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Algemene gegevens
Naam onderneming
Novasea B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
Novasea B.V.
Dreef 8
5325 XD W ELL

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK:
- De import en export van, groothandel in, de in- en verkoop van vis en
visproducten;
- Detacheren van deskundigen op het gebied van vis- en visproducten.
Gefailleerde is in augustus 2018 opgericht. De activiteiten van gefailleerde
bestonden uit het leveren van tonijn vanuit Zuid-Europa aan Noord-Europa en
het leveren van kabeljauw en platvis vanuit Noord-Europa aan Zuid-Europa.

Financiële gegevens

09-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.113.839,87

€ -89.327,68

€ 1.024.312,03

2020

€ 143.551,93

€ 12.096,14

€ 298.969,16

2018

€ 36.360,00

€ -187,00

€ 38.464,00

Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de administratie.

09-07-2020
1

De curator heeft de administratie grotendeels ontvangen.

07-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-07-2020
1

Toelichting
Gefailleerde heeft geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
Toelichting
Het boedelsaldo is thans nihil.
€ 16.375,00

09-07-2020
1

07-10-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit:
- betalingen van pre-faillissementsdebiteuren;
- banksaldo d.d. faillissement;
- koopsom verkoop deel aanw ezige voorraad.
€ 8.655,89

06-01-2021
3

€ 11.106,89

07-04-2021
4

€ 3.421,87

07-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

07-10-2020
2

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

06-01-2021
3

t/m
5-1-2021
van
6-1-2021

07-04-2021
4

t/m
6-4-2021
van
7-4-2021

07-07-2021
5

t/m
6-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 6 min

2

22 uur 54 min

3

17 uur 0 min

4

11 uur 24 min

5

5 uur 30 min

totaal

71 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurder: Lupo R. Beheer B.V.
Indirect bestuurder van de vennootschap is mevrouw T.M. van der Linden
Aandeelhouders:
25% van de aandelen Lupo R. Beheer B.V.
25% van de aandelen Urker Vishandel G. Koffeman B.V.
25% van de aandelen dhr. G. Amoruso
25% van de aandelen Boserman Holding B.V.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De minnelijk bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat
gefailleerde niet betrokken is bij gerechtelijke procedures.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een kredietverzekering afgesloten bij Coface in het geval
een van haar debiteuren zou komen te failleren. Het afsluiten van een
dergelijke verzekering w as een vereiste voor Bibby Financial Services om een
factoringovereenkomst met gefailleerde aan te gaan.

09-07-2020
1

Eventuele uitkeringen vanuit Coface aan gefailleerde zouden aan Bibby
Financial Services zijn verpand. De curator heeft contact gezocht met Coface
maar is nog in afw achting van een inhoudelijke reactie.
De minnelijk bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er verder geen
verzekeringen zouden zijn afgesloten.

1.4 Huur
De minnelijk bestuurder van gefailleerde exploiteerde de onderneming van
gefailleerde vanuit haar w oonhuis. Er zijn geen huurovereenkomsten gesloten.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De minnelijk bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de
onderneming door toedoen van Covid-19 het niet heeft gered. Het overgrote
deel van de omzet van gefailleerde zou w orden gegenereerd door verkopen
aan groothandels in Italië. Slechts een klein gedeelte van de omzet zou
w orden gegenereerd in Noord-Europa. De klanten van gefailleerde w aren met
name de toeleveranciers van horecabedrijven. Door de maatregelen die in het
kader van Covid-19 zijn getroffen, is de afzetmarkt grotendeels verdampt.
Voorts geeft de minnelijk bestuurder nog aan dat de onderneming pas in
augustus 2018 is opgericht. Er zou derhalve geen gelegenheid zijn gew eest
om voldoende reserves op te bouw en om deze daling in de omzet op te
vangen.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Gefailleerde heeft geen personeel in dienst. Tussen gefailleerde en haar
bestuurder w as een managementovereenkomst gesloten. De curator heeft,
met machtiging van de rechter-commissaris, deze overeenkomst opgezegd.

09-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

09-07-2020
1

Toelichting
In 2019 heeft gefailleerde kort een personeelslid in dienst gehad. De
dienstbetrekking zou in december 2019 al zijn beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen. Gefailleerde had geen personeel in dienst.

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

09-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activiteiten van gefailleerde w erden vanuit het w oonhuis van de minnelijk
bestuurder verricht. Vooralsnog lijkt gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen te
beschikken.

09-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

09-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad ingevroren vis

€ 3.572,00

totaal

€ 3.572,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Toen de markt voor verse vis in maart 2020 is verdampt, heeft de gefailleerde
de nog aanw ezige voorraad verse vis laten invriezen. Deze vis bevindt zich in
een tw eetal opslagvriezers. De curator is thans doende een koper voor deze
voorraad te vinden.

09-07-2020
1

De curator heeft inmiddels een deel van de ingevroren vis kunnen verkopen
aan een derde. Op de koopsom is de vordering van de partij w aar de vis lag
opgeslagen in mindering gebracht. Deze partij had rechtsgeldige zekerheden
gevestigd op de voorraad die bij hem lag opgeslagen. De vordering van deze
partij bedroeg € 1.775,98.

