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2
25-03-2020
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26-11-2019

R-C
Curator

mr. Hofman
mr J.V. Maduro

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cherry Blossom Asia Restaurant B.V.

25-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cherry Blossom
Asia B.V., handelend onder de naam Mori Sushi Grill Asia, is statutair gevestigd
te Almere en feitelijk gevestigd aan te (1326 CM) Almere aan de
W atercipresstraat nummer 9. Cherry Blossom Asia B.V. (hierna: 'Mori' of
'curanda') is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 69305749.

25-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Curanda exploiteerde een Aziatisch (all you can eat) restaurant.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 365.993,00

€ -176.730,00

€ 373.675,00

2019

€ 617.802,00

€ -56.612,00

€ 447.139,00

Toelichting financiële gegevens

25-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële cijfers over boekjaar 2018 zijn overgenomen uit het 'Rapport
inzake de jaarrekening 2018'. De financiële cijfers over de eerste helft van het
boekjaar 2019 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2019. In deze
cijfers zijn de kosten tot juli 2019 en de omzet tot en met augustus 2019
opgenomen.
De in de concept jaarrekening 2019 w eergegeven cijfers t.a.v. boekjaar 2018
komen echter niet overeen met de cijfers uit het 'Rapport inzake de
jaarrekening 2018'.
De curator doet hier nader onderzoek naar.

25-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
28

25-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 28 personeelsleden in dienst. In de
jaren 2018 en 2017 w aren er 12 w erknemers in dienst op basis van een
volledig dienstverband.

Boedelsaldo
€ 133.621,86

25-12-2019
1

€ 110.874,39

25-03-2020
2

Verslagperiode
van
26-11-2019

25-12-2019
1

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

25-03-2020
2

t/m
22-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

108 uur 42 min

2

48 uur 6 min

totaal

156 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste periode is met name tijd besteed aan het in kaart brengen van de
activa en het voortzetten van de onderneming ten einde een doorstart te
kunnen realiseren.

25-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling
van de verkoop en overdracht met betrekking tot de doorstart, het
verzamelen van stukken uit de boekhouding en de verkoop van de activa
aanw ezig in de door curanda gehuurde 2e restaurantlocatie in het centrum
van Almere.

25-03-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 27 juli 2017. Bestuurder van curanda per 8
november 2018 is mevrouw Bei Huang. Enig aandeelhouder is (vanaf de
oprichting) C&H Holding B.V., w aarvan de heren Dong Bing Chen en Jiehui
Huang (de partner van de bestuurder van curanda) bestuurders zijn.

25-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Zie onder het kopje 'Procedures'.

25-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Curanda nam een Bedrijven Totaalplan Polis af bij Reaal. De
rechtsbijstandverzekering is direct na datum faillissement door de curator
beëindigd. De milieuschadeverzekering, bedrijfsapparatuurverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering en inventaris- en goederenverzekering zijn na
het realiseren van de doorstart overgenomen door de doorstarter. De
aanspraak op restitutie zal door de doorstarter w orden vergoed aan de
boedel.

25-12-2019
1

De restitutie is per verslagdatum nog niet ontvangen van de doorstarter en
er is (opnieuw ) gesommeerd tot betaling.

25-03-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda huurde een bedrijfslocatie (restaurant) aan de W atercipresstraat 9 te
Almere. In het kader van de doorstart (zie hierover meer onder kopje
'voortzetten/doorstart onderneming') is de huurovereenkomst per 1 december
2019 (met bijbehorende rechten en plichten) overgenomen door de
doorstarter.

25-12-2019
1

Curanda huurde tevens een bedrijfslocatie aan de Belfort 140a en 142 te
Almere. Vanuit deze bedrijfslocatie w erd (nog) geen restaurant geëxploiteerd
door curanda. De curator heeft de huurovereenkomst met inachtneming van
een opzegtermijn van 3 maanden opgezegd. De curator heeft de verhuurder
verzocht om reeds voor het einde van de opzegtermijn de huurovereenkomst
met w ederzijds goedvinden te doen eindigen. Per verslagdatum heeft de
verhuurder nog niet (inhoudelijk) gereageerd op het verzoek van de curator.
Bij de w erkzaamheden ter gelegenheid van de oplevering en nadat door
verhuurder toegang tot de bedrijfslocatie Belfort te Almere is verschaft, is het
de curator gebleken dat in het pand nog bedrijfsinventaris aanw ezig w as.
Alvorens tot oplevering over te gaan, heeft de curator in onderling overleg
met de verhuurder, de activa aan derden verkocht vanuit het bedrijfspand.
Per verslagdatum is de koper nagenoeg gereed met het demonteren en
ophalen van de goederen, w aarna de curator tot oplevering van het pand
over zal gaan.

