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Algemene gegevens
Naam onderneming
W ok Investment Stationsplein Utrecht B.V.

26-11-2020
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Gegevens onderneming
W ok Investment Stationsplein Utrecht B.V. tevens handelende onder de naam
Vegan Bamboo Bar
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Stationsplein 85
3511 ED UTRECHT

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurders:
exploitatie van een (Aziatisch) vegetarisch restaurant.

Financiële gegevens
Jaar

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ -50.286,00

€ 591.839,00

2018

€ 446,00

€ 404,00

€ -335.157,18

€ 451.750,31

2020

Omzet

€ 240.176,52

Toelichting financiële gegevens

26-11-2020
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Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2018 en 2019 en
de concept kolommenbalans 2020. De onderneming is opgericht op 22
augustus 2018. Het restaurant heeft op 1 februari 2020 haar deuren geopend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

26-11-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van het Handelsregister zijn er geen w erknemers in
loondienst. Op datum faillissement w aren er 13 w erknemers in loondienst.

Boedelsaldo
€ 25.715,39

26-11-2020
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€ 25.177,39

23-02-2021
2

Verslagperiode
van
27-10-2020

26-11-2020
1

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

23-02-2021
2

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

21-05-2021
3

t/m
20-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 0 min

2

25 uur 12 min

3

7 uur 57 min

totaal

98 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 22 augustus 2018 opgericht en ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder is
Stichting Administratiekantoor W ok Investment Stationsplein Utrecht. Enig
bestuurder is VBB Group B.V., w aarvan de vennootschappen Yip's Beheer B.V.
en Fu Participation B.V. op hun beurt w eer bestuurder zijn.
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De heer Fu Yung is enig aandeelhouder en bestuurder van Fu Participation B.V.
en Kw ok Hung Yip is enig aandeelhouder en bestuurder van Yip's Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurders is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt. Door gefailleerde zijn de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen
afgesloten. De premies w aren voldaan tot en met oktober 2020. Vanw ege de
beoogde doorstart (zie o.a. par. 6.4 van dit verslag) is de inboedelverzekering
op verzoek van de curator geprolongeerd tot 1 december 2020. Met de
pandhouder Rabobank (zie tevens par. 5.3 van dit verslag) is overeengekomen
dat - nu de boedel daartoe vooralsnog ontoereikend is - Rabobank de premie
zal voldoen. De door de bank te betalen verzekeringspremies zullen als kosten
van uitw inning ten laste van de verkoopopbrengst komen.
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Alle gebruikelijke lopende verzekeringen - behoudens de inboedelverzekering zijn per faillissementsdatum geroyeerd. De premie van de inboedelverzekering
is conform afspraak (zie vorige verslag) door pandhouder Rabobank voldaan.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

23-02-2021
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1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een horeca aangelegenheid aan het Stationsplein 85 te
Utrecht. Vanw ege de (verscherpte) Coronamaatregelen lagen de
w erkzaamheden van gefailleerde op datum faillissement reeds stil. De
verhuurder heeft de huurovereenkomst met een beroep op artikel 39 van de
Faillissementsw et, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden,
derhalve per 5 februari 2021 beëindigd.
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De curator heeft meermaals contact gehad met de verhuurder terzake onder
meer de doorstartmogelijkheden. Tussen de beoogde doorstarter en de
verhuurder is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt omtrent een nieuw af
te sluiten huurovereenkomst. De curator heeft daarbij getracht te bemiddelen,
maar het verschil tussen partijen bleek onoverbrugbaar.
Intussen w as door de energieleverancier de stroomleveringsovereenkomst
beëindigd en de afsluiting van de stroom door de netbeheerder aangezegd. De
boedel w as op dat moment ontoereikend om enige kosten te voldoen. De
curator is om die reden met de verhuurder overeengekomen dat zij tijdelijk de
stroomaansluiting overnemen tot 1 december a.s. teneinde te voorkomen dat
de stroom zou w orden afgesloten, w aardoor de koeling/vriezers zouden
uitvallen met als gevolg dat de voorraad zou bederven. De daarmee gemoeide
vordering van de verhuurder w ordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
preferente boedelvorderingen.
Intussen is met machtiging van de rechter-commissaris de inventaris/voorraad
verkocht (zie tevens par. 3.3 e.v. van dit verslag), zodat het gehuurde per 1
december 2020 door de kopende partij leeg en bezemschoon zal w orden
opgeleverd aan de verhuurder teneinde de boedelvordering zoveel als
mogelijk te beperken. De curator zal hierop toezien.
De afgelopen verslagperiode is het gehuurde in overleg met de verhuurder
door de boedel per 1 december 2020 leeg en bezemschoon opgeleverd.
Hiermee is de boedelvordering beperkt gebleven. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

