onderzoeksrapport w orden opgesteld voor nader onderzoek.

20-08-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeerd op 17 december 2020.
De jaarrekening 2018 is niet gedeponeerd op 9 maart 2020.
De jaarrekening 2017 is niet gedeponeerd op 12 juli 2019.

13-01-2021
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De conclusie van de curator is dat (in ieder geval) de jaarrekeningen 2017 en
2018 niet tijdig w erden gedeponeerd.
De curator zal de te late deponeringen en de deponering van de jaarrekening
2019 nader onderzoeken en beoordelen.
De jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeerd op 17 december 2020.
De jaarrekening 2018 is niet tijdig gedeponeerd op 9 maart 2020.
De jaarrekening 2017 is niet tijdig gedeponeerd op 12 juli 2019.

23-04-2021
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De jaarrekeningen 2017 en 2018 w erden niet tijdig w erden gedeponeerd. De
termijn voor deponering w erd overschreden met respectievelijk ruim zes
maanden (2017) en ruim tw ee maanden (2018). Er is derhalve geen sprake
van een klein verzuim. Van een klein verzuim is sprake bij het overschreden
van de termijn voor deponering met enkele dagen.
Door het te laat deponeren van de jaarrekeningen van 2017 en 2018 is niet
voldaan aan de eis van art. 2:394 lid 3 BW om uiterlijk 12 maanden na afloop
van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken. Het gevolg van het niet
tijdig deponeren is dat er ex art. 2:248 lid 2 BW onw eerlegbaar sprake is van
onbehoorlijk bestuur dat vermoed w ordt een belangrijke oorzaak te zijn van
het faillissement.
Het bestuur heeft de gelegeheid om tegenbew ijs te leveren van het voormelde
vermoeden van het bew ijs van de oorzaak van het faillissement door een
andere belangrijke oorzaak van het faillissement aannemelijk te maken.
Het bestuur heeft al een andere oorzaak van het faillissement aangevoerd in
een gesprek met de curator. De curator verw ijst daarvoor naar w at in het
eerste verslag w erd gemeld over de door het bestuur aangevoerde oorzaak
van het faillissement.
De curator zet de komende verslagperiode het onderzoek voort naar de
kw aliteit van het bestuur in combinatie met de aangevoerde oorzaak van het
faillissement in het kader van de mogelijke aansprakelijkheid voor het
faillissementstekort. Aansprakelijkheid voor het faillissementstekort volgt
alleen uit de w et indien het voormelde onbehoorlijk bestuur als belangrijke
oorzaak van het faillissement onvoldoende w ordt w eerlegd door de door het
bestuur aangevoerde (andere) oorzaak van het faillissement.
De curator zet de komende verslagperiode het onderzoek voort naar de
kw aliteit van het bestuur in combinatie met de aangevoerde oorzaak van het
faillissement in het kader van de mogelijke aansprakelijkheid voor het
faillissementstekort. Aansprakelijkheid voor het faillissementstekort volgt
alleen uit de w et indien het voormelde onbehoorlijk bestuur als belangrijke
oorzaak van het faillissement onvoldoende w ordt w eerlegd door de door het
bestuur aangevoerde (andere) oorzaak van het faillissement.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte is aangeleverd. De aandelen zijn ingevolge de notariële
akte bij de oprichting volgestort in geld en de storting heeft plaatsgevonden.
De verklaring van volstorting w aarnaar in de akte w ordt verw ezen ontbreekt.
De verklaring w ordt opgevraagd.

13-01-2021
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Aan de verplichting tot volstorten van de aandelen is bij de oprichting voldaan.
Het bankafschrift w aaruit de betalingen volgen w aarmee de aandelen w erden
volgestort is aangeleverd.

23-04-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018
volgt onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW . De
onbehoorlijke taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
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De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de (andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur krijgt zo
nodig de gelegenheid om een andere oorzaak van het faillissement aan te
voeren en te onderbouw en.

Toelichting
De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de (andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur krijgt zo
nodig de gelegenheid om de andere oorzaak van het faillissement nader te
onderbouw en.

Toelichting
Het onderzoek van de aangeleverde administratie, naar de kw aliteit van het
bestuur en de (andere) oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-01-2021
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Toelichting
De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.
In onderzoek

23-04-2021
2

Toelichting
De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar mogelijk paulianeus
handelen.
In onderzoek

20-08-2021
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Toelichting
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar mogelijk paulianeus
handelen w orden voortgezet als de onderzoeksrapportage gereed is die
w erd opgesteld met de audit files.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratie w ordt nader onderzocht, mede vanuit het
perspectief van het onbehoorlijk bestuur zoals dat volgt uit de w et w egens het
niet tijdig deponeren van de jaarstukken van 2017 en 2018 en een mogelijke
andere oorzaak van het faillissement.

