Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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9
02-09-2022
F.17/20/61
NL:TZ:0000151248:F001
31-07-2020

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr J.M. van Rongen

Algemene gegevens
Naam onderneming
VOF Trattoria Italiana

31-08-2020
1

Gegevens onderneming
Sint Jacobsstraat 6 (8911 HT) Leeuw arden
KvK 54357322
info@trattoriaitaliana.nl

31-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Restaurant (Italiaanse specialiteiten)

31-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 158.946,00

€ -4.968,00

€ 254.900,00

2020

€ 70.723,00

€ 2.322,00

€ 250.068,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan proef- en saldibalansen. De
curator beschikt niet over jaarrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

31-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-08-2020
1

€ 2.612,95

01-12-2020
2

€ 2.512,95

04-06-2021
4

€ 2.647,95

02-09-2021
5

€ 2.632,05

02-03-2022
7

€ 2.723,96

02-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-7-2020

31-08-2020
1

t/m
23-8-2020
van
24-8-2020

01-12-2020
2

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

08-03-2021
3

t/m
20-2-2021
van
21-2-2021

04-06-2021
4

t/m
20-5-2021
van
21-5-2021

02-09-2021
5

t/m
20-8-2021
van
21-8-2021

02-12-2021
6

t/m
20-11-2021
van
21-11-2021

02-03-2022
7

t/m
20-2-2022
van
21-2-2022

02-06-2022
8

t/m
20-5-2022
van
21-5-2022
t/m
20-8-2022

Bestede uren

02-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 24 min

2

13 uur 0 min

3

4 uur 30 min

4

3 uur 54 min

5

5 uur 30 min

6

2 uur 30 min

7

2 uur 30 min

8

1 uur 48 min

9

4 uur 18 min

totaal

57 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie en behandeling schuldvorderingen

31-08-2020
1

Voornamelijk contacten met crediteuren, in het bijzonder met de verhuurder

01-12-2020
2

Voornamelijk crediteuren, verslaglegging, voortgang overleg verhuurder

04-06-2021
4

Voornamelijk correspondentie met crediteuren en verslaglegging.

02-09-2021
5

Voornamelijk verslaglegging en correspondentie met crediteuren.

02-12-2021
6

Voornamelijk correspondentie met de crediteuren en de verslaglegging.

02-03-2022
7

Voornamelijk de verslaglegging, ingekomen post en poging tot contact met de
verhuurder.

02-06-2022
8

Voornamelijk contact met verhuurder en Coca Cola inzake eigendom
automaat Coca Cola, contact verhuurder inz. openstaande kw estie huur en
verslaglegging.

02-09-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennootschap onder firma, de vennoten zijn:

31-08-2020
1

De heer A. Spanu te Leeuw arden en
Mevrouw M. Milia te Hurdegaryp
De onderneming is gevestigd op 21 augustus 2003. De huidige vennoten
hebben de onderneming per 1 januari 2011 overgenomen.

1.2 Lopende procedures
De voormalige accountant heeft gefailleerde gedagvaard en vordert betaling
van circa € 42.000,- met rente en kosten voor onbetaald gebleven diensten.

31-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
geen

31-08-2020
1

1.4 Huur
Het pand aan de St Jacobsstraat 6 te Leeuw arden w ordt gehuurd. De huur
bedraagt€ 3.418,86 per maand.

31-08-2020
1

De curator heeft de huur van het bedrijfspand opgezegdmet inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden. De huurovereenkomst eindigt tegen 5
februari 2021.

01-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Omzetdaling. Hoge kostprijs.

31-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

31-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

31-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-8-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Diverse correspondentie met betrekking tot ontslag. De curator heeft vennoot
Milia erop gew ezen dat de arbeidsovereenkomst met de vennoten nog niet is
geëindigd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Horeca-inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

31-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris is al geruime tijd in gebruik. De boekw aarde van de
bedrijfsinventaris bedraagt minder dan € 1.500,-

31-08-2020
1

De curator heeft de bedrijfsinventaris en de door gefailleerde in het gehuurde
aangebrachte w ijzigingen en verbeteringen (het zogenaamde
'huurdersbelang') aan de verhuurders te koop aangeboden. Per verslagdatum
w erd nog geen overeenstemming bereikt.

