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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN 

CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capital 

Hospitality Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1118 BJ) Schiphol aan de Schiphol 
Boulevard 373, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel Amsterdam onder nummer 20117648. 

Faillissementsnummer :   F.13/13/698 
Datum uitspraak : 29 oktober 2013 
Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  : mr. W. Janssen - van Kesteren (Fort Advocaten N.V., 

Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, 
fax: 020-6620470, e-mail: janssen@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 
 
Activiteiten onderneming : Capital Hospitality Management B.V. verrichtte 

managementdiensten voor vastgoedvennootschappen. 
Omzetgegevens : 2011: EUR 77.813, 2012: EUR 900.729, 2013: EUR 512.212 

(voorlopige cijfers tot en met september) 
Personeel gemiddeld aantal : Eén. 
 
Datum verslag : 2 december 2013 
Verslagperiode : 29 oktober 2013 – 30 november 2013 
Bestede uren in verslagperiode : 26 uren 
Bestede uren totaal : 26 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : nihil 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

 Capital Hospitality Management B.V. is op 28 januari 2005 opgericht onder de naam Cinnagar 
B.V. Op 27 september 2007 is de naam gewijzigd in Capital Hospitality Management B.V. Dit 
was tevens de laatste statutenwijziging. Alle aandelen in het kapitaal van Capital Hospitality 
Management B.V. worden gehouden door Capital Hospitality Group N.V. (voorheen Cinnagar 
Beheer N.V.), een vennootschap naar Curaçaos recht. Het bestuur wordt gevormd door de heer 
G.R.J. Snell, de heer S.J. Hargreaves en de heer G.S. Coopey. 
 
Capital Hospitality Management B.V. maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen, 
die vastgoed houden waarin hotels worden gedreven. Capital Hospitality Management B.V. 
verrichtte managementwerkzaamheden ten behoeve van deze vastgoedvennootschappen.  

 
1.2  Winst en verlies (netto-resultaat) 
 2009: EUR 257.047 negatief 
 2010: EUR 26.158 negatief 
 2011: EUR 371.849 (voorlopige cijfers) 
 2012: EUR 222.440 negatief (voorlopige cijfers) 
 2013: EUR 28.467 (voorlopige cijfers tot en met september) 
 
1.3 Balanstotaal 
 2009: EUR 1.110.469 
 2010: EUR 1.421.398 
 2011: EUR 1.217.760 (voorlopige cijfers) 
 2012: EUR 630.996 (voorlopige cijfers) 
 2013: EUR 759.931 (voorlopige cijfers tot en met september) 
 
1.4 Verzekeringen 
 Er is niet gebleken van verzekeringen. 
 
1.5 Huur 

 Capital Hospitality Management B.V. huurde een bedrijfsruimte aan de Schiphol Boulevard. De 
huurovereenkomst was al opgezegd door Capital Hospitality Management B.V. en zou eindigen 
per 31 maart 2014. De curator heeft op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst 
(nogmaals) opgezegd, zodat de huurovereenkomst per 31 januari 2014 eindigt. 

 
1.6 Oorzaak faillissement 

Begin 2012 is een conflict ontstaan tussen enerzijds Capital Hospitality Management B.V. en 
anderzijds haar enig werknemer, de heer B.R. Dunning. Capital Hospitality Management B.V. 
wilde afscheid nemen van Dunning, die op zich bereid was om de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden te beëindigen. Partijen verschilden echter van mening over hetgeen 
Dunning nog van Capital Hospitality Management B.V. tegoed had aan loon en vakantiedagen.  
 
Het conflict is uitgelopen in een aantal procedures en beslagen van Dunning ten laste van 
Capital Hospitality Management B.V. Van haar kant heeft Capital Hospitality Management B.V. 
tevergeefs op verschillende manieren getracht om de arbeidsovereenkomst met Dunning te 
beëindigen (ontbinding via de kantonrechter, opzegging met een ontslagvergunning van UWV).  
 
De activiteiten van Capital Hospitality Management B.V. zijn gedurende het jaar stil komen te 
liggen. Volgens het bestuur is dit te wijten aan de beslagen van Dunning, waardoor de 
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vennootschap niet over haar werkkapitaal kon beschikken en dus niet in staat was om mensen 
in te huren om de managementactiviteiten voor haar opdrachtgevers te ontplooien. Zodoende 
zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan om eigen aangifte van faillissement te doen. 
Dunning is van mening dat de eigen aangifte slechts is gedaan om van hem af te komen.  
 
De curator doet nader onderzoek. 

 
 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
 Eén, Dunning voornoemd. 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 Eén. 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Met toestemming van de rechter-commissaris is Dunning op 1 november 2013 ontslagen. UWV 
heeft vervolgens de Loongarantieregeling in werking gesteld. 

 
 
3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
 Niet van toepassing. 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.1 Beschrijving 

 Volgens opgave van het bestuur is er een kleine kantoorinventaris en wat computers. Volgens 
Dunning zijn deze zaken weggehaald en naar Engeland verplaatst.  
 
