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Algemene gegevens
Naam onderneming
CNFKoetsier B.V.

05-06-2018
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Gegevens onderneming
CNFKoetsier B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, aldaar
kantoorhoudende aan
de Rietw aard 9 (5236 BC).
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Activiteiten onderneming
Groothandel in non-foodartikelen voor horeca, instellingen, gezondheidssector,
kantine- en cateringservicebedrijven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 3.395.000,00

€ 53.000,00

€ 2.655.059,00

2015

€ 3.370.000,00

€ 65.000,00

€ 2.506.728,00

2016

€ 3.107.000,00

€ 53.000,00

€ 2.643.761,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

05-06-2018
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Op faillissementsdatum w aren acht w erknemers in dienst.
In 2016 w aren eveneens circa acht w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
05-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 171.228,40

08-11-2018
3

Boedelsaldo
€ 144.745,78

Verslagperiode
05-06-2018
2

van
6-12-2017
t/m
29-5-2018

08-11-2018
3

van
30-5-2018
t/m
7-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

155,10 uur

3

37,30 uur

totaal

192,40 uur

Toelichting bestede uren
Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt: 345,2 uur
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Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt: 382,5 uur.

08-11-2018
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van de vennootschap zijn Croonen Non-Food B.V. en Stearko
Holding B.V.
Van Croonen Non-Food B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Venator
B.V.
Van laatstgenoemde vennootschap is enig aandeelhouder en bestuurder de
heer P.P.H.D.
Snoeren. Van Stearko Holding B.V. is enig aandeelhouder de Stichting
Administratiekantoor Stearko, bestuurder is de heer E.J. Koetsier.
De aandelen van de vennootschap w orden voor tw eederde deel gehouden
door
Croonen Non-Food B.V. en voor eenderde door J. Koetsier & Zoon B.V.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De hoofdactiviteit van gefailleerde bestond uit verkoop en levering van
zogenaamde
tabletop-producten (serviezen, glasw erk, bestek etc.) aan afnemers in met
name de
zorgsector. Het bedrijf heeft een historie die ver teruggaat. In 2006 is het
bestuur in de
huidige samenstelling aangetreden. Het bestuur heeft verklaard dat de
oorzaak van het
faillissement is gelegen in het feit dat de vraag naar de producten steeds
verder afnam
in de zorgsector. De omzet is ieder jaar w at teruggelopen, w aarbij telkenmale
zoveel als
mogelijk is bijgestuurd in het kostenpatroon. Ook zijn nieuw e activiteiten
aangevangen
in de periode 2011/2012, gericht op maatw erk, conceptontw ikkeling voor
complete
keukens in combinatie met professionele apparatuur ten behoeve van
voedseluitgifte.
De offertes in deze productgroep stagneerden in 2017 volledig. De liquiditeit
bleef
daardoor achter, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat lopende kosten niet
meer konden
w orden voldaan. Dat is uiteindelijk de directe aanleiding gew eest om het
faillissement
aan te vragen. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
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In de verslagperiode heeft de curator aan de directie en haar raadsman
vragen gesteld over het gevoerde beleid. Kritisch punt van de vraagstelling is
onder meer de intercompany-vordering van curanda op Croonen Non Food
B.V./Venator B.V. w elke jarenlang op de balans geactiveerd stond maar
feitelijk oninbaar is gebleken. De curator heeft op dit punt in de
verslagperiode tevens vragen gesteld aan de accountant van curanda. Het
overleg met directie en accountant zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 34.660,00

totaal

€ 34.660,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De vennootschap w as eigenares van kantoor- en bedrijfsinventaris.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen betreffen alle bodemzaken, w aarvan de opbrengst aan
de boedel
verblijft in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad table top-producten

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Op faillissementsdatum w as op het bedrijf een voorraad table top-producten
aanw ezig. De voorraad is verkocht voor een bedrag van €50.000,00.
Voor de verkoop van de voorraden is met de bank geen boedelbijdrage
overeengekomen, omdat deze onderdeel uitmaakt van de algehele afspraak
met de
doorstartende partij, zie daarvoor artikel 6.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 75.340,00

totaal

€ 75.340,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gezien haar klantenbestand en in de jaren opgebouw de goede reputatie
beschikte de
vennootschap over een goodw ill. Voor de goodw ill is door de doorstarter van
het bedrijf
€ 75.340,00 voldaan.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Administratie per faillissementsdatum toont
een saldo debiteuren van

