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Algemene gegevens
Naam onderneming
Amsterdam Hospitality Company B.V. c.s.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Amsterdam Hospitality Company B.V. (hierna “AHC”), International Hospitality
Corporation B.V. (hierna: “IHC”), Personeelsrestaurant SSMA B.V. (hierna:
“PS”)
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AHC: h.o.d.n. Restaurant Stedelijk, Zadelhoff Cafe en AHC Art Culinair,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54113563,
statutair gevestigd Abcoude, correspondentieadres 1076 CK Amsterdam
Stadionplein 300, vestigingsadres 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 10,
datum vestiging: 12 december 2011.
IHC: h.o.d.n. Restaurant Stedelijk, Zadelhoff Cafe en AHC Art Culinair,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54113563,
statutair gevestigd Abcoude, correspondentieadres 1076 CK Amsterdam
Stadionplein 300, vestigingsadres 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 10,
datum vestiging: 12 december 2011.
PS: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54460514,
statutair gevestigd Abcoude, correspondentieadres 1076 CK Amsterdam
Stadionplein 300, vestigingsadres 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 10,
datum vestiging: 17 januari 2012.
Op 21 december 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht,
voorlopige surseance van betaling verleend aan AHC. Op 24 december 2018
heeft voornoemde rechtbank voorlopige surseances van betaling verleend
aan IHC en PS. Op 24 december 2018 zijn de surseances van betaling van de
Vennootschappen ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van de
faillissementen. In alle drie de faillissementen is een afkoelingsperiode van
tw ee maanden gelast.
In verband met de nauw e verw evenheid tussen AHC, IHC en PS zal in dit
verslag geconsolideerd verslag w orden gedaan in de faillissementen van
deze vennootschappen. De gefailleerden tezamen w orden hierna aangeduid
als: de "Vennootschappen".

Activiteiten onderneming
AHC exploiteert zow el ‘Restaurant Stedelijk’ als het ‘Zadelhoff Café’, tw ee
horeca-gelegenheden gesitueerd binnen de muren van het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
IHC is volgens de Kamer van Koophandel een financiële holding. Zij fungeert
als aandeelhouder en financier van AHC, in de zin dat de horeca-inventaris
die aan AHC in bruikleen is gegeven gezamenlijk eigendom is van IHC en
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.
PS exploiteert het personeelsrestaurant in het Stedelijk Museum te
Amsterdam. W erknemers van het museum en AHC kunnen in dit restaurant
tegen kostprijs een maaltijd of drinken kopen.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Voor de financiële gegevens van de Vennootschappen w ordt verw ezen naar
de bijlage bij dit verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
56
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AHC: circa 56 w erknemers.
Bij IHC en PS w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
29-01-2019
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Boedelsaldo
€ 251.538,22

Verslagperiode
29-01-2019
3

van
21-12-2018
t/m
21-1-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

310,50 uur

totaal

310,50 uur

Toelichting bestede uren
De genoemde uren zien toe op de door de curator en zijn medew erkers
bestede tijd op en na 21 december 2018, aan zow el de surseances van
betaling als de faillissementen van alle drie de Vennootschappen.
Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder meer bepaalde informatie nog
niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf –
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in
dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van PS is AHC. Bestuurder en enig
aandeelhouder van AHC is IHC.
Enig bestuurder van IHC is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Friendliness Holding B.V.; enig bestuurder van voornoemde
vennootschap is de heer J. Semeins en enig aandeelhouder is mevrouw R.R.
Semeins-Smid.
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1.2 Lopende procedures
Tot op heden is de curator niet bekend met enige lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De indirect bestuurder heeft de curator enige informatie verstrekt over
afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Een aantal polissen is c.q. w ordt
per 1 januari 2019 beëindigd. Eventuele nog bestaande
verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer noodzakelijk
is, zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd. W aar mogelijk zal de
curator aanspraak maken op premierestitutie.
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1.4 Huur
AHC w as een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting Stedelijk
Museum Amsterdam (hierna: ‘SSMA’) voor bepaalde bedrijfsruimtes
(horecagelegenheden) binnen het gebouw bekend staand als het Stedelijk
Museum te Amsterdam. De huur is niet opgezegd maar overgenomen door de
doorstartende partij (zie hoofdstuk 6 van dit verslag).
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit de verzoekschriften die ten grondslag liggen aan de surseanceaanvragen van de Vennootschappen, alsmede uit een korte toelichting van
de (middellijk) bestuurder, volgt dat de financiële problemen van de
Vennootschappen het gevolg zouden zijn van een sterk teruglopende omzet
w aardoor een verlieslatende exploitatie is ontstaan. De curator zal in de
komende verslagperiode(n) kritisch onderzoek verrichten naar de oorzaken
van de faillissementen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
29-01-2019
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Personeelsleden
56