De curator doet nader onderzoek. 

 
Voorraden / onderhanden werk 
 Niet van toepassing. 
 
Andere activa 
3.2 Beschrijving 

De belangrijkste activa van Capital Hospitality Management B.V. waren enerzijds de contracten 
die zij had gesloten met Hibernia Finance B.V. en Hibernia Worldwide Hotels B.V. (zie onder 4) 
en anderzijds haar deelneming in Capital Hospitality Inc. Deze deelneming zou zijn vervreemd.  
 
De curator doet nader onderzoek. 

 
 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

 Volgens een overeenkomst, die de curator van het bestuur heeft ontvangen, had Capital 
Hospitality Management B.V. op 30 juni 2013 de volgende debiteuren: 
- Kordal Corporation N.V. ad EUR 214.370 
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- Kordal B.V. ad EUR 174.413 
- Capital Hospitality Inc. ad EUR 603.409 
Deze vorderingen zijn bij overeenkomst d.d. 18 juli 2013 (met mededeling aan de debiteuren 
d.d. 22 juli 2013) overgedragen aan BSW Hotels Ltd., SCN Holdings Ltd. En Westminister 
Enterprises Ltd. De curator onderzoekt deze overdracht. 
 
Volgens een overzicht, dat de curator van het bestuur heeft ontvangen, had Capital Hospitality 
Management B.V. op 5 november 2013 de volgende debiteuren: 
- Commercial Property Finance B.V. ad EUR 3.630 
- Helmshore Investments ad EUR 462,90 
- Hibernia Worldwide Hotels B.V. ad EUR 758,85 

 De curator zal de incasso ter hand nemen. 
 
Capital Hospitality Management B.V. verrichtte haar managementwerkzaamheden op grond van 
overeenkomsten met Hibernia Finance B.V. en Hibernia Worldwide Hotels B.V. Volgens het 
bestuur, zijn de overeenkomsten opgezegd en is er niets meer verschuldigd aan Capital 
Hospitality Management B.V. Dunning weerspreekt dit. De curator doet nader onderzoek. 
 

4.2 Opbrengst 
 Er is een restitutie ad EUR 7.499 ontvangen van de Belastingdienst in verband met BTW over 
het derde kwartaal van 2013. Dit bedrag is nog niet overgemaakt naar de boedelrekening. 

 
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

 Capital Hospitality Management B.V. bankierde bij ING Bank N.V. Ondanks herhaalde 
verzoeken van de curator, heeft de bank nog geen opgave gedaan van de stand van de 
rekeningen per datum faillissement noch van eventuele zekerheden. Van het bestuur heeft de 
curator echter begrepen dat de rekeningen een positief saldo kenden en dat er geen 
zekerheden zijn verleend. 

 
5.2 Leasecontracten 
 Er is niet gebleken van leasecontracten. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
 Volgens het bestuur, liggen de activiteiten van Capital Hospitality Management B.V. al enige tijd 
stil. Dunning stelt dat er nog wel werkzaamheden worden verricht. De curator doet onderzoek. 

 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 
 In onderzoek. 
 
7.2 Depot jaarrekeningen 

 De jaarrekeningen over 2005 en 2007 zijn te laat gedeponeerd. De overige jaarrekeningen zijn 
tijdig gedeponeerd, hoewel het voorlopige cijfers betreft. 
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Niet van toepassing. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 De aandelen zijn volgestort. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 
 In onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
 In onderzoek. 
 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator & kosten: PM 
  
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 P.M. 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 P.M. 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 P.M. 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 P.M. 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 P.M. 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Onbekend. 
 
 
9. PROCEDURES 

 
 Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liepen er twee procedures.  
 

 In één procedure voor de rechtbank Haarlem, sector kanton vroeg Dunning om betaling van 
bepaalde managementfees. Deze procedure diende als eis in de hoofdzaak voor de beslagen 
die Dunning ten laste van Capital Hospitality Management B.V. heeft gelegd. De zaak stond op 
de rol van 20 november 2013 voor bepaling van een comparitie van partijen. De procedure is op 
verzoek van de curator ex artikel 29 Fw geschorst. 
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In de andere procedure voor de rechtbank Amsterdam, sector kanton, verzocht Capital 
Hospitality Management B.V. om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Dunning. Deze 
procedure is doorgehaald in verband met het ontslag van Dunning ex artikel 40 Fw. 

 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Onbekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 
 De curator zal onder meer de navolgende aspecten (nader) onderzoeken: 

- Het conflict tussen Capital Hospitality Management B.V. en Dunning. 
- De toedracht tot het faillissement zal nader worden onderzocht. 
- De overeenkomsten met Hibernia Finance B.V. en Hibernia Worldwide Hotels B.V.  
- De overdracht van de vorderingen als genoemd onder 4. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie maanden. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 2 
december 2013. 
 
 
 
Mr. W. Janssen – van Kesteren, 
curator 
 
 
 
 
 

 


