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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ipsum Foods B.V.

05-08-2019
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Boxtel
KvK nr. 60778377
Zaaksadres: Staarten 5A, 5281 PK Boxtel

05-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde bedreef een internationale handel in gevogelte, vlees en andere
levensmiddelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 6.106.829,00

€ -371.814,00

€ 1.310.510,00

2018

€ 861.658,76

€ -35.231,12

€ 245.835,32

2019

€ 6.729,45

€ -26.803,82

€ -18.012,01

2016

€ 9.405.027,00

€ -82.373,00

€ 2.614.424,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017-2019 zijn nog niet in het bezit van de curator.

05-08-2019
1

Zie hoofdstuk 7 van dit verslag.

29-01-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

05-08-2019
1

Nvt.

Boedelsaldo
€ 3.139,48

29-01-2020
2

€ 3.142,96

31-07-2020
3

€ 3.145,96

07-02-2021
4

€ 3.148,92

23-07-2021
5

€ 3.151,94

19-01-2022
6

€ 3.154,91

19-07-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2019

05-08-2019
1

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

29-01-2020
2

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

31-07-2020
3

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

07-02-2021
4

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021

23-07-2021
5

t/m
23-7-2021
van
24-7-2021

19-01-2022
6

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022
t/m
18-7-2022

Bestede uren

19-07-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 36 min

2

43 uur 30 min

3

15 uur 0 min

4

17 uur 54 min

5

14 uur 18 min

6

4 uur 12 min

7

19 uur 30 min

totaal

141 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in gefailleerde w orden gehouden door Provision Group B.V.

05-08-2019
1

Het bestuur van gefailleerde ligt tevens bij Provision Group B.V. Het bestuur
van Provision Group B.V. ligt bij Jemasi Beheer B.V. en Ipsum Management B.V.
Directeur van Jemasi Beheer B.V. is J.M.N. van Haren en directeur van Ipsum
Management B.V. is de heer P.J. van den Hout.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is geen partij bij enige procedure. Zie evenw el 4.1 van dit verslag.

05-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden beëindigd.

05-08-2019
1

1.4 Huur
Geen sprake van huur, gefailleerde gebruikte de bedrijfsruimte van Ipsum
Management B.V. 'om niet'.

05-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Na een dispuut tussen de indirecte bestuurders van gefailleerde - dhr. Van
Haren en dhr. Van den Hout - viel in 2017 de grootste klant van gefailleerde
w eg, de door Van Haren bestuurde Meat Solutions B.V. Hierdoor daalde de
omzet van gefailleerde aanzienlijk. Dhr. Van Haren meent dat er in 2017
overeenstemming is bereikt met dhr. Van den Hout over een afscheid van
elkaar als business partners. Dhr. Van den Hout is van mening dat er geen
overeenstemming tussen partijen is bereikt.
Daarnaast had gefailleerde een overeenkomst met kredietverzekeraar Coface.
De verzekeringspremies die gefailleerde op basis van deze overeenkomst
verschuldigd w as konden niet langer door gefailleerde w orden voldaan. Coface
heeft uiteindelijk het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

05-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-08-2019
1

Toelichting
Nvt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Nvt.

05-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Meubilair en pc's
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Eventuele verkoopopbrengst nntb.

05-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft geen vorderingen in dit faillissement, aldus de bestuurder van
gefailleerde.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de bedrijfsmiddelen in samenspraak met
zekerheidsgerechtigden te verkopen.

05-08-2019
1

Het is niet gelukt om de beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen te verkopen.

19-07-2022
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kippen- en varkensvlees

€ 15.729,46

€ 1.200,00

totaal

€ 15.729,46

€ 1.200,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Eventuele verkoopopbrengst nntb. Het vlees ligt opgeslagen bij Vriesoord in
Den Bosch en Agro Merchants in Barneveld. Zow el de financiers van
gefailleerde (JH Invest B.V. en JMI B.V.) als Agro Merchants claimen een
pandrecht te hebben op de voorraad.

05-08-2019
1

De voorraad die opgeslagen lag bij Agro Merchants is onderhands verkocht
door de curator ten behoeve van pandhouders JH Invest B.V. en JMI B.V. en
retentor/pandhouder Agro Merchants. € 10.000,- van de koopsom kw am ten
goede van JH Invest B.V. en JMI B.V. en € 5.729,46 van de koopsom w erd
gebruikt om de volledige vordering van Agro Merchants op gefailleerde te
voldoen. De boedel ontving een boedelbijdrage van € 1.200,- (excl. BTW ).