23-02-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben het volgende verklaard omtrent de oorzaken en
achtergronden van het faillissement:
De onderneming richt(te) zich op het opzetten en exploiteren van een
(Aziatisch) restaurant aan het Stationsplein te Utrecht (vlakbij Utrecht CS) met
name gericht op de bereiding en verkoop van (vegan) maaltijden, softdrinks en
alcoholische dranken. De heer Yip is volgens opgave reeds circa 20 jaar actief
in de horeca met een groot aantal (afhaal)restaurants met de “W ok to Go”formule. De heer Fu heeft volgens opgave geen achtergrond in de
horecabranche en hij heeft naar eigen zeggen het Vegan Bamboo Bar concept
bedacht en ontw ikkeld.
Het idee achter de formule van het restaurant w as om zoveel en laagdrempelig
mogelijk klanten te bereiken op gebied van gezonde, plantaardige en
duurzame voeding.
Het restaurant is zeer recent (pas) op 1 februari 2020 geopend en moest
vanw ege de Coronavirus-uitbraak per 15 maart 2020 noodgedw ongen alw eer
sluiten. Sindsdien verkocht gefailleerde voornamelijk afhaalmaaltijden. Hierdoor
bleef de geprognotiseerde omzet achter.
Na de tw eede noodgedw ongen sluiting vanw ege de (aangescherpte) Coronamaatregelen hebben de bestuurders - nu de omzet niet zou gaan stijgen - het
faillissement aangevraagd. Er w aren niet voldoende financiële middelen
aanw ezig om de lopende kosten te voldoen en het restaurant draaiende te
houden.
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

26-11-2020
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Toelichting
Vegan Bamboo Bar heeft in totaal 13 w erknemers in dienst. Hiervan hebben 9
medew erkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (0 uren contracten)
en 4 medew erkers voor onbepaalde tijd (w aaronder de kok en bedrijfsleider).
Het salaris is voldaan tot en met september 2020. Een tw eetal oudmedew erkers hebben eveneens een loonvordering op gefailleerde. De (oud)
medew erkers zijn reeds aangemeld bij het UW V en de intakegesprekken
zijn/w orden door het UW V gevoerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing. De onderneming heeft de deuren van haar restaurant per
1 februari 2020 geopend.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-10-2020

15

inclusief 2 oud-w erknemers

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslag w erknemers;
- contacten w erknemers, bestuurders en UW V.

