OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW.

Nummer: 6

Datum: 27 juli 2016

De bevindingen in dit verslag zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Het verslag is
niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Het verslag zal
worden gepubliceerd op www.davidslaw.nl.
Gegevens rechtspersoon
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:
:

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens

: zie voorgaand(e) verslag(en)
: vanwege het ontbreken van relevante administratie niet
bekend
: voor zover bekend geen
: EUR 15.147,28
: 6 (20 januari 2016 tot en met 27 juli 2016)
: 11,8 uur
: 144,9 uur

Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren in totaal
1.

Inventarisatie

1.1.
1.2.

Directie en organisatie
Winst en verlies

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur

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

: zie voorgaand(e) verslag(en)
: vanwege het ontbreken van relevante administratie niet
bekend
: zie voorgaand(e) verslag(en)
: vooralsnog niet aangetroffen
: onbekend
:

Gedurende de verslagperiode is doorlopend contact geweest met de advocaat van de verhuurder, in
het kader van de afwikkeling van de huurovereenkomst van het horecapand aan de Albert Cuypstraat
te Amsterdam. De huurder van gefailleerde vennootschap betaalt nog steeds rechtstreeks huur aan de
eigenaar/hoofdverhuurder, terwijl diezelfde huur betaald dient te worden aan gefailleerde
vennootschap als (onder)verhuurder. De curator heeft getracht een driepartijen overeenkomst tot
stand brengen waarin zou worden vastgelegd dat gefailleerde vennootschap “ertussenuit valt”. De
(onder)huurder van gefailleerde vennootschap geeft niet thuis, terwijl ook de
eigenaar/hoofdverhuurder vooralsnog niet in staat lijkt te zijn de (onder)huurder tot handelen te
dwingen. Inmiddels werd op verzoek van de curator wel de borgsom retour ontvangen die gefailleerde
vennootschap ten gunste van de (hoofd)verhuurder had gesteld. De komende verslagperiode zal een
uiterste poging worden ondernomen het dossier ook juridisch correct af te wikkelen. Formeel bestaat
er namelijk nog steeds een huurrechtelijke relatie tussen de hoofdverhuurder en gefailleerde
vennootschap enerzijds en gefailleerde vennootschap en (onder)huurder anderzijds.
Met betrekking tot de verkoop van café “Just Inn” te Lelystad liggen de onderhandelingen nog steeds
stil. Komende verslagperiode zal een uiterste poging worden ondernomen ook dit dossier tot afronding

te brengen.
1.7.

Oorzaken faillissement

2.

Personeel

2.1.
2.2.
2.3.

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

3.

Activa

: zie voorgaand(e) verslag(en)

:
:
:
:

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
onderhandelingen 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

:

De curator zal komende verslagperiode nog een laatste poging ondernemen het openstaande
debiteurensaldo te innen. Tijdens de verslagperiode werd betaling van één pre faillissementsdebiteur
ontvangen.
Met name zal in overleg worden getreden met een voormalige huurder van Café ’t Narretje in de
Rijnstraat te Amsterdam, die nog een huurachterstand heeft. Getracht zal worden of tot een
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betalingsregeling kan worden gekomen.
4.2.
4.3.

Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

5.

Bank / Zekerheden

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Vorderingen van bank(en)
Lease contracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

6.

Doorstart / voortzetten

: € 4.135, 20
: geen
: inning

:
:
:
:
:
:
:
:
:

geen meer
geen
zie voorgaand(e) verslag(en)
zie hiervoor
nog niet bekend
vooralsnog niet aangetroffen
vooralsnog niet aangetroffen
vooralsnog niet aangetroffen
heen meer

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

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:

zie voorgaand(e) verslag(en)
zie voorgaand(e) verslag(en)
zie voorgaand(e) verslag(en)
zie voorgaand(e) verslag(en)
zie voorgaand(e) verslag(en)
vooralsnog niet aangetroffen
regulier faillissementsonderzoek

:
:
:
:
:

EUR 9.149,67
EUR 1.955,00
niet van toepassing
EUR 2.907,61 (Pensioenfonds)
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7.

Rechtmatigheid

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Goedk. Verkl. Accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

8.

Crediteuren

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Boedelvorderingen
Pref. vord. vd Fiscus
Pref. vord. vh UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal conc. crediteuren

3

8.6.
8.7.

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 46.169,37
: nog onbekend
: voor zover nog nodig inventarisatie en voortzetting regulier
faillissementsonderzoek

:
:
:
:

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

: nog onbekend
:

Zoals in het voorgaande aangegeven, zal de curator laatste openstaande punten komende
verslagperiode afwikkelen en zal het eerstvolgende verslag als eindverslag hebben te gelden.
10.3

Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: over 6 maanden
: zie hiervoor

*

*

*
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