
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Screaming Beans Restaurant B.V. ("SBR")
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijk vestiging: Bosboom Toussaintstraat 12-1, 1054 AR Amsterdam
Oprichting: 4 april 2014

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat SBR zich bezig hield met 
financiële holdings en het beheer van eigen vermogen. Feitelijk exploiteerde SBR een 
restaurant. 

Omzetgegevens

2014:      EUR 265.000,00
2015:      EUR 194.497,00
2016:      EUR 0

Personeel gemiddeld aantal

9.

Saldo einde verslagperiode

EUR 464,90.

EUR 950,31

In de afgelopen verslagperiode hebben geen mutaties op de faillissementsrekening 
plaatsgevonden.

Verslagperiode

Vanaf datum faillissement (16 augustus 2016) tot en met heden.

Vanaf 6 oktober 2016 tot en met heden.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000007629:F001

16-08-2016

mr. WF  Korthals Altes

Curator: mr. R.A.W.  Jungschläger

Insolventienummer: F.13/16/362
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2 juni 2017 tot en met 12 september 2017

13 september tot en met 30 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

23,3 uren van 16 augustus tot en met 30 september 2016.

18,5 uren van 1 oktober 2016 tot en met 31 mei 2017.

periode: 1 juni 2017 tot en met 12 september: 11,4 uur

periode: 13 september tot en met 30 november 2017: 3,1 uur

Bestede uren totaal

23,3 uren tot en met 30 september 2016.

41,8 uren tot en met 31 mei 2017.

53,2 uur tot en met 12 september 2017

56,5 uur tot en met 30 november 2017

Toelichting

- Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SBR exploiteerde een restaurant in Amsterdam. 

Uit het Handelsregister is gebleken dat enig aandeelhouder en bestuurder van SBR, 
Screaming Beans Ventures B.V. is. De aandelen in het geplaatste kapitaal van Screaming 
Beans Ventures B.V. worden gehouden door Next Level Ventures B.V. en Colline B.V. Beide 
vennootschappen zijn tevens bestuurder van Screaming Beans Ventures B.V. Enig 
aandeelhouder en bestuurder van Next Level Ventures B.V. is Montagne B.V. en enig 
aandeelhouder en bestuurder van Montagne B.V. is de heer M. van den Berg. Enig 
aandeehouder en bestuurder van Colline B.V. is de heer D. van den Heuvel.
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1.2 Winst en verlies

2014:   EUR 122.895,00 verlies
2015:   EUR 72.829,23 verlies
2016:   EUR 650,05 verlies (per 31 augustus 2016)

1.3 Balanstotaal

2014:     EUR 119.033,00 
2015:     EUR 414.920,42
2016:     EUR 236.701,75

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met gerechtelijk procedures. Het bestuur heeft desgevraagd 
verklaard dat er geen procedures aanhangig zijn op datum uitspraak faillissement. 

1.5 Verzekeringen

Het bestuur van SBR heeft aan de curator medegedeeld dat per datum faillissement geen 
verzekeringen op naam van SBR zouden zijn afgesloten.

1.6 Huur

SBR heeft een huurovereenkomst gesloten ter zake de huur van een winkelruimte aan de 
Eerste Contantijn Huygensstraat 37-winkel, (1054 BR) te Amsterdam. Desbetreffende 
huurovereenkomst is ten aanzien van SBR geëindigd door middel van in de plaats stelling van 
een derde per 13 juli 2015.

1.7 Oorzaak faillissement

Het bestuur van SBR heeft het navolgende verklaard omtrent de vermoedelijke oorzaken van 
het faillissement. De onderneming van SBR betreft een doorstart na een eerder faillissement 
en een daaruit volgende activatransactie. In de eerste instantie zou SBR goede omzetten 
hebben gedraaid en zou het niveau van het restaurant "tegen een ster aan zitten". Nadat de 
chefkok zijn baan had opgezegd zou SBR moeite hebben gehad een nieuwe chefkok aan te 
trekken die het omzetniveau kon continueren. Door de teruglopende omzet zag het bestuur 
zich uiteindelijk genoodzaakt de activa van SBR te verkopen. Op 22 juni 2015 is een 
koopovereenkomst tot stand gekomen waarbij de activa van SBR zijn overgedragen voor een 
bedrag van in totaal EUR 165.000. De koopsom is aangewend om diverse crediteuren te 
voldoen. Daarnaast heeft het bestuur van SBR geprobeerd om met de overige schuldeisers 
een regeling te treffen. Achteraf moet geconstateerd worden dat het bestuur hierin niet is 
geslaagd, hetgeen reden is geweest voor één van de schuldeisers om het faillissement van 
SBR aan te vragen.

De curator heeft voornoemde gang van zaken in nader onderzoek.
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De curator is niet bekend geraakt met andere oorzaken van het faillissement. Uit de 
administratie is gebleken dat in 2014 aanzienlijke investeringen zijn gedaan (EUR 81.218). In 
combinatie met loonkosten die op zichzelf reeds de bruto marge overstegen in 2014, lijkt SBR 
niet voldoende tijd te hebben gehad om de investeringen terug te verdienen en de omzet te 
verhogen. In het jaarverslag 2014 is door de accountant reeds melding gemaakt van mogelijke 
continuïteitsproblemen bij ongewijzigde voortzetting. Kennelijk voorzag het bestuur dat op 
korte termijn het roer niet gekeerd zou kunnen worden en heeft zij ervoor gekozen de 
onderneming te staken en de activa te verkopen.

