FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 23 maart 2015

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: HPM BV
: F.05/15/217
: 3 maart 2015
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Exploitatie horecaonderneming en bemiddeling o.g.
: 2014: € 605.320.
:8

Saldo boedelrekening

: nihil

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 3 t/m 23 maart 2015
: 39,80
: 39,80

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Aandeelhouder van HPM BV is de Stichting Administratiekantoor HPM, waarin de
aandelen per 31-08-2012 zijn ondergebracht. Sinds 16-04-2014 is de Stichting tevens
bestuurder van HPM BV. Enig bestuurder van de Stichting is de heer H.K. Paauw. De
onderneming drijft een café en een restaurant te Oosterbeek. Daarnaast zijn door
Paauw activiteiten ingebracht met betrekking tot advisering en bemiddeling bij huur en
koop van onroerend goed.

1.2

Winst en verlies
2014: € 108.956 winst (voorlopig), volgens interne administratie.
2013: € 7.739 verlies.
Hierbij wordt opgemerkt dat deze resultaten betrekking hebben op beide
bovengenoemde activiteiten van de onderneming.

1.3

Balanstotaal
2013: € 254.751.
2012: € 296.487.

1.4

Lopende procedures
De burgemeester van de gemeente Renkum heeft bij besluit d.d. 6 februari 2015 op
grond van handel door de toenmalige bedrijfsleider in vermoedelijk cocaïne zowel het
café als het restaurant gesloten voor de duur van 6 maanden. Bij voorlopige
voorziening van de voorzieningenrechter is het bevel tot sluiting van het restaurant
geschorst. Het bezwaar tegen de sluiting is ingetrokken. De exploitatie van het
restaurant is ten gevolge van het faillissement niet hervat. De drank- en
horecavergunning, terrasvergunning en speelautomatenvergunning zijn eveneens
ingetrokken. De gemeente staat niet afwijzend tegen verlening van een nieuw aan te
vragen vergunning door een nieuwe exploitant.

1.5

Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Er is een inventarisverzekering gesloten.

1.6

Huur
Het café en het restaurant worden uitgeoefend in gehuurde bedrijfsruimte; de huur
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bedraagt € 3.990,80 per maand ex btw.
1.7

Oorzaak faillissement
Het café en restaurant onder de handelsnamen Mimi’s Bistro en Mimi’s Hoofdkwartier
is vanaf 1 maart 2012 door HPM uitgeoefend in Oosterbeek. De directie werd gevoerd
door mevrouw Paauw. Teneinde de liquiditeit en het resultaat van de onderneming te
verbeteren zijn ook de activiteiten van de heer Paauw op het gebied van advies en
bemiddeling bij huur en koop van onroerend goed in de onderneming ingebracht. Na
het overlijden van mevrouw Paauw in april 2014 is de leiding van de onderneming
uitgeoefend door een extern aangetrokken manager bij wie aanwezigheid van drugs
c.q. handel daarin is geconstateerd. Het daarop door de gemeente Oosterbeek
gegeven bevel tot sluiting was voor de bestuurder reden het eigen faillissement aan te
vragen.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
8 personeelsleden.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
Idem.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Ontslag is aangezegd bij circulaire d.d. 5 maart 2015.

3.

Activa

Onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit de inventaris. Daarvan is een
beschrijving c.q. taxatie opgesteld.

3.6

Verkoopopbrengst
Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden.

3.7

Boedelbijdrage
De inventaris bestaat geheel uit bodemzaken.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de inventaris.

Voorraden/onderhanden werk
Er zijn geen voorraden c.q. onderhanden werk aanwezig.
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Andere activa
3.12 Beschrijving
Tot de boedel behoort een belang van 100% in HPM Participaties BV, dat een belang
van 20% heeft in CM Support BV. In de jaarrekening van HPM BV is voor HPM
Participaties BV een waarde vermeld van € 17.915. De boedel heeft een vordering in
rekening-courant van € 2.612,99 op HPM Participaties BV.
3.13 Verkoopopbrengst
Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er zijn handelsvorderingen aanwezig voor een bedrag van € 4.894,97. De debiteuren
zijn aangeschreven.

4.2

Opbrengst
Er zijn nog geen betalingen ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage
De vorderingen vallen vrij in de boedel.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 50.000 uit hoofde van een geldlening en van
€ 844,33 pro resto uit hoofde van een rekening-courant krediet. De Rabobank heeft het
krediet opgezegd bij brief d.d. 19 januari tegen 15 april 2015.

5.2

Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor haar vorderingen heeft de Rabobank stil pandrecht op de inventaris
en vorderingen op de belastingdienst uit hoofde van terug te vorderen BTW. Daarnaast
is een borgtocht afgegeven van € 50.000 door mevrouw Paauw.

5.3

Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.4

Separatistenpositie
Met de Rabobank zijn nog geen afspraken getroffen.

5.5

Boedelbijdragen
Zie hiervoor sub 5.4.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn meerdere inventarisgoederen geleverd en aanwezig ten aanzien waarvan
aanspraak wordt gemaakt op voorbehouden eigendom. Deze worden geïnventariseerd
en getoetst.

5.7

Reclamerechten
Er is geen recht van reclame ingeroepen.
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5.8

Retentierechten
Er is geen retentierecht ingeroepen.

6.

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Zoals hiervoor aangegeven is voortzetting van de onderneming onder de gegeven
omstandigheden niet mogelijk.
Doorstart

6.3

Beschrijving
Het streven is verkoop van de activa en goodwill zodat een doorstart door derden van
de horecaonderneming mogelijk wordt.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is door een externe administrateur bijgehouden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 12 januari 2015. De jaarrekening over
2013 is niet gedeponeerd. Er is dus niet tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 1 april 1999. De aandelen in (thans) HPM
BV zijn verworven op 29 mei 2008.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur is gegeven met de te late publicatie van de jaarrekeningen over
2013 en 2014. Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Voorzover daartoe aanleiding bestaat wordt hierop in een volgend verslag
teruggekomen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering te verwachten van het UWV terzake van overgenomen
loonverplichtingen alsmede terzake van de huur.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend ten bedrage van € 82.154.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. Te verwachten is een vordering van
het UWV terzake van overgenomen loonverplichtingen over de maand februari 2015.
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8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 38 concurrente crediteuren bekend die gezamenlijk € 92.306,73 hebben te
vorderen.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich thans laat aanzien is een opheffing wegens gebrek aan baten te
verwachten.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is thans nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Verkoop activa;
- Onderzoek administratie;
- Invordering debiteuren;

9.3

Indiening volgend verslag
23 juni 2015.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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