25-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in het volgende.

25-12-2019
1

Curanda exploiteerde een restaurant aan de W atercipresstraat in Almere.
Daarnaast huurde curanda een pand aan de Belfort in Almere. Vanuit dit pand
zou echter niet door curanda, maar door een zustervennootschap van curanda
een restaurant w orden geëxploiteerd. Deze vennootschap zou na haar formele
oprichting het huurcontract van curanda 'overnemen'. Volgens opgaaf van de
bestuurder zou de verhuurder van het pand dit vervolgens echter hebben
gew eigerd. In afw achting van de vereiste vergunning is het restaurant (nog)
niet geopend en er w erden dan ook geen inkomsten gegenereerd. De
huurpenningen zouden echter w el door curanda w orden betaald. De omzet die
gegenereerd w erd door exploitatie van het restaurant aan de
W atercipesstraat zou onvoldoende zijn om ook deze kosten te dragen. Toen
de bestuurder constateerde dat niet langer aan de lopende verplichtingen
(w aaronder de salarissen van het personeel) kon w orden voldaan, zag zij zich
genoodzaakt het faillissement van curanda aan te vragen.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is aangevangen.

25-03-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

25-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 28 personeelsleden in dienst bij
curanda, w aarvan 13 fulltime dienstverbanden en 15 parttime
dienstverbanden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

25-12-2019
1

Toelichting
In het zgn. 'Rapport inzake de jaarrekening 2018' staat dat er gedurende de
jaren 2018 en 2017 12 w erknemers op basis van een volledig dienstverband in
dienst w aren bij curanda.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-12-2019

27

Met machtiging van de rechter-commissaris is op 2 december
2019 ontslag aangezegd aan de personeelsleden van curanda.

11-12-2019

1

Op 11-12-2019 bleek dat de personeelsadministratie niet volledig
actueel/juist w as. Het personeelslid w aarvan de gegevens niet
bekend w aren bij de curator is per 11 december 2019 ontslag
aangezegd.

totaal

28

2.4 Werkzaamheden personeel
Het intakegesprek ten behoeve van de inschrijving voor de
loongarantieregeling heeft op 5 december 2019 in de bedrijfslocatie van
curanda plaatsgevonden. Daarbij w aren een buitendienstmedew erker van het
UW V, alsook een tolk (Chinese taal) aanw ezig. De personeelsleden die niet
aanw ezig konden zijn tijdens de intake zijn benaderd door het UW V ten
behoeve van het maken van een afspraak voor een persoonlijke intake.
De w erkzaamheden voor de curator zijn op dit punt afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

25-12-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Curanda bezit geen onroerende zaken.

25-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen nadere w erkzaamheden.

25-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris, handelsnaam/ IE-rechten
Bedrijfsinventaris Belfort
totaal

Boedelbijdrage

€ 60.000,00
€ 7.865,00
€ 67.865,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris en toestemming
van de pandhouder - de bedrijfsmiddelen in het kader van een (al omvattende)
doorstart verkocht. Zie hierover nader onder het kopje 'Doorstart'.

25-12-2019
1

Alvorens tot verkoop over te gaan van de bedrijfsinventaris die in de
bedrijfslocatie aan de Belfort te Almere is aangetroffen, heeft de curator de
partijen die mogelijk eigendom zouden kunnen pretenderen in de
gelegenheid gesteld eventuele eigendomsrechten door middel van
bew ijsstukken aan te tonen. Hierop is geen reactie ontvangen. De
verkoopprijs van deze zaken is inclusief btw .

25-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsinventaris kw alificeert als bodemzaak. De opbrengst van de
bodemzaken zal - voor zover toereikend na omslag van de
faillissementskosten - toekomen aan de Belastingdienst vanw ege haar fiscale
vordering (uit hoofde van omzetbelasting en loonbelasting).

25-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is niet gebleken van overige bedrijfsmiddelen. Dit is evenw el
onderw erp van nader onderzoek.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

25-12-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as er slechts sprake van restvoorraden die
geen noemensw aardige w aarde vertegenw oordigen. Het betrof aangebroken
voedingsmiddelen die door de doorstarter zijn overgenomen.