€ 111.061,36

€ 42.060,76

totaal

€ 111.061,36

€ 42.060,76

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren van de vennootschap zijn verpand aan de Rabobank. De curator
zal
overgaan tot incasso van de openstaande vorderingen.
Met de bank is overeengekomen dat een boedelbijdrage van 10% met een
minimum van
€ 5.000,00 w ordt voldaan voor te verrichten buitengerechtelijke
incassow erkzaamheden.
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Verslag 2:
Op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij de ABN AMRO Bank
is een bedrag van € 49.418,80 geïncasseerd. Op de boedelrekening is een
bedrag van € 42.0606,76 geïncasseerd. Ter zake het pro resto openstaande
bedrag van € 19.581,80 doet de curator onderzoek naar de incasseerbaarheid.
Dit deel w ordt betw ist . In een volgend verslag zal de curator hierop nader
terugkomen.
De boedelbijdrage moet nog met de bank w orden afgerekend.
In de verslagperiode w erd € 42.060,76 geïncasseerd.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordeling incasseerbaarheid resterende openstaande vorderingen en
tussentijdse afrekening met de bank.

05-06-2018
2

De inning van de debiteuren zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet en w aarschijnlijk kunnen w orden afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De auto's uit het w agenpark van de gefailleerde vennootschap w aren
geleased bij
diverse partijen. De lease-auto's zijn geretourneerd, op één auto na. Dat
betreft een
BMW w aarvoor een financial lease-overeenkomst is afgesloten. In overleg met
ABN
AMRO Bank is besloten de vordering van BMW in te lossen en zelfstandig tot
verkoop
van de auto over te gaan. De verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. De
curator zal
hierover in een volgend verslag verantw oording afleggen.
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Verslag 2:
De BMW is via een autoveilingbedrijf verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt
€ 15.874,51. De boedel heeft een bedrag van € 3.431,14 ontvangen als
boedelbijdrage. Het restant is afgedragen aan de bank.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 3.431,14
Zie 5.2.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 21 november 2017 is
overeenstemming
bereikt over een doorstart met Jos ten Berg's Handelsmaatschappij B.V. In de
doorstart
zijn de aanw ezige activa verkocht, zie daarvoor hoofdstuk 3 en 4. Daarnaast is
overeengekomen dat de doorstartende partij de aanw ezige orderportefeuille
alsnog,
voor zoveel als mogelijk, zal uitleveren, w aarbij is overeengekomen dat boedel
en
doorstartende partij ieder 50% van de bruto marge van de alsnog uitgeleverde
en
betaalde orders ontvangt.
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Verslag 2:
De doorstartende partij heeft de aanw ezige orderportefeuille voor zoveel als
mogelijk uitgeleverd. Conform de afspraak die is gemaakt met de doorstarter
heeft de boedel terzake een bedrag van € 16.449,89 ontvangen, zijnde 50%
van de bruto marge van de alsnog uitgeleverde en betaalde orders.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
€ 16.449,89
Zie 6.4.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient de boekhouding nog aan een nader onderzoek te
onderw erpen en zal
hierop in een volgend verslag terugkomen.
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Verw ezen w ordt naar hetgeen hierover in paragraaf 1.5 van dit verslag staat
vermeld.
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal dit onderzoeken.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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De curator zal de oorzaken van het faillissement en het door de directie
gevoerde beleid
nog beoordelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Verw ezen w ordt naar hetgeen hierover in paragraaf 1.5 van dit verslag staat
vermeld.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
Hier is voorshands niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 70.870,32
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€ 71.687,32
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.857.564,00
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€ 185.767,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 81.491,90
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
99

05-06-2018
2

103

08-11-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.055.446,50
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€ 1.058.908,09
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteuren;
- onderzoek gevoerd beleid;
- onderzoek volstorting aandelen;
- reguliere faillissementsafw ikkeling.
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- afronding incasso debiteuren;
- onderzoek gevoerd beleid;
- onderzoek volstorting aandelen;
- reguliere faillissementsafw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-5-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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