Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
13-06-2019
F.18/15/270
NL:TZ:0000000893:F001
04-08-2015

R-C
Curator

mr. H.H. Kielman
mr G. Rol

Algemene gegevens
Naam onderneming
Partycentrum Lambik B.V., voorheen tevens handelend onder de naam
Restaurant “De Turfsteker”

28-06-2018
8

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Schoonoord voorheen kantoorhoudende te W esterbork,
aan het adres Hoofdstraat 48 (9431 AE)

28-06-2018
8

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een partycentrum/restaurant

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-06-2018
8

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
2011 € 379.237
2012 € 437.136
2013 € 457.418
2014 € 481.932

28-06-2018
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W inst en verlies
Op basis van jaarrekeningen:
2011 € 43.736 -/2012 € 24.200 -/2013 € 55.807
2014 € 40.815 -/Eigen
2011
2012
2013
2014

vermogen
€ 51.271 -/€ 75.471 -/€ 19.663 -/€ 60.478 -/-

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-06-2018
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 3.908,52

Boedelsaldo
€ 3.915,11

Boedelsaldo
€ 3.918,38

Verslagperiode

28-06-2018
8

11-09-2018
9

07-12-2018
10

Verslagperiode
28-06-2018
8

van
5-3-2018
t/m
4-6-2018

11-09-2018
9

van
5-6-2018
t/m
4-9-2018

07-12-2018
10

van
5-9-2018
t/m
4-12-2018

21-03-2019
11

van
5-12-2018
t/m
4-3-2019

13-06-2019
12

van
5-3-2019
t/m
4-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

2,70 uur

9

3,80 uur

10

3,60 uur

11

6,10 uur

12

5,50 uur

totaal

21,70 uur

Toelichting bestede uren
doornummering verslagen is niet correct.
totaal uren niet correct.
zie urenspecificaties.

11-09-2018
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sinds 18 juli 2009 is bestuurder, en tevens enig aandeelhouder, van curanda
de besloten vennootschap Hotel-Restaurant “Meursinge” B.V. (ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 04011231). Bestuurder van HotelRestaurant “Meursinge” B.V. is sinds 24 december 1985 de heer R.H.
Meursinge, tevens enig aandeelhouder sinds 21 juni 2006.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures namens of
tegen curanda.

21-03-2019
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

21-03-2019
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1.4 Huur
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen huurverplichtingen. De huur
van het onroerend goed gelegen Hoofdstraat 48 te W esterbork is beëindigd
per 1 januari 2015.