25-12-2019
1

Gezien de bedrijfsvoering van curanda w as er geen sprake van onderhanden
w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen nadere w erkzaamheden.

25-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/ klantenbestand/ bedrijfskennis

€ 10.000,00

Huurdersbelang

€ 15.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Alle aan curanda toebehorende activa is verkocht in het kader van een
doorstart. Nu de doorstartende partij het restaurant op dezelfde locatie heeft
voortgezet, heeft de doorstartende partij aan de boedel een vergoeding
betaald in verband met de verbouw ingskosten die door curanda zijn gemaakt.

25-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoeken of er nog andere activa in de boedel valt die te
gelde kan w orden gemaakt.

25-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gezien de bedrijfsvoering is er geen sprake van debiteuren, althans is hier nog
niet van gebleken.

25-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog lijken er geen nadere w erkzaamheden ter zake.

25-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement w as sprake van een positief saldo en curanda had
geen bancaire geldlening.

25-12-2019
1

5.2 Leasecontracten
Curanda had een leaseovereenkomst ten aanzien van een bezorgfiets en scooter. Daarnaast maakte zij gebruik van een in bruikleen gegeven
biertapinstallatie inclusief fustkoeling. Ook had zij in bruikleen een espressomachine. De curator heeft de doorstarter in de gelegenheid gesteld nieuw e
leaseovereenkomsten aan te gaan.

25-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De stichting Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (hierna 'Qredits')
heeft een rechtsgeldig stil pandrecht gevestigd op de bedrijfs- en
kantoorinventaris, voorraden en vorderingen op derden.

25-12-2019
1

Daarnaast pretenderen nog een tw eetal partijen een pandrecht te hebben op
de bedrijfsinventaris en/of voorraad. Beide partijen zijn er tot nu toe niet in
geslaagd aan te tonen dat een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie
In overleg met Qredits is de curator tot verkoop van de verpande zaken
overgegaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

25-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van de speciale w ijnen (niet zijnde de huisw ijnen) die
geschonken w erden in het restaurant van curanda pretendeert een
eigendomsvoorbehoud op de w ijnen. Vooralsnog heeft de leverancier de
curator nog niet van (schriftelijk) bew ijs van het eigendomsvoorbehoud kunnen
voorzien. Dit is evenw el onderw erp van nader onderzoek.

25-12-2019
1

Het eigendomsvoorbehoud is niet door de curator erkend. Zij acht zich dan
ook vrij de zaken te verkopen. In de komende verslagperiode zal deze
verkoop afgerond w orden.

25-03-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

25-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

25-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal het onderzoek naar het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud
zo spoedig mogelijk afronden.

25-12-2019
1

De curator zal de komende verslagperiode de verkoop van de w ijnen
afronden

25-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement is het door curanda geëxploiteerde restaurant - met
machtiging van de rechter-commissaris - tot 1 december 2019 voortgezet door
de curator.

6.2 Financiële verslaglegging

25-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Omzet over periode 27 t/m 30 november 2019 inclusief BTW : € 12.906,09.
De (voorlopige) kosten over periode 27 t/m 30 november 2019 inclusief BTW : €
1.959,34

25-12-2019
1

De totale omzet over de voortzettingsperiode beloopt een bedrag van €
13.030,22 inclusief BTW .
De totale inkoopkosten over de de voortzettingsperiode beloopt een bedrag
van € 1.877,80 inclusief BTW .

25-03-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De voortzetting door de curator is per datum van de doorstart geëindigd. Met
de doorstartende partij zal nog een eindafrekening plaatsvinden ten aanzien
van de door de doorstartende partij gemaakte kosten tijdens de periode van
voortzetting. Verder zal aan de doorstartende partij de omzet over de periode
na 1 december 2019, w orden overgemaakt, nu deze gelden vanw ege de korte
tijd w aarin de doorstart heeft plaatsgevonden op de bankrekening van
curanda zijn ontvangen. Tot slot zal de curator in de komende verslagperiode
de BTW over de omzet en de kosten in kaart brengen.