26-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restaurant-inventaris

€ 19.700,00

totaal

€ 19.700,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft onder meer een (restaurant)inventaris in eigendom,
w aaronder divers restaurant- en terrasmeubilair (tafels en stoelen e.d.),
parasols, diverse keukenapparatuur, koelingen, keukengerei e.d., w elke zeer
recent op 8 oktober jl. is getaxeerd. Nu gefailleerde haar activiteiten op 1
februari 2020 heeft gestart, betreft het hier inventaris c.q. apparatuur die
slechts enkele maanden gebruikt is.
De curator heeft contact gehad met drie partijen die geïnteresseerd w aren in
een doorstart. Ondanks alle inspanningen van de boedel heeft de doorstart
uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden (zie par. 6.4 van dit verslag).
Vervolgens heeft de curator ruim 70 opkopers c.q. potentieel gegadigde
partijen uitgenodigd om een bod op de bedrijfsinventaris uit te brengen. Hierbij
is tevens gezocht naar opkopers die specifiek handelen in horeca-inventaris.
Daarnaast is voor de opkopers een kijkmoment georganiseerd.
Dit heeft geleid tot een 7-tal biedingen. Deze biedingen lagen onder de recent
getaxeerde liquidatiew aarde. Gelet op de huidige lastige
marktomstandigheden mede vanw ege de uitbraak van de Coronapandemie, is
onderhavige restaurant voorraad/inventaris lastig verkoopbaar gebleken
gezien de huidige (financiële) onzekere periode in o.a. de horecabranche
alsmede het huidige grote aanbod van
vergelijkbare inventaris. Die marktomstandigheden zijn vanzelfsprekend
eveneens van negatieve invloed op de marktw aarde.
De vier hoogste bieders zijn vervolgens uitgenodigd om tijdens een tw eede
biedingsronde een hoger finaal bod uit te brengen onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris en pandhouder. Dit heeft ertoe geleid
dat de aangetroffen inventaris met machtiging van de rechter-commissaris
alsmede instemming van pandhouder Rabobank is verkocht aan Horeca Outlet
Brabant B.V. voor een totaalbedrag van € 21.200,= (excl. BTW ) w aarvan €
19.700,= (excl. BTW ) t.a.v. de inventaris en € 1.500,= (excl. BTW ) t.a.v. de
voorraad (zie par. 3.6 van dit verslag).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is gebleken dat gefailleerde onder meer loonheffingen en omzetbelasting
niet heeft voldaan. De fiscus heeft aangekondigd een (naheffings)aanslag ex
artikel 29 lid 7 W et OB te zullen gaan opleggen. De curator is thans in
afw achting van de precieze hoogte van die vordering(en). De fiscus heeft
ingevolge artikel 57 lid 3 Fw jo. 21 lid 2 jo. 22 lid 3 Invorderingsw et een
voorrecht op alle goederen van de schuldenaar. Nu ten tijde van de
faillietverklaring sprake is van bodemzaken (w aaronder de hiervoor in dit
verslag vermelde inventaris en (keuken)apparatuur) van de schuldenaar die
zich op diens bodem bevinden en het bodemvoorrecht van de fiscus hoger in
rang is dan het (stille) pandrecht van Rabobank, zal de curator het
bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen ex artikel 57 lid 3 Fw jo. 21 lid 2 jo.
22 lid 3 Invorderingsw et en de aangetroffen activa – onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris - te gelde (laten) maken. Aldus gaat
het fiscale voorrecht boven het stille pandrecht van de Rabobank en w orden
daarover de algemene faillissementskosten omgeslagen (ex artikel 182 Fw ).
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Voor zover na eventuele uitkering via de uitdelingslijst aan de fiscus na omslag
van de algehele faillissementskosten eventueel een surplus resteert, zullen
indien opportuun – eveneens onder voorbehoud goedkeuring rechtercommissaris – nadere afspraken w orden gemaakt met Rabobank over de
verdeling van het eventuele surplus van de netto-opbrengst tussen Rabobank
en boedel (zie ook par. 5.3 e.v. van dit verslag).
De fiscus heeft inmiddels een totaalbedrag van € 101.326,= ter verificatie
ingediend. Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus en gelet op de huidige
stand van de boedel, zal er na eventuele uitkering via de uitdelingslijst aan
de fiscus na omslag van de algehele faillissementskosten
hoogstw aarschijnlijk geen surplus resteren ter verdeling aan de pandhouder.

21-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- overleg pandhouder;
- overleg doorstartkandidaten en verhuurder;
- uitnodigen opkopers en kijkdag;
- correspondentie rechter-commissaris.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 1.500,00

€ 750,00

totaal

€ 1.500,00

€ 750,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as er nog een kleine voorraad aanw ezig. Deze
voorraad is eveneens te koop aangeboden aan de opkopers. De aangetroffen
voorraad is met machtiging van de rechter-commissaris alsmede instemming
van pandhouder Rabobank verkocht aan Horeca Outlet Brabant B.V. voor een
bedrag van € 1.500,= (excl. BTW ). Met de pandhouder is vanw ege de
inspanningen van de boedel - met instemming van de rechter-commissaris een boedelbijdrage overeengekomen van 50% van de nettoverkoopopbrengst van € 1.500,= (excl. BTW ), zijnde een bedrag van € 750,=
(excl. BTW ). De curator zal na ontvangst het aan de pandhouder toekomende
bedrag ad € 750,= (excl. BTW ) voldoen.
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De afgelopen verslagperiode is het aan de pandhouder toekomende bedrag ad
€ 750,= voldaan. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