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
56

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-12-2018

56

totaal

56

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Een deel van de w erknemers van AHC is op 24 december 2018 door de
curator toegesproken. De curator heeft met machtiging van de rechtercommissaris op 27 december 2018 de arbeidsovereenkomsten, voor zover
nodig, opgezegd. De collectieve intake van het UW V heeft plaatsgevonden op
donderdag 3 januari 2019.
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Per 29 december 2019 is een doorstart gerealiseerd w aarbij de
doorstartende partij heeft toegezegd om aan circa 50 w erknemers een
nieuw e arbeidsovereenkomst aan te bieden (zie hoofdstuk 6 van dit verslag).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster leert dat er geen onroerend goed geregistreerd
staat op naam van de Vennootschappen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

50% Aandeel inventaris

€ 36.244,00

totaal

€ 36.244,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
AHC en PS bezitten voor zover thans bekend geen bedrijfsmiddelen.
De bedrijfsmiddelen van IHC bestaan uit een 50% aandeel in de - in het
kader van de exploitatie van de horecagelegenheden in het Stedelijk Museum
Amsterdam - aanw ezige restaurantinventaris. IHC heeft deze inventaris
tezamen met SSMA in eigendom verw orven, zodat ten aanzien van die
inventaris een gemeenschap in de zin van Boek 3, titel 7 BW bestaat. De
aandelen van SSMA en IHC in deze gemeenschap zijn op grond van artikel
3:166 lid 2 BW gelijk van grootte, zodat ieder van hen een onverdeeld 50%
aandeel in het gemeenschappelijk eigendom van deze inventaris toekomt.
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Na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris heeft taxatie van de
inventaris en voorraden door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau
(‘NTAB’) plaatsgevonden.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en de schriftelijke
instemming door ABN AMRO Bank N.V.(hierna: "ABN AMRO") als mogelijk
pandhouder heeft de curator het 50% aandeel van IHC in de inventaris
verkocht in het kader van een doorstart (zie hoofdstuk 5 en 6).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken. De
curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 Fw de gerealiseerde opbrengst van
de inventaris van IHC opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst, althans
voor zover deze opbrengst de belastingschuld van IHC niet te boven gaat.
Voor zover de opbrengst w el boven de belastingschuld uitgaat, is met
gepretendeerd pandhouder ABN AMRO een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen. Voorts zal ABN AMRO pro rata parte bijdragen aan de
kosten van het NTAB.
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De Belastingdienst heeft bij exploot van 11 december 2018 bodembeslag
gelegd ten laste van AHC op de bedrijfsinventaris die in gemeenschappelijk
eigendom aan IHC en SSMA toebehoord. Als gevolg van het faillissement van
IHC is het bodembeslag op het 50%-aandeel in de inventaris van IHC komen
te vervallen cq. opgegaan in het algemene faillissementsbeslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, onderzoek juridische
implicaties gemeenschappelijk eigendom, taxatie inventaris door NTAB,
besprekingen en communicatie SSMA en Belastingdienst.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 1.300,00

totaal

€ 1.300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
IHC bezit geen voorraden. Bij AHC en PS bevond zich een summiere voorraad
levensmiddelen. Deze voorraad is verkocht aan Vermaat Leisure in het kader
van een doorstart. De opbrengst valt niet onder het gepretendeerde
pandrecht van ABN AMRO en komt mogelijk toe aan de boedel. Kort voor de
publicatie van dit verslag heeft zich een andere partij gemeld met een
mogelijk pandrecht op de voorraden. In de komende verslagperioden zal ook
dit gepretendeerde pandrecht nader w orden onderzocht en zullen er zo
nodig afspraken w orden gemaakt over de opbrengstverdeling.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken, in kaart brengen voorraden, taxatie voorraden door
NTAB.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 220.000,00

totaal

€ 220.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill van de Vennootschappen is in het kader van de doorstart
verkocht. Hieronder w ordt mede verstaan de IE-rechten en de medew erking
van de curator aan de contractsovername van de huur- en
horecaovereenkomst tussen de Vennootschappen enerzijds en SSMA
anderzijds (hierna te noemen: de ‘Goodw ill’). Aan de verkoopprijs van de
Goodw ill ligt mede ten grondslag een in opdracht van de curator uitgevoerde
onafhankelijke w aarde-indicatie door Triple A Accountants B.V.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa, bestuderen diverse documenten, besprekingen
met SSMA en (middellijk) bestuurder, verkoop goodw ill.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