De curator heeft de verdeling van de koopprijs van de hierboven bedoelde activa in nader 
onderzoek, zie hierna punt 7.5 en 7.6.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

-    Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster blijkt dat SBR geen onroerende zaken in eigendom heeft. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

-    Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Auto's

Het bestuur heeft verklaard dat er geen kentekens op naam van SBR staan of hebben 
gestaan. De RDW heeft dit bevestigd.

Inventaris

SBR beschikt niet over enige inventaris. De inventaris die ooit eigendom is geweest van SBR 
is verkocht tezamen met alle overige activa zoals hiervoor is besproken in alinea 1.7.

Liquide middelen

De curator heeft op een bankrekening die op naam van SBR wordt aangehouden in totaal 
EUR 464,90 aangetroffen. Het bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.

Kas

De curator heeft geen kasgeld aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft geen voorraad aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vooralsnog is de curator niet bekend met enige andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

-      Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de overlegde financiële administratie blijkt dat het debiteurensaldo EUR 117,40 bedraagt. 
Gelet op het beperkte belang zal de curator niet tot incasso van dit bedrag trachten over te 
gaan. 

Door de heer Van Geel, curator in het faillissement Screaming Beans B.V., is de curator erop 
geattendeerd dat Screaming Beans Restaurant B.V. en Screaming Beans Coffeebar B.V. 
recht hebben op een tweetal boedelvorderingen uit eerder genoemd faillissement. Deze 
boedelvorderingen zijn d.d. 27 augustus 2014 overgenomen middels akte van cessie.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

EUR 485,41

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

-    Geen.

Pagina 6 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

22-12-2017Datum:Nummer: 4



5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft de gebruikelijk aan te schrijven grootbanken aangeschreven. Tot op heden 
heeft alleen Triodos Bank N.V. een vordering ingediend van in totaal EUR 499,50.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met enige leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Van gevestigde zekerheden is vooralsnog niet gebleken. Het bestuur heeft desgevraagd 
verklaard dat er geen zekerheden gevestigd zijn.

Van enige zekerheden is niet gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

-      Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De financiële administratie is door het bestuur aan de curator beschikbaar gesteld. Uit een 
eerste onderzoek van de beschikbare stukken lijkt te volgen dat voldaan is aan de 
administratieplicht. De curator onderzoekt de administratie van SBR nader.

Nader onderzoek van de administratie heeft uitgewezen dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2014 is tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

SBR kwalificeert als kleine "vennootschap" in de zin van art. 2:396 BW een dergelijke 
vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) openbaar 
te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is in dat geval 
niet verplicht.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst kapitaal:  EUR 50.000
Gestort kapitaal:     EUR 50.000

De curator onderzoekt of voldaan is aan de stortingsplicht.

Uit onderzoek is gebleken dat aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Na onderzoek van verdeling van de koopprijs van de activa behorende tot de onderneming van 
SBR, heeft de curator geconcludeerd dat sprake is geweest van selectieve betaling aan de 
aandeelhouder en een zustermaatschappij van SBR ten bedrage van ad in totaal EUR 
53.191,05. Op het eerste gezicht lijken deze selectieve betalingen ontoelaatbaar. De curator 
heeft de aandeelhouder van SBR (de zustermaatschappij verkeert thans ook in staat van 
faillissement) en de uiteindelijk bestuurders aangeschreven en verzocht om een nadere 
toelichting, alvorens nadere stappen te ondernemen.

De toelichting van bestuurders is ontvangen en wordt thans door curator bestudeerd.

Na bestudering van het standpunt van de bestuurders is de curator nog steeds van 
mening dat sprake is van ontoelaatbare selectieve betalingen. De curator staat in 
overleg met de advocaat van het bestuur teneinde tot een oplossing te kunnen komen. 

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Zie hiervoor bij onbehoorlijk bestuur. Een van de grondslagen waarop de curator overweegt 
het bedrag ad EUR 53.191,05 terug te vorderen is artikel 47 Fw, nu onder meer sprake is van 
een personele unie en de activiteiten van SBR op het moment van de selectieve betalingen 
reeds gestaakt waren.

7.7 Werkzaamheden

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de punten genoemd in 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6.

Afwikkeling van 7.5: overleg met het bestuur ten aanzien van de verdeling van de koopprijs.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 690,=.

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van ad in totaal EUR 1.055,=.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad EUR 1.624,= ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11.

13.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 36.758,23.

EUR 37.282,58.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Zoals het zich laat aanzien zal geen uitkering aan crediteuren kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

-    Inventarisatie en verwerking van door crediteuren ingediende vorderingen. 

- Geen.

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen wijzigingen in aangemelde vorderingen 
plaatsgevonden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

De curator verwacht dit faillissement in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

Het moment waarop het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld is onzeker en 
hangt af van het kunnen treffen van een minnelijke regeling ter zake de kwestie rond de 
selectieve betalingen. 

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich richten op het onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de 
onderneming en de besteding van de daarvoor betaalde koopsom. Daarnaast zal de curator 
zich richten op de overige in dit verslag genoemde openstaande punten.

De curator zal in overleg treden met de bestuurders omtrent de verdeling van de verkoopprijs 
van de onderneming en de eventuele consequenties daarvan.

Curator is thans in overleg met bestuurders omtrent verdeling van de verkoopprijs.

Idem, met dien verstande dat het overleg ziet op de wijze waarop de verkoopprijs in het 
verleden voorafgaand aan het faillissement is verdeeld.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over uiterlijk drie maanden worden ingediend.

Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.
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Ik verwacht u begin december 2017 of zoveel eerder als mogelijk is mijn voortgangsverslag te 
kunnen doen toekomen.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor bij Plan van aanpak.

Zie hiervoor bij Plan van aanpak.

Overleg bestuurders en verslaglegging.
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