13-01-2021
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Het reguliere onderzoek is gestart. Het onderzoek naar de deponeringsplicht
w erd afgerond. Op grond van het schenden van de deponeringsplicht is er
sprake van onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek naar de (andere) oorzaak van het faillissement w ordt aan de
hand van de gevoerde administratie voortgezet.
De audit files w erden ingenomen voor het opstellen door de curator van een
onderzoeksrapportage van de boekhouding over de boekjaren 2020, 2019 en
2018.

23-04-2021
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De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet aan de hand van de onderzoeksrapportage die w ordt opgesteld
met de audit files.

20-08-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en jaarstukken
zijn opgevraagd en ontvangen. Deze zijn aan een eerste onderzoek
onderw orpen. Er w ordt een (standaard) analyse opgesteld zoals gebruikelijk.
Aan de hand van die analyse en nader onderzoek van de beschikbare
gegevens, w ordt het onderzoek voortgezet.

13-01-2021
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De audit files w erden ingenomen voor het opstellen door de curator van een
onderzoeksrapportage over de boekjaren 2020, 2019 en 2018.

23-04-2021
2

Er w ordt overleg gevoerd met de boekhouder van gefailleerde om
aansluitende boekjaren te realiseren. Als de boekjaren aansluiten kan het
definitieve onderzoeksrapport met de audit files w orden opgesteld voor
nader onderzoek.

20-08-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-01-2021
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Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn
en een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V betaalde lonen
over de opzegtermijn.
€ 2.166,23

23-04-2021
2

Toelichting
Er is één boedelvordering ingediend ad € 2.166,23.
De curator verw acht nog een boedelvordering voor de huur over de
opzegtermijn en een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V
betaalde lonen over de opzegtermijn.

Toelichting
Er is één boedelvordering ad € 36.111,28 door de verhuurder ingediend voor
de huur over de opzegtermijn.
Het totaalbedrag aan ingediende boedelvorderingen bedraagt daarmee een
bedrag van € 38.277,51.
De curator verw acht nog een boedelvordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.821,00

13-01-2021
1

Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 20.821,-.
€ 48.766,00

23-04-2021
2

Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 48.766,-.
€ 48.766,00

20-08-2021
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Toelichting
Er zijn ongew ijzigd preferente vorderingen door de fiscus ingediend voor een
totaalbedrag van € 48.766,-.
De curator heeft bezw aar ingediend tegen ambtshalve aanslagen voor de
Omzetbelasting over die w erden opgelegd voor de periode na de uitspaak
van het faillissement.
De Omzetbelasting w erd met een uitspraak op het bezw aarschrift
verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-01-2021
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Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.

23-04-2021
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De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

€ 0,00
Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-01-2021
1

Toelichting
Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.

Toelichting
Ongew ijzigd, geen andere preferente crediteuren.
€ 0,00

23-04-2021
2

20-08-2021
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Toelichting
Ongew ijzigd, geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De binnengekomen vorderingen zullen de komende verslagperiode w orden
verw erkt op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren.
14

13-01-2021
1

23-04-2021
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 14 crediteuren gemeld met een concurrente
vordering.
16

20-08-2021
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Toelichting
Er hebben zich tot op heden 16 crediteuren gemeld met een concurrente
vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 38.068,61

23-04-2021
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Toelichting
Er zijn tot op heden concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 38.068,61.
€ 42.373,96

20-08-2021
3

Toelichting
Er zijn tot op heden concurrente vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 42.373,96.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.

13-01-2021
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De ingediende vorderingen w erden de afgelopen verslagperiode verw erkt op
de crediteurenlijsten. De w erkw ijze w ordt voortgezet.
De vorderingen van het UW V en de verhuurder w orden afgew acht.

23-04-2021
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De ingediende vorderingen w erden de afgelopen verslagperiode verw erkt op
de crediteurenlijsten. De w erkw ijze w ordt voortgezet.
De vordering van het UW V w ordt de komende verslagperiode afgew acht.

20-08-2021
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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
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- verkopen/veilen van de activa;
- afw achten, verw erken en inventariseren vordering van Rabobank ;
- innen van debiteuren;
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren;
- afhandelen van de leaseovereenkomsten.

13-01-2021
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De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;

23-04-2021
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- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.

20-08-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.
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Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.

23-04-2021
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Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.

20-08-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2021

20-08-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.
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De curator zet zijn w erkzaamheden voorlopig voort aan de hand van het
voormelde plan van aanpak.

23-04-2021
2

De curator zet zijn w erkzaamheden voorlopig voort aan de hand van het
voormelde plan van aanpak.

20-08-2021
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Bijlagen
Bijlagen

