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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Multi-Fresh B.V.

03-05-2019
1

Gegevens onderneming
1. Multi-Fresh B.V. is statutair gevestigd te Venlo en zaakdoende te 5928 RH
Venlo aan de Venraysew eg 114A.
2. Aandeelhouders: Zafer Holding B.V. en Yildizak Holding B.V.
3. Bestuurder: Zafer Yildizak
4. OR: n.v.t.
5. RvC: n.v.t.

03-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde aanvankelijk een Cash en Carry bedrijf in groenten
en fruit, w aarbij deze producten w erden ingekocht, opgeslagen en vanuit deze
locatie w erden verkocht. De laatste drie maanden voor het faillissement hield
de onderneming zich bezig met logistieke activiteiten als opslag. Producten
w erden niet meer ingekocht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 39.924,00

2018

€ 312.590,00

03-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn ontleend aan de ten kantore van het handelsregister
gedeponeerde jaarrekeningen 2017 en 2018.

03-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 328,87

03-05-2019
1

Toelichting
Het betreft kasgeld en het saldo op de bankrekening.
€ 13.980,26

05-08-2019
2

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening is toegenomen met een overboeking
van het banksaldo ad € 12.820,09 van gefailleerde bij ABN Amro bank. De
debetmutaties betreffende de maandelijkse betaling ad € 24,20 aan Snelstart,
het on-line boekhoudprogramma, w aar gefailleerde mee w erkte. In het kader
van de afw ikkeling van het faillissement w ordt voorlopig dit abonnement
voortgezet.
€ 14.450,66

01-11-2019
3

Toelichting
Het saldo is toegenomen door een betaling door Oymfields B.V. van de
proceskosten ad € 543,00 (zie verder rubriek Procedures).
€ 86.296,10

30-04-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen met een bedrag ad € 80.803,80, zijnde het
banksaldo dat stond bij de Commerzbank, en afgenomen door een
voorschotbetaling op de faillissementskosten en kleinere administratieve
kosten betreffende de toegang tot de online boekhouding.
€ 86.162,90

29-10-2020
5

Toelichting
Het saldo is iets afgenomen door de kosten van het in stand houden van het
online boekhoudprogramma Snelstart.
€ 86.017,70
Toelichting
Het saldo is iets afgenomen door de kosten van het in stand houden van het
online boekhoudprogramma Snelstart.

Verslagperiode

29-04-2021
6

Verslagperiode
van
26-3-2019

03-05-2019
1

t/m
28-4-2019
van
29-4-2019

05-08-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

01-11-2019
3

t/m
30-10-2019
van
31-10-2019

30-04-2020
4

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

29-10-2020
5

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

29-04-2021
6

t/m
27-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 54 min

2

42 uur 42 min

3

16 uur 6 min

4

44 uur 0 min

5

30 uur 36 min

6

21 uur 12 min

totaal

179 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De meeste uren zijn besteed aan de door crediteur Oymfields vóór het
faillissement gestarte procedure, w elke door de curator is overgenomen.

01-11-2019
3

Aan het rechtmatigheidsonderzoek is bijna 16 uren besteed en de
debiteurenincasso 8 uren.

29-10-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w ordt geleid door haar bestuurder. Er zijn tw ee
(loods)medew erkers in dienst. De administratie w erd aan een extern kantoor
uitbesteed. Tevens w erden door een extern kantoor accountancy en fiscale
diensten geleverd.

03-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Bij exploit van dagvaarding d.d. 30 november 2018 is gefailleerde door
Omyfields B.V. in rechte betrokken tot betaling van een bedrag ad € 99.157,88
in hoofdsom te vermeerderen met rente en kosten, w elke vordering bij
eisvermeerdering is verhoogd tot een bedrag ad € 190.313,72 plus PM.

03-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
n.v.t.

03-05-2019
1

1.4 Huur
De kantoor- en bedrijfsruimte w erd gehuurd van de vennootschap naar Duits
recht Disfruta GmbH die deze huurt van veiling Zon. De huurovereenkomst is
met w ederzijds goedvinden per 1 april 2019 beëindigd.

03-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in het geschil met Omyfields
B.V. Laatstgenoemde heeft medio november 2018 derdenbeslag gelegd onder
de Commerzbank te Dusseldorf, zijnde de Duitse bankrelatie van Multi-Fresh
en op 31 januari 2019 onder ABN-AMRO, zijnde de Nederlandse bankrelatie
van Multi-Fresh. De beslagen troffen doel en het betalingsverkeer w erd
geblokkeerd. Dit had ook gevolgen voor de goede naam van Multi-Fresh bij de
Commerzbank en Duitse leveranciers van producten.