01-12-2020
2

De verhuurders stellen zich op het standpunt dat de inventaris aan hen is
verpand en dat zij een eventuele koopsom van de inventaris met hun
vordering kunnen verrekenen. Van een rechtsgeldige verpanding is echter niet
gebleken.
De verhuurders hebben de rechter-commissaris ingeschakeld.
Bij beschikking van 11 december 2020 heeft de rechter-commissaris een
verzoek ex art. 69 Fw . van de verhuurders afgew ezen.

08-03-2021
3

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de opzegging
van de huur ingetrokken.
De curator blijft trachten te overleggen met de verhuurder over een oplossing,
maar die oplossing is nog niet binnen handbereik.
De curator heeft overleg gevoerd met de verhuurder. De verhuurder is naarstig
op zoek naar een nieuw e huurder. Vanw ege de Covid19-pandemie zijn er
echter w einig gegadigden die het aandurven om een nieuw e horeca-zaak te
starten. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is w at de nieuw e bestemming
van het gehuurde zal gaan w orden, heeft de curator met de verhuurder
afgesproken de ontw ikkelingen nog een aantal maanden af te w achten.
Mogelijk dient zich een huurder aan die bereid is het huurdersbelang en de
inventaris over te nemen. Dit is zow el in het belang van de boedel als in het
belang van de verhuurder.

04-06-2021
4

In deze verslagperiode heeft zich een overnamekandidaat voor de
bedrijfsinventaris gemeld. Zodra de overnamekandidaat overeenstemming
heeft bereikt met de eigenaar van de onroerende zaak/de verhuurder zullen
de onderhandelingen met deze kandidaat aanvangen. De verhuurder heeft
zich in de tussentijd nog niet gemeld met een nieuw e huurder.

02-09-2021
5

De kw estie van de bedrijfsinventaris is nog niet opgelost. De w aarde van de
inventaris is gering.
De curator heeft gepoogd contact te krijgen met de verhuurder, maar de
verhuurder heeft niet gereageerd.
De curator zal ter plaatse (laten) kijken w at op dit moment de status is van het
gehuurde.

02-06-2022
8

De curator heeft contact gehad met de verhuurder. Het pand is nog steeds
niet verhuurd. De curator sprak met de verhuurder af dat de inventaris blijft
staan gezien de geringe w aarde en dat de kw estie hiermee is afgedaan.

02-09-2022
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de fiscus is hoger dan de vermoedelijke w aarde van de
bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

31-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg gegadigde voor overname bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

31-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Banktegoed

€ 2.000,00

€ 2.704,86

Teruggave Belastingdienst
totaal

Boedelbijdr.

€ 135,00
€ 2.000,00

€ 2.839,86

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de advocaat van gefailleerde heeft de voormalige accountant beslag
gelegd onder de huisbankier van gefailleerde. Dat beslag zou voor een bedrag
van circa € 2.000,- doel hebben getroffen. Dit zou betekenen dat de
huisbankier nog een saldo onder zich houdt. Dit saldo blijkt niet uit de
administratie van gefailleerde. De curator zal deze zaak onderzoeken.

31-08-2020
1

In de tw eede verslagperiode is het banktegoed ad € 2.612,95 op de
boedelrekeningen ontvangen.

01-12-2020
2

In deze verslagperiode zijn tw ee teruggaven ontvangen van de
Belastingdienst ten bedrage van € 5,- en € 130,-.

02-09-2021
5

In deze verslagperiode is het banktegoed ad € 91,91 ontvangen op de
boedelrekening ten behoeve van het verzoek van de bank om de rekening op
te heffen w egens gebrek aan activiteiten.

02-09-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

31-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In 2019 heeft gefailleerde via Funding Circle een financiering van € 50.000,opgenomen van diverse investeerders (crow dfunding) Volgens de administratie
van gefailleerde bedraagt de stand van die lening per faillissementsdatum €
37.721,-

5.2 Leasecontracten

31-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
geen

31-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft geen zekerheden aan derden verstrekt

31-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing

31-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
geen

31-08-2020
1

Coca Cola European Partners Netherlands B.V. claimt de eigendom van 2
frisdrankautomaten/koelers.

01-12-2020
2

In deze verslagperiode is contact gelegd met Coca Cola European Partners
Netherlands B.V. Coca Cola heeft meer informatie nodig met betrekking tot de
frisdrankautomaten/koelers, w aarna bekeken w ordt w anneer deze kunnen
w orden opgehaald door Coca Cola. Ten behoeve van het retourneren van de
automaten is contact gelegd met de verhuurder om afspraken te maken.