AHC: Openstaande postenlijst debiteuren

€ 253.307,36

PS: openstaande postenlijst debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.354,13
€ 282.661,49

Toelichting debiteuren
AHC: Volgens de openstaande postenlijst debiteuren, ingediend als bijlage
bij het verzoek om surseance van betaling, is er nog € 253.307,36 aan
debiteurenposten te innen. Daarvan ziet een bedrag van € 197.111,38 toe
op onbetaalde facturen gericht aan PS. SSMA is € 28.670,09 verschuldigd aan
AHC. Mede in het kader van de doorstart is deze vordering verrekend met de
(kennelijk veel hogere) crediteurenpositie van SSMA.
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IHC: geen debiteuren bekend.
PS: € 29.354,13

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar en correspondentie met debiteuren, onderzoek verrekening
debiteurenpositie SSMA.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 20.650,36
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ABN AMRO heeft volgens de administratie na verrekening tussen de
rekeningen van AHC, IHC, PS en het thans niet gefailleerde SSMA Booking
Company B.V. een vordering in rekening-courant van € 20.650,36.

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is niet gebleken van enige leaseovereenkomst.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO stelt een pandrecht op de handelsvorderingen en op het 50%aandeel in de inventaris van de Vennootschappen te hebben.
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De Europese Horeca Financierings Maatschappij (‘EHF’) heeft kort voor
publicatie van dit verslag gesteld een pandrecht op de inventaris, voorraden,
vorderingen, IE-rechten en goodw ill van AHC.
De gepretendeerde zekerheidsrechten zullen in de komende verslagperiode
nader w orden onderzocht op geldigheid.

5.4 Separatistenpositie
Voor zover het pandrecht van ABN AMRO Bank op de inventaris geldig zou
zijn, heeft ABN AMRO schriftelijk ingestemd met de onderhandse verkoop van
de inventaris aan de doorstartende partij tegen afdracht van € 25.092,(90% van 50% van de liquidatiew aarde van de inventaris), althans voor
zover deze opbrengst niet door de curator w ordt opgeëist op grond van het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst (zie 3.4 van dit verslag). ABN AMRO
heeft in dat kader toegezegd afstand te zullen doen van eventuele aan haar
verstrekte zekerheidsrechten op de inventaris.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is nog niet gebleken van leveringen onder
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van enige reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
Met ABN AMRO zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage van 10%
over 50% van de liquidatiew aarde van € 55.760 (zie 5.4). Over de inning van
de mogelijk aan ABN AMRO verpande vorderingen van de Vennootschappen
zijn nog geen afspraken gemaakt. Ook met mogelijk pandhouder EHF zijn nog
geen afspraken gemaakt.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch overleg met ABN AMRO, aanschrijven
handelsbanken, onderzoek verpanding.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van de Vennootschappen is gedurende de surseance en het
faillissement voortgezet. Dit w as een uitdrukkelijk verzoek van SSMA gelet op
de drukte bij het Stedelijk Museum in de kerstvakantie.
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SSMA heeft zich voor de duur van de voortzettingsperiode tot aan de datum
van de doorstart jegens de boedel garant gesteld voor een eventueel
exploitatietekort.

