Horecabedrijf stopzetten: het kan ook zónder faillissement
Veel horecabedrijven staat het water aan de lippen als gevolg van Corona. Veel
ondernemers denken dan ook aan stoppen. Daarbij valt al gauw het woord
faillissement. Maar dat is eigenlijk het laatste wat een ondernemer moet willen.
Een faillissement levert altijd schade op en betekent vaak ook een persoonlijk
drama.
De horecaondernemer die nu de onderneming wil staken, kan veel hebben aan
de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Die maakt het voor
ondernemers eenvoudiger om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en
eventuele aandeelhouders. Een faillissement kan dan worden voorkomen. Tot
voor kort leek de uitvoering van de wet niet geschikt voor MKB-ers; te veel
maatwerk en begeleidingskosten. Maar Hermes Advisory heeft het proces
weten te automatiseren. Daardoor is een ordentelijke liquidatie nu voor elk
bedrijf haalbaar.
Zelf in control
De Kamer van Koophandel roept ondernemers in onzekerheid op om tijdig te
stoppen. Met de wet in de hand kan de ondernemer een onderhands akkoord sluiten
met schuldeisers. Niet alle schuldeisers hoeven dan akkoord te zijn. Want de rechter
kan andere schuldeisers aan het akkoord binden.
Waarde behouden
Marco Jansen van Hermes-Advisory, gespecialiseerd in financiële expertise bij
geschillen zegt: “Bij gecontroleerde liquidatie blijft zoveel mogelijk waarde behouden
voor de ondernemer en voor de schuldeisers. De Hermes WHOA-Oplossing ™
bespaart MKB-ondernemers lange procedures en hoge kosten. Wij hebben het
complexe traject grotendeels geautomatiseerd en begeleiden de ondernemer om tot
overeenstemming te komen met de schuldeisers. Met dat akkoord in handen kan de
ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten gecontroleerd beëindigen.” Bij de automatisering
is bijzondere aandacht besteed aan horecabedrijven. HorecaAdviesBureau.nl, de
landelijk opererende adviseur voor horeca, is samenwerkingspartner.
Haalbaar
De wet leek aanvankelijk niet goed geschikt voor MKB-bedrijven. Maar Jansen is
verheugd dat het toch is gelukt. “Wij hebben er alles aan gedaan om deze
toepassing mogelijk te maken. We zijn verheugd dat de Hermes WHOA-Oplossing
™ honderden zo niet duizenden MKB ondernemers die geen toekomst zien in hun
bedrijf, kan helpen om het om een ordentelijke manier te beëindigen.” Een veel
genoemde bedrijfstak daarbij is de horeca. Daarom werkt Hermes-Advisory nauw
samen met HorecaAdviesBureau.nl.

Over HorecaAdviesBureau.nl
HorecaAdviesbureau.nl is een landelijk opererende adviseur voor
horecaondernemingen. De ruim 20 partners/adviseurs combineren een goed gevoel
voor ondernemerschap met gespecialiseerde horeca-expertise en –ervaring. Het
bureau heeft een uitgebreid dienstenpakket voor horecaondernemingen, van
administratie en training tot begeleiding van aan- en verkoop en begeleiding van
strategische keuzes en beslissingen.
www.horecaadviesbureau.nl
Over Hermes-Advisory
Hermes Advisory is hét adviesbureau in Nederland. Het is gespecialiseerd in
financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij geschillen. De
aandachtsgebieden betreffen: Financial Restructuring Services inclusief WHOA
trajecten; Bijzonder financieel onderzoek; Dispute Resolution (vermogensschade
voor individuele claims of voor massaclaims); Waardebepalingen bij geschillen
Waarderen Intellectueel Eigendom (Patenten).
De aanpak van Hermes-Advisory onderscheidt zich door een duidelijke uitleg en
onderbouwing van de casus in de rapportage. Bij de uitvoering wordt nauw
samengewerkt met opdrachtgever en de eventuele betrokken advocaat of juridische
adviseur. Met specialistische kennis en ervaring gecombineerd met een scherp
beoordelingsvermogen biedt Hermes cliënt en betrokken juridisch adviseur de
ondersteuning die noodzakelijk is om lastige conflicten tot een goed einde te
brengen. De professionals hebben minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan bij
internationale advocatenkantoren, accountantskantoren, investerings-banken of
grote corporates en zijn ingeschreven bij relevante beroepsorganisaties zoals NIRV,
NIVRA en LRGD. Door deze relevante werkervaring en de samenstelling van het
team wordt het gehele speelveld overzien.
www.hermes-advisory.com
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