03-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-05-2019
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren een tw eetal loodsmedew erkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-3-2019

2

De formaliteiten met UW V zijn vervuld.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

03-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

03-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het aanw ezige kantoormeubilair c.a. in de kantoorruimte behoort in eigendom
toe aan verhuurder.

03-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

03-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen

03-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

03-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen

03-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

03-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

03-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse afnemers

€ 20.945,63

ABN-AMRO bank

€ 12.820,09

€ 12.820,09

Commerzbank

€ 80.000,00

€ 80.803,80

€ 113.765,72

€ 93.623,89

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit is volgens de debiteurenlijst d.d. 19 maart 2019. In het bedrag is begrepen
een vordering ad € 59.040,28 op Omyfields B.V. met w ie gefailleerde in een
rechtsgeschil is verw ikkeld. Uit de procestukken blijkt dat Omyfields deze
vordering betw ist. Multi-Fresh beroept zich op verrekening.

03-05-2019
1

1. Uit de debiteuren lijst blijkt dat een bedrag ad € 116.134,96 openstaat. In
dit bedrag is begrepen een vordering ad € 59.040,28 op Oymfields (zie rubriek
Procedures).
2. De overige debiteuren w orden in de komende verslagperiode
aangeschreven.

01-11-2019
3

1. In het kader van de debiteurenincasso is gebleken dat genoemde lijst met
een bedrag ad € 116.134,96 een verouderde lijst betrof en niet de actuele
debiteurenpositie per faillissementsdatum aangaf. Het openstaande actuele
saldo bedroeg € 20.945,63, w aarin niet begrepen een door gefailleerde
gepretendeerde vordering op Oymfields ad € 59.040,28.
2. Alle debiteuren zijn aangeschreven en voorzoveel nodig gerappelleerd.

29-10-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Incasso w erkzaamheden m.u.v. de vordering op Omyfields in verband met
de lopende gerechtelijke procedure.
2. De beide banken zijn aangeschreven.

03-05-2019
1

1. ABN Amro heeft het banksaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.
2. Aan Commerzbank is een apostilleverklaring toegezonden met het verzoek
het saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

05-08-2019
2

Commerzbank is zonder gerechtelijk bevel niet bereid om het saldo op de
bankrekening vrij te geven. Crediteur Oymfields heeft vóór het faillissement
een Europees Bankbeslag gelegd. Aan crediteur Oymfields is gevraagd om te
verklaren dat het beslag als opgeheven kan w orden beschouw d. Als Oymfields
daartoe niet bereid is of als Commerzbank dit onvoldoende vindt, zal ingevolge
de Europese Verordening 655/2014 de voorzieningenrechter w orden verzocht
het beslag op te heffen en de bevoegde autoriteit in Duitsland hiervan in
kennis stellen. Laatstgenoemde zal dan aan Commerzbank mededelen dat het
beslag is opgeheven.

01-11-2019
3

1. In goed overleg met Oymfields is het beslag onder de Commerzbank
opgeheven en het banksaldo ad € 80.803,80 inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
2. De debiteurenincasso is gestart. Met één debiteur is een betalingsregeling
getroffen. Andere, met name buitenlandse debiteuren, reageren niet of
betw isten de vordering. De incasso w erkzaamheden w orden vervolgd.

30-04-2020
4

1. Een bedrag ad € 10.527,36 blijkt te zijn verrekend.
2. Een bedrag ad € 1.757,35 is oninbaar, w aaronder de vordering op de
debiteur met w ie een betalingsregeling is getroffen, maar zich daar niet aan
heeft gehouden.
3. Een bedrag ad € 8.663,48 w ordt door de drie betreffende debiteuren
betw ist. Er vindt nog overleg plaats.

29-10-2020
5

Na ampele risico en kosten overw egingen is besloten om tw ee opstaande
bedragen niet te innen. Een debiteur is in rechte betrokken. De vordering
bedraagt in hoofdsom € 2.720.81 te vermeerderen met rente en kosten. De
zaak staat inmiddels voor vonnis bij de rechter.

