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Gegevens rechtspersoon
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:
:

AMVA Horeca B.V.
C/13/14/349 F
3 juni 2014
Mr N.S. Reerink
Mr I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren in totaal

:
:
:
:
:
:
:

zie voorgaand(e) verslag(en)
nog niet bekend
voor zover bekend geen
EUR 7.461,46
4 (20 februari tot en met 3 juni 2015)
14,36 uur
111,42 uur

:
:
:
:
:
:

zie voorgaand(e) verslag(en)
nog onbekend
zie voorgaand(e) verslag(en)
vooralsnog niet aangetroffen
onbekend

1.

Inventarisatie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Directie en organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur

Met betrekking tot de huurovereenkomst aangaande het horecapand aan de Albert Cuypstraat te
Amsterdam voert de curator nog steeds overleg met de betrokken makelaar/eigenaar. Het minnelijke
voorstel is de huurovereenkomst (ook formeel) over te laten gaan naar de nieuwe huurder, onder
afdracht van de door gefailleerde gestorte borg aan de boedel. De curator is nog in afwachting van
stukken om de definitieve positie te bepalen. Ondertussen voldoet de feitelijk huurder (zoals reeds het
geval voor de datum van het faillissement) rechtstreeks huur aan de verhuurder van gefailleerde
vennootschap. Minnelijk overleg in dit dossier wordt voortgezet.
Met betrekking tot de verkoop van café “Just Inn” te Lelystad worden de onderhandelingen eveneens
voortgezet. Naar curator heeft begrepen is de uitbater inmiddels met bierbrouwerij Heineken tot
overeenstemming gekomen. Rest thans nog verkoop van de inventaris van gefailleerde vennootschap
en het huurdersbelang. De curator heeft een voorstel gedaan en de exploitant een tegenvoorstel. De
onderhandelingen worden voortgezet.
1.7.

Oorzaken faillissement

: zie voorgaand(e) verslag(en)

2.

Personeel

2.1.
2.2.
2.3.

Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

3.

Activa

:
:
:
:

voor zover bekend geen
Voor zover bekend geen
niet van toepassing
geen

Onroerende zaken
3.1.
Beschrijving
3.2.
Verkoopopbrengst
3.3.
Hoogte hypotheek
3.4.
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

geen
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
geen

Bedrijfsmiddelen
3.5.
Beschrijving
3.6.
Verkoopopbrengst
3.7.
Boedelbijdrage
3.8.
Bodemvoorrecht Fiscus
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

zie voorgaand(e) verslag(en)
zie voorgaand(e) verslag(en)
geen
niet van toepassing
voortzetting onderhandelingen voor wat betreft café “Just
Inn”

Voorraden / Onderhanden werk
3.9.
Beschrijving
3.10. Verkoopopbrengst
3.11. Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
geen

Andere activa
3.12. Beschrijving
3.13. Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

: zie voorgaand(e) verslag(en)
: zie voorgaand(e) verslag(en)
: naar verwachting geen meer

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

:

Inning zal - voor zover mogelijk op grond van de gebrekkige administratie worden voortgezet.
4.2.
4.3.

Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

5.

Bank / Zekerheden

5.1.

Vorderingen van bank(en)

: nog geen
: geen
: geen

: geen meer
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Lease contracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

6.

Doorstart / voortzetten

:
:
:
:
:
:
:
:

geen
zie voorgaand(e) verslag(en)
zie hiervoor
nog niet bekend
vooralsnog niet aangetroffen
vooralsnog niet aangetroffen
vooralsnog niet aangetroffen
verdere inventarisatie

Voortzetten
6.1.
Exploitatie / zekerheden
6.2.
Financiële verslaglegging

: niet van toepassing
: niet van toepassing

Doorstart
6.3.
Beschrijving
6.4.
Verantwoording
6.5.
Opbrengst
6.6.
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

7.

Rechtmatigheid

7.1.

Boekhoudplicht

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
geen

:

In het faillissement werd een zeer gebrekkige administratie aangetroffen. Wel werd een bijgewerkt
digitaal grootboek aangetroffen waaruit financieel het nodig is op te maken. Gezien het overlijden van
de bestuurder van gefailleerde vennootschap is het de vraag of verder onderzoek in het kader van
eventuele aansprakelijkheid relevant is.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Depot jaarrekeningen
Goedk. Verkl. Accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur

: zie voorgaand(e) verslag(en)
: zie voorgaand(e) verslag(en)
: zie voorgaand(e) verslag(en)
:

Gezien het overlijden van de bestuurder van gefailleerde vennootschap is het de vraag of verder
onderzoek in het kader van eventuele aansprakelijkheid relevant is. De curator zal om die reden dat
onderzoek vooralsnog laten rusten.
7.6.

Paulianeus handelen
Werkzaamheden

8.

Crediteuren

8.1.
8.2.
8.3.

Boedelvorderingen
Pref. vord. vd Fiscus
Pref. vord. vh UWV

: vooralsnog niet aangetroffen
: regulier faillissementsonderzoek

: EUR 9.149,67
: EUR 1.955,00
: niet van toepassing
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Andere pref. crediteuren
Aantal conc. crediteuren
Bedrag conc. crediteuren
Verwachte wijze v. afwik.
Werkzaamheden

9.

Procedures

9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

10.

Overig

10.1
10.2

Termijn afwikkeling faill.
Plan van aanpak

:
:
:
:
:

EUR 2.907,61 (Pensioenfonds)
12
EUR 22.370,33
nog onbekend
inventarisatie en voortzetting regulier
faillissementsonderzoek

:
:
:
:

voor zover dit moment bekend, niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
vooralsnog geen

: nog onbekend
:

Afwikkeling uur dossier Albert Cuypstraat, verkoop café “Just Inn”, het maken van afspraken ter zake
inning debiteuren en verdere inventarisatie schuldenlast.
10.3

Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: over 6 maanden
: zie hiervoor

*

*

*
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