23-02-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- uitnodigen opkopers + kijkdag;
- beoordelen eigendomsvoorbehouden;
- overleg pandhouder;
- correspondentie rechter-commissaris.
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- Correspondentie en afdracht aan pandhouder ter zake de voorraad.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

openstaande facturen

€ 1.060,00

€ 1.060,00

€ 212,00

totaal

€ 1.060,00

€ 1.060,00

€ 212,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft per datum faillissement een totaalbedrag aan één debiteur
openstaan ter hoogte van € 1.060,=, w elke aan Rabobank is verpand. Gezien
het geringe openstaande bedrag is met toestemming van de rechtercommissaris en Rabobank de incasso daarvan door de curator ter hand
genomen tegen een (vaste) boedelbijdrage van 20% van het openstaande
bedrag. De debiteur is aangeschreven en er is recent een rappel gestuurd. De
curator zal erop toezien dat dit bedrag w ordt geïncasseerd.
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De afgelopen verslagperiode is - na diverse aanmaningen door de curator door de debiteur het openstaande bedrag van € 1.060,= voldaan op de
faillissementsrekening. Na aftrek van de met Rabobank overeengekomen
boedelbijdrage van 20% van het openstaande bedrag is het aan de
pandhouder toekomende resterende bedrag van € 848,= doorgestort. Dit
onderdeel is afgew ikkeld.

23-02-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- contact pandhouder;
- overleg met bestuurders;
- aanschrijven debiteur.
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- aanmanen debiteur;
- financiële afw ikkeling met pandhouder.

23-02-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 422.967,75
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij
Coöperatieve Rabobank U.A.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Door gefailleerde zijn meerdere leasecontracten afgesloten voor
(keuken)apparatuur w aaronder o.a. koffieautomaten en een oven. Daarnaast
is er een bruikleenovereenkomst gesloten met Heineken voor diverse tap- en
koelmaterialen. Zie eveneens onder paragraaf 5.5 van dit verslag. De
apparatuur/zaken van derden zijn grotendeels reeds opgehaald en de
resterende zaken van derden zullen uiterlijk voor 1 december a.s. w orden
opgehaald. De curator zal hierop toezien.
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De resterende zaken van derden zijn opgehaald. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

23-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de inventaris,
voorraad en vorderingen van gefailleerde. Nu het fiscale recht boven het
pandrecht van de bank gaat, heeft de curator de aangetroffen activa te gelde
gemaakt met machtiging van de rechter-commissaris en instemming van de
pandhouder (zie par. 3.3 en 3.6 van dit verslag). Gezien het bodemvoorrecht
van de fiscus is het thans nog onbekend of - na eventuele uitkering via de
uitdelingslijst aan de fiscus na omslag van de algehele faillissementskosten eventueel een surplus resteert t.b.v. Rabobank. Met Rabobank is derhalve
overeengekomen dat indien opportuun – eveneens onder voorbehoud
goedkeuring rechter-commissaris – nadere afspraken zullen w orden gemaakt
met Rabobank over de verdeling van het eventuele surplus van de nettoopbrengst van de inventaris tussen Rabobank en boedel (zie ook par. 3.4 e.v.
van dit verslag).
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank is separatist in dit faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (vooralsnog) negen partijen gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