1.5 Oorzaak faillissement

21-03-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Curanda drijft de onderneming van een partycentrum/restaurant reeds vele
jaren op de locatie Hoofdstraat 48 te W esterbork. De omzet vanuit de verhuur
van zalen is sinds 2008 teruggelopen. Oorzaak hiervan moet volgens de
bestuurder gezocht w orden in het mindere aantal en telkens kleinere
bruiloften en personeelsfeesten. W aar in de meest gunstige jaren ongeveer 60
feesten met elk 300 gasten georganiseerd w erden, liep dat in 2013 en 2014
terug naar ongeveer 5 feesten met gemiddeld 150 gasten. Hierdoor staan de
marges al geruime tijd onder druk.
De bestuurder w enste al sinds 2007 de onderneming van de hand te doen.
Begin 2014 zijn serieuze gesprekken gestart met de heer Vos, w ie de
exploitatie vanaf 1 januari 2015 middels een nieuw e vennootschap
daadw erkelijk voortgezet heeft. De besloten vennootschap Sander Vos Horeca
Exploitatie BV is daarmee de nieuw e uitbater gew orden van “Restaurant De
Turfsteker”.
Aanleiding van het faillissement is een geschil met de Stichting Pensioenfonds
voor Horeca & Catering (verder tevens te noemen: ‘het pensioenfonds’).
Curanda heeft in 2013 pensioenpremies afgedragen onder vermelding van een
onjuist referentienummer. Hierdoor kon het pensioenfonds de ontvangsten
niet koppelen aan de afdrachtverplichting van curanda, met opgelegde rente
en (incasso)kosten als gevolg. In april 2014 zijn de betalingen alsnog
gekoppeld aan de verschuldigde premies, echter zonder kw ijtschelding van de
inmiddels verschuldigde rente en kosten.
Vervolgens heeft curanda de premies over 2014 niet afgedragen. De
bestuurder w as in de veronderstelling dat hiervoor een automatische incasso
afgegeven w as. De pensioenpremies zijn echter niet afgeboekt. Dit is
aanleiding gew eest voor het pensioenfonds een procedure te beginnen,
hetgeen geleid heeft tot een vonnis d.d. 7 januari 2015. Na uitblijven van
betaling heeft het pensioenfonds het faillissement van curanda aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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Gedurende het jaar 2014 w aren er 4 personeelsleden in vaste dienst.
Daarnaast w aren er gemiddeld 10 tot 15 personeelsleden in tijdelijke dienst
met een 0-uren contract.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bestuurder vermeldt hierover
dat de inventaris en de computers zijn overgedragen aan de huidige uitbater.
Blijkens het financieel verslag 2014 zijn de inventaris en de computers – na de
gebruikelijke afschrijvingen – afgew aardeerd middels boeking van een negatief
verkoopresultaat, w aardoor het resultaat als bijzondere last in de w inst- en
verliesrekening vermeld staat.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Curanda huurt geen ruimte meer, w aardoor ze niet over een bodem beschikt.
Er is om die reden geen sprake van een bodemvoorrecht voor de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen. Op de eindbalans over het jaar 2014 is
een bedrag van € 5.000,- opgenomen voor voorraden. Naar verw achting heeft
de huidige uitbater deze voorraad overgenomen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen deelnemingen, banksaldi, liquide middelen, vorderingen op
groepsmaatschappijen, vordering op directie of overige activa aangetroffen. De
zakelijke bankrekening van failliet is reeds op 8 juli 2015 opgeheven.
Een aanhanger met onderstel is afgew aardeerd middels boeking van een
negatief verkoopresultaat, w aardoor het resultaat als bijzondere last in de
w inst- en verliesrekening vermeld staat. De curator zal hier onderzoek naar
doen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 20.670,00

€ 4.015,95

€ 20.670,00

€ 4.015,95

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

21-03-2019
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Toelichting debiteuren
Op de eindbalans over het jaar 2014 is een bedrag van € 20.670,- opgenomen
voor vorderingen op handelsdebiteuren. Volgens opgaaf van de bestuurder is
het overgrote gedeelte van dit bedrag geïnd door curanda middels bijschrijving
op de zakelijke rekening in de periode van 1 januari tot en met 1 juli 2015. De
curator dient dit te controleren en zal daarop de eventuele resterende
debiteuren aanschrijven.