29-01-2020
2

De voorraad van Vriesoord bleek gezien de houdbaarheidsdatum niet meer
geschikt voor verkoop en de curator heeft Vriesoord te kennen gegeven dat hij
deze voorraad niet meer ex. artikel 60 lid 2 Fw zal opeisen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bestuurder van gefailleerde zal zeer spoedig de verkoopw aarde van de
voorraad aan de curator doorgeven. De curator zal na beoordeling van de
pandrechten, in overleg met de pandhouders, eventueel tot verkoop van de
voorraad overgaan.

05-08-2019
1

De voorraad w erd verkocht.

19-07-2022
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Merkenrecht "ICOOK"
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde bezit een merkenrecht ten aanzien van de naam "ICOOK".

05-08-2019
1

Het merkrecht bleek niet verkoopbaar. De curator heeft de
verkoopinspanningen gestaakt.

19-07-2022
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt of dit merkenrecht verkocht kan w orden.

05-08-2019
1

Er hebben zich geen gegadigden gemeld voor de koop van dit merkenrecht.

29-01-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Externe debiteuren

€ 124.982,54

Intercompany debiteuren en vorderingen op
gelieerde partijen

€ 157.965,02

totaal

€ 282.947,56

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een deel van de externe debiteuren betreft buitenlandse partijen, hetgeen
een incasso zal bemoeilijken.

05-08-2019
1

Er bestaat bij de intercompany vorderingen een vordering op Meat Solutions
B.V. van € 157.965,02. Hierover loopt reeds een procedure die is
aangespannen door de financiers van gefailleerde (die tevens een pandrecht
claimen op de debiteuren van gefailleerde). Onduidelijk is vooralsnog of de
pandhouders op eigen naam procederen of dat gefailleerde partij is bij
voornoemde procedure.
Inmiddels is duidelijk gew orden dat gefailleerde geen partij is bij een
procedure.

19-01-2022
6

De pandhouder van de debiteurenvorderingen van gefailleerde komt niet of
nauw elijks verder met de incasso van verpande debiteurenvorderingen. De
enige incasso-activiteiten die de pandhouder thans nog verricht betreffen
een vordering op een partij in Benin. Deze partij verkeert momenteel in een
soort surseance van betaling. W at er ook zij van de incasso van debiteuren,
voor de schuldeisers in het faillissement is de incasso niet relevant nu de
volledig opbrengst naar de pandhouder gaat. Pas w anneer een en ander
relevant w ordt voor de schuldeisers zal de curator w eer informatie opvragen
bij de pandhouder.

19-07-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal hierover in overleg treden met de pandhouders.

05-08-2019
1

De pandhouders zullen zelf de incasso van de debiteurenvorderingen op zich
nemen. De curator zal dit proces monitoren.

29-01-2020
2

De curator is in afw achting van een update van de stand van zaken vanuit de
pandhouders.

23-07-2021
5

De curator heeft een summiere update ontvangen van de advocaat van de
pandhouders, w aaruit blijkt dat de debiteurenincasso nog niet is afgerond.

19-01-2022
6

Contacten met de advocaat van de pandhouder.

19-07-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.913,56
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had een euro-, dollar- en pondenrekening bij ING. Op deze
rekeningen is een totaal tekort van € 1.913,56.

05-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Nvt.

05-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De financiers van gefailleerde claimen een pandrecht op o.a. de
bedrijfsmiddelen, de voorraad en de debiteuren. Agro Merchants claimt een
pandrecht op de voorraad die bij haar ligt opgeslagen.

05-08-2019
1

De financiers van gefailleerde hebben een rechtsgeldig pandrecht op de
voorraad en de debiteurenvorderingen. Het pandrecht dan w el het
retentierecht van Agro Merchants is komen te vervallen door de voldoening van
haar vordering op gefailleerde, door verkoop van de voorraad.

29-01-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden nog niet bekend.

05-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Agro Merchants claimt tevens een retentierecht op de voorraad die bij haar ligt
opgeslagen.

05-08-2019
1

De voorraad is verkocht, zie onder hoofdstuk 3 en 5.3 van dit verslag.

29-01-2020
2

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen pandrechten, overleg pandhouders, etc.

05-08-2019
1

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator doet hier nog onderzoek naar.