25-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris en toestemming
van de pandhouder - op 12 december 2019 met terugw erkende kracht tot 1
december 2019 een doorstart gerealiseerd. De doorstarter heeft de activa van
curanda gekocht, bestaande uit: de bedrijfsinventaris, restvoorraden, de
bezorgscooter, een bijdrage voor het huurdersbelang en de immateriele activa.
Daarbij is overeengekomen dat de huurovereenkomst ten aanzien van het
bedrijfspand aan de W atercipresstraat w ordt overgenomen per 1 december
2019. Tevens is overeengekomen dat aan de personeelsleden van curanda
een nieuw e arbeidsovereenkomst w ordt aangeboden.

25-12-2019
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot doorstart. De
beperkte aantal belangstellenden bleken niet bereid om op de korte termijn
een bod uit te w illen dan w el zagen beperkingen in de uitoefening van de
bedrijfsvoering. Uiteindelijk bleek de doorstartende partij het enige bod te
hebben uitgebracht, w elk bod ook in lijn is met de getaxeerde w aarden en de
overige beperkingen voormeld. In dit kader w ordt verder verw ezen naar §3.

25-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 85.000,00
Toelichting
In dit kader w ordt verder verw ezen naar §3.

6.7 Boedelbijdrage

25-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
In dit kader w ordt verder verw ezen naar §3.

25-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Behoudens het verlenen van medew erking aan overdracht van voorzieningen
ed., zijn alle w erkzaamheden zijn voltooid.

25-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tijdens het intakegesprek dat op datum faillietverklaring heeft plaatsgevonden
is de curator voorzien van administratie. Op verzoek van de curator zijn nog
aanvullende documenten aangeleverd. Of curanda voldaan heeft aan de
boekhoudplicht is onderw erp van onderzoek.

25-12-2019
1

De curator heeft tijdens een bespreking met de bestuurder een overzicht
gemaakt van de (o.a. financiële) stukken die nog aangeleverd moeten
w orden en aanvullende informatie opgevraagd. Na deze bespreking is een
deel van deze stukken aangeleverd. Enkele stukken ontbreken nog, deze zijn
opnieuw opgevraagd bij de bestuurder maar per verslagdatum nog niet
ontvangen. Het onderzoek of er voldaan is aan de boekhoudplicht w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

25-03-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda heeft geen jaarrekening gedeponeerd. Gezien de oprichtingsdatum
van curanda is er nog geen deponeringsdatum verstreken.

25-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde kon gebruikmaken van de vrijstelling ten aanzien van de
goedkeuringsverklaring in haar (concept) jaarrekeningen.

25-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat het
geplaatste kapitaal van curanda € 48.000,- bedraagt. Het gestorte kapitaal
zou € 0,- bedragen. Dit is onderw erp van onderzoek.

25-12-2019
1

Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

25-03-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek is aangevangen.

Toelichting
Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

25-12-2019
1

25-03-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-12-2019
1

Toelichting
Het onderzoek is aangevangen.
In onderzoek

25-03-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De diverse onderzoeksw erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet.

25-12-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

25-03-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 212.631,00

25-12-2019
1

€ 244.533,00

25-03-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 39.712,86

25-03-2020
2

Toelichting
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft een rechtsgeldig stil
pandrecht gevestigd op o.a. bedrijfs- en kantoorinventaris.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

25-12-2019
1

27

25-03-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.578,82

25-12-2019
1

€ 113.633,34

25-03-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

25-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende veslagperiode zal de inventarisatie van de crediteuren w orden
voortgezet.

25-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
25-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Reeds voor aanvang is door curanda geprocedeerd tegen de aannemer
omtrent de overeenkomst tot aanneming van w erk.

25-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Curanda heeft appel aangetekend tegen het vonnis van 11 september 2019.
De (betekende) appeldagvaarding is niet tijdig ingediend bij het gerechtshof.

25-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator onderzoekt of overneming van voormeld hoger beroep opportuun
is.

25-12-2019
1

De curator heeft geen appel ingediend tegen voornoemd vonnis.

25-03-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende
verslagperiode aangevangen of voortgezet:
- onderzoek overige activa;
- afw ikkelen financiële verantw oording voortzetting
- afw ikkeling bruikleen en eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

25-12-2019
1

De volgende w erkzaamheden w orden de komende verslagperiode
voortgezet:
- oplevering bedrijfslocatie Belfort;
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten.

25-03-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-12-2019
1

Nog niet bekend.

25-03-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2020

25-03-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie paragraaf 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

25-12-2019
1