6.2 Financiële verslaglegging
In de komende verslagperiode zal de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode w orden afgerond.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse besprekingen, onderzoek stukken, correspondentie leveranciers.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft op 28 december 2018 overeenstemming bereikt over de
verkoop van de activa van de Vennootschappen aan Vermaat Leisure B.V.
(“Vermaat Leisure”), w aarbij ook een overgang is bew erkstelligd van alle
rechten en plichten van de Vennootschappen uit de huur- en
horecaovereenkomst met SSMA. SSMA heeft, onder meer gelet op het feit dat
zij verhuurder is van de horecaruimten in het Stedelijk Museum, de
doorstartovereenkomst medeondertekend.
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Toelichting verkoopproces
Nadat AHC surseance van betaling had aangevraagd, heeft SSMA zich bij de
bew indvoerder gemeld. Daarbij heeft de bew indvoerder, en later de curator,
zich geconfronteerd gezien met diverse juridische complicaties, resulterend in
de conclusie dat de curator slechts met medew erking van SSMA een doorstart
zou kunnen realiseren. SSMA heeft zow el voor als tijdens het faillissement
met meerdere partijen overleg gehad/onderhandeld over een mogelijke
overname van de horeca-activiteiten van de Vennootschappen. Een van deze
partijen is Vermaat Leisure gew eest. SSMA heeft de bew indvoerder gemeld
dat zij, naar aanleiding van haar verkenningen van de markt, Vermaat
Leisure als meest geschikte nieuw e exploitant cq. huurder beschouw de mede
gelet op de tijdspanne en de gevraagde investering. Gelet op het
voorgaande is de curator in de periode tussen 21 en 28 december 2018 in
intensieve onderhandeling getreden met zow el Vermaat Leisure als SSMA,
hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een substantiële opbrengst voor
de boedel en de continuering van de w erkgelegenheid voor vrijw el het
gehele personeelsbestand.

6.5 Verantwoording
De activiteiten en de activa van de Vennootschappen zijn per 29 december
2018 voor rekening en risico van Vermaat Leisure.
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6.6 Opbrengst
€ 257.544,00
A. Voorraden: € 1.300,-, zijnde de liquidatiew aarde zoals die blijkt uit het
door NTAB aan de Curator uitgebrachte inventarisatierapport vermeerderd
met 30%;
B. Aandeel Inventaris: € 36.244,-, zijnde 50% van de liquidatiew aarde van €
55.760 zoals die blijkt uit het door NTAB aan de Curator uitgebrachte
inventarisatierapport, vermeerderd met 30%;
C. Goodw ill: € 220.000,-.
De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van AHC.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie SSMA, onderhandelingen doorstartkandidaat, overleg
pandhouder en Belastingdienst, correspondentie en telefoon rechtercommissaris, opstellen doorstartovereenkomst, overleg doorstarter over
bereikte doorstart, contact leveranciers al dan niet over te nemen
duurovereenkomsten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratieve bescheiden van de Vennootschappen zijn deels digitaal
aangeleverd. De volledige digitale administratie zal op verzoek van de curator
w orden veiliggesteld door tussenkomst van Nederpel De Block & Partners.
Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft, zal hij
deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nader
onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel is zow el de jaarrekening van AHC als de
jaarrekening van PS over boekjaar 2017 gedeponeerd op 23 april 2018.
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Volgens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening van IHC over boekjaar
2015 gedeponeerd op 30 december 2016. De jaarrekeningen over boekjaar
2016 en 2017 zijn (nog) niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. De Vennootschappen zijn Vermoedelijk vrijgesteld van
accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de (indirect)
bestuurder en onderzoek registers.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 96,81
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Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 442.098,00
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AHC: Op 11 december 2018 heeft de Belastingdienst beslag gelegd op de
roerende zaken van AHC met betrekking tot de openstaande schuld inzake
de ingehouden loonheffing ad € 295.403,00. Er is een totaalvordering van €
438.711,- inzake loonheffingen en omzetbelasting ingediend.
IHC: € 2.639 inzake de vennootschapsbelasting.
PS: € 748,- inzake de omzetbelasting.
AHC, IHC en PS vormen tezamen met het thans niet gefailleerde SSMA
Booking Company B.V. mogelijk een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Hierover staat nog een vraag uit richting het
bestuur.

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
29
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 316.981,28
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer op w elke w ijze de
faillissementen van de Vennootschappen afgew ikkeld zullen w orden.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen
de vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere
partijen procedures aanhangig gemaakt.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de afw ikkeling van de
doorstart, de inning van debiteuren, verdere afw ikkeling van de
pandhouders, het afleggen van financiële verantw oording over de
voortzettingsperiode en de verkoop van de activa, het (verder) in kaart
brengen van de schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek
naar de oorzaken van de faillissementen en het rechtmatigheidsonderzoek.
Tot slot zal moeten w orden onderzocht of de faillissementen geconsolideerd
of separaat dienen te w orden afgew ikkeld.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.
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10.3 Indiening volgend verslag
29-4-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Plan van aanpak, correspondentie, overleg en verslaglegging.
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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