26-11-2020
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De curator is doende (gew eest) te onderzoeken of een doorstart tot de
mogelijkheden behoorde. Om deze reden is een afkoelingsperiode gelast.
Temeer nu de beoogde doorstarter had aangegeven interesse te hebben in
overname van de leaseovereenkomsten. Nu de beoogde doorstarter geen
overeenstemming kon bereiken met de verhuurder, is afgezien van overname
van de onderneming en kon geen doorstart plaatsvinden.
Vervolgens heeft de curator de ingeroepen eigendomsvoorbehouden
gecontroleerd. Ten aanzien van vier crediteuren is genoegzaam gebleken dat
deze het eigendom hebben van de betreffende apparatuur. Dit geldt eveneens
ten aanzien van de in bruikleen gegeven tap- en koelinstallaties van Heineken.
Deze partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun goederen op locatie af te
halen. De apparatuur/zaken van derden zijn grotendeels reeds opgehaald en
de resterende zaken van derden zullen uiterlijk voor 1 december a.s. w orden
opgehaald. De curator zal hierop toezien (zie ook par. 5.2 van dit verslag).
Ten aanzien van een drietal partijen, w aaronder een crediteur met beroep op
eigendomsvoorbehoud op geleverde voorraad, is verzocht om achterliggende
stukken. Duidelijk is gew orden dat er geen sprake is van rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de geleverde voorraad.
Daarnaast is gebleken dat het eigendomsvoorbehoud van één crediteur is
komen te vervallen, omdat onderzoek heeft uitgew ezen dat de geleverde
zaken al geruime tijd vóór faillissement w aren verw erkt in het gehuurde pand
van gefailleerde. De geleverde zaken kunnen niet meer w orden verw ijderd
zonder aanzienlijke schade toe te brengen aan het pand en zijn daarmee
onderdeel gew orden van de onroerende zaak w aar ze in verw erkt zijn en/of
zijn deze zaken door natrekking eigendom gew orden van de eigenaar van de
onroerende zaak.
Van de resterende ingeroepen eigendomsvoorbehouden is uit nader
onderzoek gebleken dat deze niet kunnen w orden gehonoreerd onder meer bij
gebrek aan schriftelijke (bew ijs)stukken w aaruit e.e.a. blijkt. Dit onderzoek is
afgerond.
De apparatuur/zaken van derden zijn opgehaald. Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- contacten pandhouder;
- correspondentie / overleg bestuurder;
- beoordelen en afw ikkelen ingeroepen eigendomsvoorbehouden.
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- Correspondentie / overleg met met leveranciers en koper inventaris m.b.t.
(afw ikkelen c.q. uitleveren van) eigendom derden / eigendomsvoorbehouden.

23-02-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de Coronamaatregelen w as de horecaonderneming op datum
faillissement gesloten, ook voor afhaalmaaltijden. Er w aren niet voldoende
financiële middelen aanw ezig om de lopende kosten te voldoen en het
restaurant draaiende te houden. Het voortzetten van de onderneming w as
derhalve niet mogelijk.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

26-11-2020
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6.4 Beschrijving
Direct na uitspraak heeft de curator een doorstart van de onderneming
onderzocht. Dit heeft geleid tot in eerste instantie een tw eetal biedingen (van
de bestuurders resp. een derde partij) en in tw eede instantie nog een derde
bieding van een derde partij. Ondanks alle inspanningen van de boedel en de
verhuurder heeft de doorstart helaas (toch) geen doorgang kunnen vinden.
Aanvankelijk zag het er zeer positief en hoopgevend uit, maar de beoogde
doorstartende partij is er uiteindelijk niet uitgekomen met verhuurder over de
voorw aarden met betrekking tot een nieuw af te sluiten huurovereenkomst en
heeft om die reden zijn voorbehoud ingeroepen en afgezien van de doorstart
mede gezien de huidige onzekere tijden vanw ege Corona.

26-11-2020
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Vervolgens is de bieding van het huidige bestuur van gefailleerde nader
beoordeeld. Ook het huidig bestuur heeft geen overeenstemming kunnen
bereiken met de verhuurder. Daarnaast bleek de financiering van het huidig
bestuur onzeker nu zij hiertoe gebruik w enst te maken van crow dfunding.
Vervolgens is t.a.v. de (derde) beoogde doorstartkandidaat gebleken dat deze
een (veel) lagere bieding dan de opkopende partijen had uitgebracht (zie par.
3.3 e.v. van dit verslag). Die partij w as ondanks daartoe in de gelegenheid te
zijn gesteld niet bereid die bieding aanzienlijk te herzien, zodat
dooronderhandelen met die partij niet langer opportuun w as. Bovendien w as
het onzeker of er overeenstemming met de verhuurder zou kunnen w orden
bereikt.
Vervolgens is de voorraad en restaurantinventaris in overleg met de
pandhouder te koop aangeboden aan diverse opkopers en geïnteresseerden
en met machtiging van de rechter-commissaris verkocht. Het streven is om het
gehuurde uiterlijk 1 december a.s. aan de verhuurder op te leveren. De curator
zal hierop toezien.
De aangetroffen voorraad en inventaris is verkocht (zie ook par. 3.3 en 3.6 van
dit verslag). Het gehuurde is per 1 december 2020 leeg en bezemschoon
opgeleverd aan de verhuurder (zie ook par. 1.4 van dit verslag). Dit onderdeel
is afgew ikkeld.

