
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG   Nummer: 2   
                    Datum 28 augustus 2017 
    
 
De bevindingen 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.ekvandoorne.com   

          
Vennootschapsgegevens  : Ghisteje B.V. h.o.d.n. Bistro le Clochard          
    
Oprichtingsdatum   : 28 december 2004  
 
Vestigingsadres   : Riffort Village Unit 1  
 
Faillissementsnummer   :  E.J. no. F 81698/2017 
 
Datum uitspraak faillissement  :  19 januari 2017 
 
Curator  :  mr. C.M. van Liere 
 
Rechter-commissaris   :  mr. P.E. de Kort 
 
Activiteiten onderneming  : De exploitatie van het restaurant “Bistro le Clochard”  
       
Omzetgegevens    : 2013: ANG 2.263.886 
      2014: ANG 1.711.192 
      2015: ANG 1.355.858 
      2016: onbekend 
 
Personeel     : 8 werknemers op datum faillissement 
 
Verslagperiode    :  9 februari t/m 28 augustus 2017 
 
Bestede uren in verslagperiode : : 86,5 
 
Bestede uren totaal   : 155 
 
 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

 

1.2 Winst en verlies: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

 

1.3 Balanstotaal: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

http://www.ekvandoorne.com/
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1.4 Lopende procedures: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

 

1.5 Verzekeringen: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

 

1.6 Huur: 

Le Clochard huurt in het Riffort een zevental units van Riffort Village Exploitatie 

Maatschappij N.V. De verhuurder heeft bij brief van 27 januari 2017 de huur met 

onmiddellijke ingang beëindigd en de curator verzocht het gehuurde binnen een week, per 3 

februari 2017, te ontruimen en in de oorspronkelijke staat op te leveren. Gelet op de 

aankomende verkoop van de inventaris en voorraden, alsmede de uitlevering van zaken die 

aan derden toebehoren en zich ook binnen het gehuurde bevinden, acht de curator deze 

termijn te kort. Derhalve is  de rechter-commissaris verzocht om op grond van artikel 59a Fb 

een afkoelingsperiode voor de duur van een maand te gelasten, welk verzoek bij beschikking 

van het Gerecht in Eerste Aanleg op 1 februari 2017 is gehonoreerd.   

 

De curator heeft in overleg met de verhuurder het pand bezemschoon opgeleverd op 1 maart 2017.  

 

1.7 Oorzaak faillissement: 

Afgerond,  zie verslag 1.  

 

2 Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 8 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 8 

2.3 Datum ontslagaanzegging  : 25 januari 2017 

Werkzaamheden   : Afgerond,  zie verslag 1.  

 

 

3       Activa 

 

Onroerende zaken  

3.1. Beschrijving  : Geen  

3.2. Verkoopopbrengst : Niet van toepassing    

3.3. Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 

3.4 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing 

Werkzaamheden : Niet van toepassing  
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Bedrijfsmiddelen 

3.5. Beschrijving  : De curator heeft de voor het voeren van een restaurantbedrijf   

gebruikelijke inventariszaken en voorraden aangetroffen.  

Verscheidende zaken die door de bestuurder voor en op  

datum faillissement waren weggehaald, zijn inmiddels op  

verzoek van de curator geretourneerd.   

De curator heeft de restaurantinventaris verkocht en geleverd aan de heer  

Soliana.  

3.6 Verkoopopbrengst : ANG 15.000  

3.7 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing  

3.8 Bodemvoorrecht  Fiscus : Niet van toepassing.  

Werkzaamheden          :          Afgerond 

 

Voorraden/Onderhanden werk  

3.9 Beschrijving  :  Afgerond, zie verslag 1.  

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.  

3.11 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : Geen.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving  : De curator heeft een voertuig, type Volkswagen Caddy uit  

2006 aangetroffen. Dit voertuig wordt (online) te koop  

aangeboden.  

De curator heeft het voertuig verkocht en geleverd aan de heer Liendo.  

Daarnaast heeft de curator een voorraad wijnen verkocht.  

3.13 Verkoopopbrengst : ANG 1.800 + ANG 5.100. De wijnen waren fiduciair   

overgedragen aan de Girobank. Terzake is een boedelbijdrage  

van ANG 1.250,-  

     afgesproken.  

 Werkzaamheden : Afgerond  

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Niet van toepassing.   

4.2 Opbrengst  : Niet van toepassing 

4.3 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing.   

Werkzaamheden : Niet van toepassing 

 

5.       Banken / zekerheden  

 

5.1 Vorderingen van bank(en) : Afgerond, zie verslag 1.  
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5.2 Lease contracten  : Niet van toepassing 

5.3 Beschrijving zekerheden : Afgerond, zie verslag 1.  

5.4 Boedelbijdragen  : Afgerond, zie hiervoor.  

5.5 Eigendomsvoorbehoud : Verschillende crediteuren hebben zich bij de curator gemeld  

 en een beroep gedaan op hun eigendom(svoorbehoud). De  

 curator is de verschillende claims aan het onderzoeken en zal  

 bij aangetoond eigendom laten uitleveren.  

 De curator heeft een ‘uitleverdag’ georganiseerd en eigendommen van     

 derden – mits voldoende aangetoond – overgedragen.  

5.6 Fiduciaire eigendom  : Zie hiervoor.  

5.7 Reclamerechten  : Niet van toepassing 

5.8 Retentierechten  : Niet van toepassing  

 

6. Doorstart / voortzetten 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie   :  Afgerond, zie verslag 1.  

6.2 Financiële verslaglegging :  Afgerond, zie verslag 1.    

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving   : Afgerond, zie verslag 1.  

6.4 Verantwoording  : Niet van toepassing.  

6.5 Opbrengst   : Niet van toepassing.  

6.6 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden  : Afgerond.   

 

7.      Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  : Aan voldaan.   

7.2 Stortingsverplichting  : Gelet op de oprichtingsdatum d.d. 28 december 2004 zal een   

      (eventuele) vordering uit hoofde hiervan verjaard zijn. 

7.3 Onbehoorlijk bestuur   : Hier is niet van gebleken.   

7.4 Paulianeus handelen  : Hier is niet van gebleken.   

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : PM 

8.2 Vorderingen belastingdienst : ANG 273.428,73.  

8.3 Andere pref. vorderingen : PM 

8.4 Aantal conc. crediteuren : 9 

8.5 Bedrag conc. crediteuren : ANG 135.466,80. 
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9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling faillissement :  Zo spoedig mogelijk.   

9.2 Plan van aanpak   : Er zijn onvoldoende baten beschikbaar voor de  

      voldoening van de faillissementskosten en de overige  

      boedelschulden. In verband daarmee wordt de rechter- 

      commissaris verzocht dit faillissement bij het gerecht  

      voor te dragen voor opheffing.  

9.3 Indiening volgend verslag  : Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden   : Niet van toepassing.   

 

* * * 