02-09-2022
9

5.6 Retentierechten
geen

31-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
geen

31-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

31-08-2020
1

niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

31-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing

31-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per verslagdatum heeft zich nog geen gegadigde voor een doorstart gemeld.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bijgew erkt

31-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er geldt geen deponeringsplicht van jaarrekeningen

31-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

31-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing

31-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-08-2020
1

Niet van toepassing

7.6 Paulianeus handelen
Nee

31-08-2020
1

Toelichting
Niet geconstateerd

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is sprake van een vennootschap onder firma, de vennoten zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De curator heeft geen
signalen van onrechtmatige handelen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

31-08-2020
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

31-08-2020
1

De huur over de maand augustus 2020 is boedelschuld

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.728,00

31-08-2020
1

€ 8.526,00

01-12-2020
2

€ 8.337,00

02-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

31-08-2020
1

19

01-12-2020
2

21

02-09-2021
5

Toelichting
W aarvan 7 vermoedelijke, nog niet ingediende schuldvorderingen.

23
Toelichting
W aarvan 7 vermoedelijke, nog niet ingediende schuldvorderingen en 1
betw iste vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

02-12-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 182.048,00

31-08-2020
1

€ 228.810,16

01-12-2020
2

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen

€ 229.529,28

08-03-2021
3

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen

€ 229.457,14

04-06-2021
4

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen

€ 244.895,39

02-09-2021
5

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen en is het
bedrag van € 118.570,08 met betrekking tot de 7 vermoedelijke, nog niet
ingediende schuldvorderingen begrepen.

€ 236.801,72

02-12-2021
6

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen en is het
bedrag van € 118.570,08 met betrekking tot de 7 vermoedelijke, nog niet
ingediende schuldvorderingen begrepen.

€ 236.843,93

02-09-2022
9

Toelichting
In deze opgave is een betw iste vordering van € 56.269,34 begrepen en is
het bedrag van € 118.570,08 met betrekking tot de 7 vermoedelijke, nog niet
ingediende schuldvorderingen begrepen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
opheffing

8.8 Werkzaamheden crediteuren

31-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie

31-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bentacera (eiser)

31-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling voor geleverde diensten

31-08-2020
1

9.3 Stand procedures
De rechtbank heeft een deskundige benoemd en vragen voor die deskundige
gedefinieerd. De procedure is van rechtsw ege geschorst.

31-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
inventarisatie

31-08-2020
1

De curator in dit faillissement en de bew indvoerder in de
schuldsaneringsregeling van vennoot Milia hebben getracht om deze zaak te
schikken zodat de procedures kunnen w orden doorgehaald. De
schikkingspoging w acht op een reactie van de advocaat van de w ederpartij.

01-12-2020
2

In de schuldsaneringsregeling van vennoot Milia heeft de advocaat van de
w ederpartij een onacceptabel tegenvoorstel gedaan. De advocaat van de
w ederpartij is niet bereikbaar voor nader overleg.

08-03-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop bedrijfsinventaris
Incasso banksaldo

Verkoop bedrijfsinventaris en huurdersbelang
Afgifte apparaten aan Coca Cola European Partners Netherlands B.V.

31-08-2020
1

01-12-2020
2

Aangezien de verhuurder niet meer reageert, zijn deze kw esties nog niet
afgew ikkeld.
Getracht zal w orden de verhuurder te bereiken.

02-06-2022
8

Er is overleg gew eest met de verhuurder.
Met de verhuurder is afgesproken dat de vending machine zal w orden
afgegeven.
Het pand w erd niet opnieuw verhuurd. De inventaris heeft geen w aarde en
zal niet w orden overgenomen.
Met de verhuurder is afgesproken dat de inventaris niet behoeft te w orden
afgevoerd.

02-09-2022
9

Afgifte apparaten aan Coca Cola European Partners Netherlands B.V.
Afw ikkeling procedure Bentacera op parkeerrol.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

31-08-2020
1

Nog niet bekend. Dit hangt voornamelijk af van de vraag of en w anneer de
verhuurder er in slaagt om voor het gehuurde een nieuw e huurder te vinden.

04-06-2021
4

Nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van de laatste
openstaande kw esties.

02-06-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

02-09-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, 1e maatregelen

31-08-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