29-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft harerzijds een vordering op:
1. ABN-AMRO bank van € 10,28 (saldo op de lopende rekening) en een bedrag
ad €12.820,09 w elk bedrag is geplaatst op een geblokkeerde beslagrekening.
2. Commerzbank van circa € 80.000,00 (w elk bedrag is geplaatst op een
geblokkeerde beslagrekening.
Zie verder onder de rubriek debiteuren.

03-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Kopieerapparaat. Dit w ordt teruggehaald door de lessor.

03-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

03-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

03-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

03-05-2019
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

03-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

03-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

03-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen

03-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t

03-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

03-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden zijn per faillissementsdatum beëindigd.

03-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

03-05-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

03-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

03-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

03-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

03-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder is een ordentelijke administratie aangeleverd en heeft
toegang verschaft tot het on-line boekhoudprogramma.

03-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: depot op 21 maart 2019
2018: depot op 21 maart 2019

03-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

03-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 31 januari 2017. Bij de oprichting zijn
geplaatst 1000 aandelen met een nominale w aarde van €
1,00,vertegenw oordigende een geplaatst kapitaal van € 1.000,00. Blijkens de
notariële akte zijn de aandelen volgestort in geld.

03-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In de komende verslagperiode hoop ik het rechtmatigheidsonderzoek te
kunnen afronden.
Nee

03-05-2019
1

30-04-2020
4

29-10-2020
5

Toelichting
Uit het onderzoek is niet gebleken van kennelijk onbehoorlijk bestuur en w ordt
het beeld bevestigd dat als gevolg van de beslagleggingen door w ederpartij
Oymfileds er een acute liquiditeitsnood ontstond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek
Nee
Toelichting
Op basis van de gesprekken en boekhouding zijn er geen aanw ijzingen voor
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-05-2019
1

05-08-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het gebruikelijke onderzoek naar het gevoerde beleid en de gang van zaken
zal w orden uitgevoerd.

03-05-2019
1

In onderzoek.

01-11-2019
3

Het onderzoek is afgerond.

29-10-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek

03-05-2019
1

Geen

29-10-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
1. faillissementskosten; PM
2. UW V: PM
3. Overig: PM
€ 9.295,72

03-05-2019
1

01-11-2019
3

Toelichting
1. Faillissementskosten: PM
2. UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 9.295,72.
3. Overig: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
PM
€ 3.306,00
Toelichting
Het betreft LH februari en maart 2019 en OB 1e kw artaal 2019

8.3 Pref. vord. UWV

03-05-2019
1

05-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.320,16

01-11-2019
3

Toelichting
1. Loonvordering: € 6.962,16
2. premie: € 1.358,00

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld noch zijn deze bij
de curator bekend.

03-05-2019
1

01-11-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

03-05-2019
1

Toelichting
Tot heden hebben drie crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend,
w aaronder Disfruta GmbH met een vordering ad € 194.429.26 terzake
geleverde producten.
9

01-11-2019
3

13

29-10-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 207.790,37

03-05-2019
1

€ 229.603,98

05-08-2019
2

Toelichting
1. In dit bedrag is begrepen een vordering van een fruit- en groenten
leverancier ad € 194.429,26.
2. Crediteur Oymfields B.V. heeft Multifresh in rechte betrokken en claimt in
hoofdsom een bedrag ad € 190.313,72. De procedure in conventie is
geschorst. Vooraslnog is de vordering geplaatst op de lijst der voorlopig
betw iste crediteuren (zie verder de rubriek "Procedures").
€ 239.084,84

01-11-2019
3

Toelichting
Zie verder de toelichting bij verslag 1.
€ 264.250,76

30-04-2020
4

Toelichting
Zie verder toelichting vorige verslag.
€ 454.564,48

29-10-2020
5

Toelichting
In dit bedrag is begrepen een door Oymfields ingediende vordering ad €
190.3131,72 (te vermeerderen met rente en kosten). Hiervan w ordt een
bedrag ad € 91.197,95 door gefailleerde betw ist en voorts pretendeert
gefailleerde een verrekenbare tegenvordering van € 59.040,28. Dit dispuut is
in een door het faillissement geschorste procedure bij de rechtbank Limburg
aanhangig.
€ 363.366,53

29-04-2021
6

Toelichting
Dit bedrag is exclusief het bedrag ad € 91.197,95 zijnde het betw iste bedrag
van de door Oymfields ingediende vordering. Voorts w ordt nog een slag om
de arm gehouden in verband met de genoemde verrekenbare tegenvordering
ad € 59.040,28.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
PM

03-05-2019
1

Een kleine uitdeling aan de concurrente crediteuren.