05-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015-2017 zijn te laat gedeponeerd.

05-08-2019
1

Nu het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10
BW en 2:394 BW , heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De curator beraadt zich nog op de consequenties hiervan.

29-01-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening over 2016 is gecontroleerd door een accountant. De curator is
in ieder geval nog in afw achting van een gecontroleerde jaarrekening over
2017.

05-08-2019
1

Er blijkt geen gecontroleerde jaarrekening over 2017 te zijn, enkel een
concept-versie.

29-01-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van € 1,00.

05-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-08-2019
1

Vormt onderw erp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ondanks dringende verzoeken van de curator zijn niet alle financiële stukken
ontvangen. De curator heeft ook contact opgenomen met de accountant van
gefailleerde en ontving van de accountant een concept-jaarrekening 2017, een
kolommenbalans over 2017 en een grootboek over 2018. De definitieve
jaarrekening over 2017 blijkt niet voorhanden, kolommenbalansen over 2018
en 2019 en een grootboek over 2017 en 2019 evenmin. De curator beraadt
zich nog op eventuele maatregelen naar aanleiding van de gebrekkige
boekhouding en de te late deponering.

29-01-2020
2

Het bestuur heeft laten w eten de administratie binnen afzienbare tijd alsnog
op orde te brengen. Daarvoor heeft het bestuur contact opgenomen met de
voormalige accountbeheerder van gefailleerde, die toegang zal verschaffen tot
de digitale administratie. De curator zal zich na aanlevering van deze
administratie nogmaals beraden op eventuele maatregelen.

31-07-2020
3

Inmiddels heeft de curator financiële informatie van gefailleerde over de
periode 2017-2019 ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Deze
informatie vormt momenteel nog onderw erp van onderzoek.

07-02-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen administratie, overleg bestuurder en administrateur, overleg met
derden, etc.

05-08-2019
1

Rechtmatigheidsonderzoek, overleg bestuurder, overleg met derden,
eventuele maatregelen nav gebrekkige boekhouding en te late deponering,
etc.

29-01-2020
2

Rechtmatigheidsonderzoek, overleg bestuurder, overleg met derden,
eventuele maatregelen nav gebrekkige boekhouding en te late deponering,
etc.

31-07-2020
3

De curator heeft het bestuur vragen gesteld n.a.v. de ontvangst van financiële
informatie van gefailleerde over de periode 2017-2019. De curator is nog in
afw achting van een reactie.

23-07-2021
5

Het bestuur is nog niet in staat gebleken de vragen van de curator te
beantw oorden. De curator beraadt zich nog op de vervolgstappen.

19-01-2022
6

In de komende verslagperiode zal de curator met de feitelijk/formeel
bestuurder om tafel gaan om zijn bevindingen te bespreken.

19-07-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-08-2019
1

Nvt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.317,00

31-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.619,00
Toelichting
Kosten aanvraag faillissement door Coface Nederland Services B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

05-08-2019
1

14

31-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 704.007,05

05-08-2019
1

Toelichting
De grootste crediteuren zijn JH Invest B.V. en JMI B.V., die gezamenlijk
optrokken als financiers van gefailleerde. Zij hebben een vordering van €
559.999,88 ingediend in het faillissement.

€ 716.107,09

31-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.

05-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

05-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is gefailleerde zelf niet betrokken bij enige procedure. Zie
evenw el 4.1 van dit verslag.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

05-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Beoordelen pandrechten
Verkoop van activa van gefailleerde
Monitoren debiteurenincasso
Evt. monitoren procedure gefailleerde

05-08-2019
1

Monitoren debiteurenincasso
Rechtmatigheidsonderzoek
Monitoren procedure gefailleerde

29-01-2020
2

Monitoren debiteurenincasso
Rechtmatigheidsonderzoek
Monitoren procedure gefailleerde

31-07-2020
3

Monitoren debiteurenincasso
Rechtmatigheidsonderzoek
Monitoren procedure gefailleerde

07-02-2021
4

Monitoren debiteurenincasso
Rechtmatigheidsonderzoek
Monitoren procedure gefailleerde

23-07-2021
5

-monitoren debiteurenincasso;
-rechtmatigheidsonderzoek;
-etc.

19-01-2022
6

-rechtmatigheidsonderzoek bespreken met de bestuurder van gefailleerde.

19-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

05-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-1-2023

19-07-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

19-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

