FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

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

: € 21.639,36.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 11 juni 2015 t/m 12 januari 2016
: 4,80
: 73,30

1.

Inventarisatie

1.6

Huur

Datum 12 januari 2016

Het café en het restaurant worden uitgeoefend in gehuurde bedrijfsruimte; de huur
bedraagt € 3.990,80 per maand ex btw. De huur is geëindigd per 9 juni 2015.

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. Door de koper van de inventaris is een nieuwe exploitatievergunning

aangevraagd en verkregen waarna de exploitatie is hervat..
3.

Activa

Bedrijfsmiddelen
3.5

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

3.6

Verkoopopbrengst
De inventaris is verkocht voor € 37.500 ex btw. In deze koopsom is begrepen een bedrag van
€ 10.999 aan lossing van resterende financieringsverplichtingen op een aantal
inventarisgoederen. Deze zijn inmiddels afgerekend.

3.7

Boedelbijdrage
De inventaris bestaat geheel uit bodemzaken.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de inventaris.
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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 is door de boedel ontvangen € 1.489,13; op de bankrekening van HPM is € 444,95
ontvangen. Een bedrag van € 1.600 is verrekend. Verdere incasso heeft geen resultaat
opgeleverd onder meer op grond van verrekening of betaling pre-faillissement.

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 zijn inmiddels
afgewikkeld.
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6.

Doorstart/voortzetten

6.3

Beschrijving
Verwezen wordt naar het gestelde sub 3.6.

7.

Rechtmatigheid

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur is gegeven met de te late publicatie van de jaarrekeningen over 2013 en
2014. Door de belastingdienst is een boekenonderzoek ingesteld. Dit onderzoek is

thans nog niet afgerond. Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.
8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 13.264,84 terzake van
overgenomen loonverplichtingen; de boedelvordering terzake van de huur bedraagt
€ 4.907,52 ex btw.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend ten bedrage van € 14.671 aan Loonheffing, van
€ 70.687 aan OB en van € 49.216 aan VpB. De resultaten van het fiscale onderzoek
zijn hierin nog niet verwerkt.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog vorderingen ingediend van € 3.060,17 aan premies en van
€ 17.025,13 aan overgenomen loonverplichtingen.

8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 47 concurrente crediteuren bekend die gezamenlijk € 139.301,24 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:
- Fiscaal onderzoek administratie;

9.3

Indiening volgend verslag
12 april 2016
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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