21-03-2019
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De curator heeft bovenstaande gecontroleerd en daarop de bekende
debiteuren aangeschreven. Tot en met 4 december 2015 is een bedrag van €
1.501,10 geïncasseerd op pré-faillissementsdebiteuren. Het is gebleken dat
veel debiteuren betaald hebben op de zakelijke rekening van de
moedervennootschap van gefailleerde, te w eten ‘Hotel-Restaurant Meursinge
B.V.’. De curator zal hierover met de bestuurder van curanda in overleg treden.
In de verslagperiode tot en met 4 maart 2016 hebben nog tw ee préfaillissementsdebiteuren aan de faillissementsboedel betaald. Met deze tw ee
betalingen is € 1.905,50 ontvangen.
In de verslagperiode tot en met 4 juni 2016 hebben nogmaals tw ee préfaillissementsdebiteuren aan de faillissementsboedel betaald. Met deze tw ee
betalingen is
€ 609,35 ontvangen. De curator beschouw t tw ee crediteuren, w aarmee een
bedrag ad
€ 1.474,80 is gemoeid, als oninbaar.
De door Hotel-Restaurant “Meursinge” B.V. geïncasseerde debiteuren blijven
w el onderw erp van gesprek met de indirect bestuurder, zie verder onder 7.6.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een concernfinanciering verstrekt aan curanda, aan de
moedervennootschap en aan de heer Meursinge. De kredietnemers zijn elk
hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitstaande lening. In overleg met de
bank en op verzoek van de curator is curanda ontslagen van haar
hoofdelijkheid voor de concernfinanciering.
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5.2 Leasecontracten
Is nog niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor de concernfinanciering heeft de Rabobank o.a. een pandrecht gevestigd
op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, inventaris, voorraden en
vorderingen van curanda. Daarnaast heeft de Rabobank een recht van
hypotheek op diverse percelen met onroerend goed te W esterbork w elke in
eigendom toebehoren aan de moedervennootschap.
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5.4 Separatistenpositie
Met de bank is overleg gew eest over haar positie als separatist. De
financiering aan de moedervennootschap dient in stand te blijven, zo heeft de
curator begrepen. Dit is reden voor de Rabobank om de financiering niet te
beëindigen en niet tot uitw inning van onroerend goed over te gaan. Op
verzoek van de curator heeft de bank curanda ontslagen van haar
hoofdelijkheid voor de concernfinanciering en zal geen vordering w orden
ingediend. Derhalve is de Rabobank geen separatist/schuldeiser meer.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Is nog niet van gebleken.
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5.6 Retentierechten
Is nog niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Is nog niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming w as reeds voor de datum van faillissement
overgedragen, namelijk op 1 januari 2015. Om die reden is er geen sprake van
voortzetting van de onderneming door de curator. De punten 6.1 en 6.2 zijn
niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De exploitatie van de onderneming w as reeds voor de datum van faillissement
overgedragen, namelijk op 1 januari 2015. Om die reden is er geen sprake zijn
van een doorstart van de onderneming. De punten 6.3 tot en met 6.6 zijn niet
van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie tot en met 31 december 2014 lijkt correct bijgew erkt te zijn.
De jaarrekeningen zijn voorhanden en de voormalig boekhouder heeft
onderliggende stukken aangeleverd. De administratie is vanaf 1 januari 2015
niet bijgew erkt, w aardoor de rechten en verplichtingen vooralsnog niet
eenvoudig te herleiden zijn. W ordt onderzocht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voor curanda zijn de jaarrekeningen 2012 en 2013 tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2011 is echter te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering w elke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet
voldoen van de stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu de vennootschap
op 15 januari 2002 is opgericht. Van enige stuitingshandeling is curator niet
gebleken.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
De curator heeft een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten
w orden komende verslagperiode met de voormalig bestuurder besproken.
Zie verder onder 7.6

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

28-06-2018
8

Er is nog geen overeenstemming bereikt over hoogte schikkingsbedrag en de
w ijze van betaling. De intentie is door bestuurder uitgesproken voortgang te
maken. Het overleg w ordt vervolgd.

7.6 Paulianeus handelen

11-09-2018
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De bestuurder heeft een nieuw voorstel tegen finale kw ijting gedaan. De
curator beraadt zich over dit voorstel met name voor w at betreft de hoogte
van het geboden bedrag en de w ijze van financieren.

7.6 Paulianeus handelen

07-12-2018
10

Inmiddels heeft de bestuurder gemeend zijn voorstel aan te moeten passen
mede naar aanleiding van een belastingcontrole van de moedervennootschap
van curanda. Curator zal het overleg vervolgen.

7.6 Paulianeus handelen
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De curator heeft w ederom overleg gevoerd. Dit heeft nog immer niet tot
overeenstemming geleid. Op basis van het gevoerde overleg is nu de
verw achting dat in de volgende verslagperiode duidelijk zal w orden of een
regeling tot stand zal gaan komen.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019
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Het overleg is voortgezet met bestuurder en zijn rechtshulpverlener. Het
voorliggende voorstel is minder dan bij de start van het overleg. Deze voor
de curator onbegrijpelijke gang van zaken is nadrukkelijk besproken en heeft
de w eg naar overeenstemming doen stagneren. Er is zijdens bestuurder
echter de intentie uitgesproken een regeling tot stand te w illen brengen. Om
die reden zal het overleg w orden vervolgd. De curator is in afw achting van
een reactie van bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
• voortgezet overleg inzake minnelijk traject rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen naar verw achting beperkt blijven tot de algemene
faillissementskosten.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.220,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 55.854,85

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• voortgezet overleg inzake minnelijk traject rechtmatigheid
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
4-9-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
indiening binnen één w eek na voornoemde datum.
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Het volgende verslag zal per 4 december 2018 w orden opgemaakt en binnen
uiterlijk één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

11-09-2018
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Het volgende verslag zal per 4 maart 2019 w orden opgemaakt en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.
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Het volgende verslag zal per 4 september 2019 w orden opgemaakt en
binnen één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.
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Bijlagen
Bijlagen