07-10-2020
2

De curator is nog doende om een koper te vinden voor de resterende
voorraad.
De resterende voorraad is ook verkocht. Na aftrek van de kosten van opslag
resteerde er een opbrengst van € 319,51, w elk bedrag op de boedelrekening
is bijgeschreven.

06-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg inzake de verkoop van de ingevroren voorraad vis.

09-07-2020
1

Met de koper en de bestuurder van gefailleerde is er gecorrespondeerd om
een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.

06-01-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Geen.

09-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

09-07-2020
1

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat zij nog op een drietal
handelsdebiteuren (w aarvan tw ee buitenlandse partijen) een vordering heeft.
De totale debiteurenportefeuille zou € 17.000,76 bedragen.

09-07-2020
1

De minnelijk bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde
gebruik maakte van een factoringovereenkomst met Bibby Financial Services.
De curator heeft contact gezocht met deze partij maar heeft nog geen
inhoudelijke reactie ontvangen.
Voorts zou gefailleerde nog een tw eetal vorderingen in rekening-courant
hebben op een tw eetal aandeelhouders. De curator is nog in afw achting van
de grootboek w aaruit de precieze omvang van deze vorderingen zou blijken.

De curator is nog in afw achting van de onderliggende facturen. De minnelijk
bestuurder heeft deze opgevraagd bij de boekhouder maar zou deze nog niet
hebben ontvangen.

07-10-2020
2

Er is een bedrag van € 4.388,51 bijgeschreven terzake diverse
debiteurenbetalingen.
Voorts bestaat er volgens de administratie van gefailleerde een vordering op
één van de aandeelhouders geadministreerd van € 5.000,--. De bestuurder
van de debiteur heeft aangegeven in Italië te w onen en zal de vordering in
termijnen voldoen. De eerste betaling van € 1.000,-- is ontvangen. De debiteur
heeft aangegeven niet eerder dan per maart de betalingen te kunnen
hervatten en zal de gehele vordering per 1 juni 2021 hebben voldaan. Gelet op
het feit dat de debiteur in Italië verblijft w acht de curator af of de
betalingstoezeggingen correct w orden nagekomen en w acht de betalingen
vooralsnog af.

06-01-2021
3

De Italiaanse debiteur heeft drie termijnen betaald. De curator houdt de
betalingen in de gaten.
Overige reguliere debiteuren zijn geïncasseerd.

07-04-2021
4

Inmiddels zijn alle reguliere debiteurenvorderingen geïncasseerd.

07-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal nagaan of er daadw erkelijk sprake is van een
factoringovereenkomst w aarbij hij tevens zal onderzoeken of de openstaande
debiteurenportefeuille volledig onder de dekking van deze
factoringovereenkomst valt.

09-07-2020
1

Voorts zal de curator overgaan tot het incasseren van de rekening-courant
vorderingen op de aandeelhouders.
De curator heeft overleg gehad met de bestuurder van gefailleerde inzake de
vorderingen op de aandeelhouders en doorbelasting van kosten. Er w orden
bedragen in verrekening gebracht en er w ordt aangegeven dat er geen
mogelijkheden tot betaling zijn. De curator doet daar nader onderzoek naar.

07-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde houdt een rekening aan bij ABN-AMRO Bank.
Tot op heden heeft nog geen enkele bank een vordering ingediend in het
faillissement.

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten afgesloten.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er sprake zou zijn van een
factoringovereenkomst met Bibby Financial Services en dat er een
kredietovereenkomst zou zijn afgesloten bij Coface (w aarvan eventuele
uitkeringen w eer zouden zijn verpand aan Bibby Financial Services). De curator
heeft met beide partijen contact gezocht maar is nog in afw achting van een
inhoudelijke reactie.

09-07-2020
1

Bibby Financial Services:
De curator heeft inmiddels contact gehad met Bibby Financial Services. Bibby
Financial Services heeft een bedrag van € 8.155,59, dat ziet op betalingen van
pre-faillissementsdebiteuren, doorgeleid naar de faillissementsrekening. Bibby
Financial Services heeft geen vordering op gefailleerde.

07-10-2020
2

Thans houdt Bibby Financial Services nog een bedrag onder zich. Zij is nog in
afw achting van de onderliggende facturen w aarna zij de bedragen zal
doorleiden naar de faillissementsrekening. Kopieën van deze facturen zijn
reeds opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.
Coface
Zodra duidelijk is of en w elke debiteuren niet tot betaling over zullen gaan, zal
de curator bezien of de bedragen kunnen w orden geclaimd onder de
verzekering van Coface.
De debiteurenbetalingen hebben aan Bibby plaatsgevonden en/of zijn
rechtstreeks geïncasseerd.

06-01-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die het recht van retentie hebben
ingeroepen.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die het recht van reclame hebben
ingeroepen.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in overleg treden met Bibby Financial Services en Coface.