23-02-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-11-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-11-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

26-11-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- onderzoek doorstartmogelijkheden;
- opstellen informatiememorandum;
- contact beoogde partijen;
- overleg en correspondentie met bestuurders;
- contact pandhouder;
- contact verhuurder en nutsmaatschappijen.

26-11-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van gefailleerde in digitale en (deels) fysieke
vorm ontvangen. De curator onderzoekt thans in hoeverre de administratie
juist en volledig is en of voldaan is aan de administratieplicht. Een eerste
indruk is dat de administratie over het algemeen vrij compleet en bijgew erkt is.
Dit w ordt nader onderzocht.

26-11-2020
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De curator is doende de ontvangen administratie w aaronder (mutaties in de)
bankafschriften, facturen en (mutaties in de) grootboekkaarten (nader) te
controleren. De aankomende verslagperiode zal de curator dit onderzoek
voortzetten en aan de hand van de bevindingen van de curator zal - indien van
toepassing - de bestuurder (mogelijk) verzocht w orden om een toelichting of
eventueel aanvullende informatie te (laten) verstrekken. Dit onderzoek w ordt
voortgezet.

23-02-2021
2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de ontvangen administratie
verder onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek zijn meerdere vragen
gesteld aan de bestuurders. De curator is in afw achting van een reactie c.q.
toelichting van de bestuurders.

21-05-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 23 juni 2019, derhalve tijdig.

26-11-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-11-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,=.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-11-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek. Zie eveneens paragraaf 7.1 van dit verslag.

26-11-2020
1

23-02-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2020
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Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.

26-11-2020
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De curator heeft diverse vragen gesteld aan de bestuurders en is thans in
afw achting van een reactie.

21-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Correspondentie met bestuurders en boekhouder;
- Bestudering ontvangen stukken c.q. administratie.

26-11-2020
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- voortgang onderzoek administratie, (onbehoorlijk) bestuur, paulianeus
handelen etc.

23-02-2021
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- voortgang onderzoek administratie, (onbehoorlijk) bestuur, paulianeus
handelen etc.;
- correspondentie bestuurders.

21-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen ingediend.
€ 21.468,26
Toelichting
vordering UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-11-2020
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21-05-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.764,00

26-11-2020
1

€ 36.490,00

23-02-2021
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€ 101.326,00

21-05-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet ingediend.
€ 13.648,40

26-11-2020
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21-05-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 422.967,75

26-11-2020
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Toelichting
Vordering bank, separatist.
€ 679,54

21-05-2021
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Toelichting
Naast bovenvermelde vordering van de bank heeft een (oud)medew erker
een niet overgenomen loonvordering ingediend voor een bedrag van €
679,54.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

26-11-2020
1

24

23-02-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.355,73

26-11-2020
1

€ 141.827,09

23-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft op dit moment nog geen inzicht op w elke w ijze het
onderhavige faillissement zal w orden afgew ikkeld.

26-11-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- alle bekende crediteuren zijn aangeschreven;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

26-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

26-11-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

26-11-2020
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- het nader in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- inning debiteur;
- afw ikkelen verkoop inventaris en activa;
- oplevering gehuurde;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

23-02-2021
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- het nader in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- toezien beantw oording vragen (recht)matigheidsonderzoek;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

21-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.

26-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
21-8-2021

21-05-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

26-11-2020
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Bijlagen
Bijlagen