09-07-2020
1

Overleg en afdracht heeft plaatsgevonden w aarmee dit punt is afgerond.

06-01-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-07-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart.

09-07-2020
1

De gefailleerde had een zeer beperkte voorraad vis op verschillende locaties.
De afnemers (horeca) w aren gesloten. Er w as geen interesse in een
(gedeeltelijke) doorstart.

06-01-2021
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Aangezien de
activiteiten volledig stil zijn komen te liggen zal er van een doorstart moeilijk
sprake kunnen zijn. De activiteiten w erden door de bestuurder van de
gefailleerde gecoördineerd.

09-07-2020
1

De curator heeft geen doorstart gerealiseerd. De markt w aarin gefailleerde
opereerde heeft lange tijd stilgelegen en zal de komende periode maar
beperkt aantrekken. Geen enkele partij heeft derhalve interesse getoond om
de activiteiten over te nemen.

07-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van de volledige administratie van gefailleerde.

09-07-2020
1

Inmiddels heeft de curator de administratie van gefailleerde grotendeels
ontvangen. De curator is doende met zijn onderzoek in de administratie.

07-10-2020
2

Onderzoek heeft een aantal vragen opgeleverd die aan de bestuurder van
gefailleerde zijn voorgelegd. De curator is nog in afw achting van enkele
antw oorden en verw acht deze op korte termijn.

06-01-2021
3

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de door de curator
opgevraagde stukken zich bij de (voormalig) accountant zouden bevinden. De
stukken hebben de curator nog niet bereikt. De curator heeft nogmaals
aangegeven dat het de verantw oordelijkheid van de bestuurder is om de
administratieve stukken die w orden opgevraagd, aan te leveren.

07-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 is gedeponeerd op 16 oktober 2019. De
jaarrekening is derhalve tijdig gedeponeerd.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator doet nader onderzoek.

09-07-2020
1

De vennootschap is opgericht in 2018 met een stortingsplicht van € 1,--, w elke
storting heeft plaatsgevonden.

06-01-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek zal nog plaatsvinden.

Toelichting
De curator is nog doende met zijn onderzoek.

09-07-2020
1

07-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
Onderzoek zal nog plaatsvinden.
In onderzoek

07-10-2020
2

Toelichting
De curator is nog doende met zijn onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is nog doende met de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

09-07-2020
1

De curator is nog doende met de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

07-10-2020
2

De curator heeft aan de bestuurder van gefailleerde vragen gesteld omtrent
kosten die ten laste van de gefailleerde zijn gekomen en bestemd lijken te
zijn voor een andere vennootschap. Ook ten aanzien daarvan is de curator
nog in afw achting van een antw oord.

07-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.704,00

09-07-2020
1

€ 8.140,00

07-10-2020
2

€ 8.508,00

06-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

09-07-2020
1

19

07-10-2020
2

20

06-01-2021
3

21

07-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 62.508,30

09-07-2020
1

€ 140.496,79

07-10-2020
2

€ 149.414,42

06-01-2021
3

€ 149.573,28

07-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend.

06-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend, is gefailleerde niet betrokken bij een
gerechtelijke procedure.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Rechtmatigheids- en administratief onderzoek;
- Verkoop voorraad;
- Incasso van de rekening-courant vorderingen;
- Overleg voeren met de Factoringmaatschappij;
- Eventueel de vorderingen op derden incasseren.

09-07-2020
1

- Rechtmatigheids- en administratief onderzoek;
- Verkoop resterende voorraad;
- Incasso van de rekening-courant vorderingen;
- Incasso van de bedragen die de Factoringmaatschappij nog onder zich heeft;
- Vorderingen op derden incasseren.

07-10-2020
2

- Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; in behandeling
- Verkoop resterende voorraad; afgerond
- Incasso van de rekening-courant vorderingen; in behandeling
- Incasso van de bedragen die de Factoringmaatschappij nog onder zich heeft;
afgerond
- Vorderingen op derden incasseren, zie rekening-courant

06-01-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek houdt verband met het (niet) doorbelasten van
kosten in de rekening-courantverhouding met aandeelhouders. De curator
doet onderzoek naar de omvang van de vorderingen en zal, voor zover er een
positief saldo bestaat overgaan tot incasso. De curator is thans in afw achting
van een reactie van de bestuurder van gefailleerde die voor de beantw oording
van vragen heeft aangegeven de boekhouder te moeten raadplegen.

07-04-2021
4

De curator heeft nog niet alle antw oorden van de bestuurder van gefailleerde
ontvangen. Indien er geen inhoudelijke reactie volgt, overw eegt de curator
de bestuurder aansprakelijk te stellen voor de schade die de vennootschap
heeft geleden. De bestuurder van gefailleerde heeft reeds aangegeven niet
tot betaling in staat te zijn. Indien er een aanspraak op betaling bestaat en
deze niet door derden w ordt betaald, zal w orden bezien of het opportuun is
de schade op de bestuurder te verhalen.

07-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-10-2021

07-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

09-07-2020
1