29-10-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administratie

03-05-2019
1

1. Onderzoek naar de door Oymfields B.V. ingediende vordering ad €
190.313,72 (plus PM).
2. Crediteurenadministratie.

05-08-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De besloten vennootschap Omyfields B.V gevestigd te Aalsmeer.

03-05-2019
1

De firma Donosta CV, die zonder deugdelijke grond het openstaande
factuurbedrag ad € 2.781,20 (te vermeerderen met rente en kosten) niet
w enst te voldoen, is op 10 december 2020 gedagvaard voor de
kantonrechter.

29-04-2021
6

9.2 Aard procedures
Omyfields vordert, na eisvermeerdering, een bedrag ad € 190.313,72 te
vermeerderen met rente en kosten. Omyfields stelt daartoe kort gezegd een
vordering te hebben uit hoofde van geleverde w atermeloenen. Uit het door
Multi-Fresh gevoerde verw eer, dat w erd gedaan voor de eisvermeerdering,
blijkt dat de in de dagvaarding omschreven vordering ad € 99.115,77 w ordt
betw ist, w aarbij Multi-Fresh o.a. zich beroept op verrekening met een
tegenvordering ad € 59.040,28. Terzake heeft Multi-Fresh een reconventionele
vordering ingesteld te verklaren voor recht dat de vordering van Mult-Fresh dit
bedrag bedraagt en is verrekend met hetgeen nog verschuldigd w as aan
Omyfields.

03-05-2019
1

Gefailleerde heeft w atermeloenen geleverd die de firma Donosta niet w enst
af te rekenen. Donosta heeft de vordering betw ist. De geleverde
w atermeloenen zouden gebrekkig zijn zonder dat Donosta deze stelling
verder uitw erkt.

29-04-2021
6

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
!. De conventionele vordering is ex artikel 29 Fw geschorst.
2. Bij akte vermeerdering van de eis in concentie is tevens bij w ege van
incident verzocht om een aantal bescheiden over te leggen. Dit geding is
geschorst. Omyfields heeft de curator opgeroepen die ter rolle van 30 april
2019 met toestemming van de rechter-commissaris het geding heeft
overgenomen. Ter rolle van 29 mei 2019 staat de curator voor antw oord in het
incident.
3.Dit geding is geschorst. Omyfields heeft de curator opgeroepen die ter rolle
van 30 april 2019 met toestemming van de rechter-commissaris het geding
heeft overgenomen.

03-05-2019
1

1. Het geding in conventie is geschorst.
2. In reconventie heeft Oymfields ter rolle van 17 juli 2019 een antw oord akte
in reconventie genomen.
3. In het door Oymfields opgew orpen incident zijn over en w eer akten
gew isseld en zal de rechtbank in beginsel op 14 augustus 2019 vonnis w ijzen.

05-08-2019
2

1. De rechtbank heeft bij vonnis d.d. 4 september 2019 de vorderingen in het
incdent van Oymfields afgew ezen en Oymfields veroordeeld in de proceskosten
ad € 543,00. Deze kosten zijn door Oymfields aan de boedel voldaan.
2. In de hoofdzaak is een comparitie van partijen bevolen w elke zal
plaatsvinden op 10 december 2019.

01-11-2019
3

De procedure is voor onbepaalde tijd aangehouden in afw achting van de
ontw ikkelingen in dit faillissement.

30-04-2020
4

De zaak tegen de firma Donosta staat voor vonnis.

29-04-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Voortprocederen

03-05-2019
1

Indien het geschil niet in der minne kan w orden geregeld, al dan niet door
tussenkomst van de rechter-commissaris tijdens de verificatievergadering, zal
een renvooiprocedure volgen.

29-10-2020
5

In de zaak Donosta: het vonnis afw achten.

29-04-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Incasso banksaldi bij ABN-AMRO bank en Commerzbank.
2. Debiteurenincasso.
3. Voortzetting procedure tegen Omyfields B.V.
4. Rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2019
1

5. Crediteurenadministratie.
1. Door Commerzbank over laten boeken van het saldo naar de
faillissementsrekening.
2. Debiteurenincasso.
3. Voortzetting procedure tegen Oymfields B.V.
4. Rechtmatigheidsonderzoek.
5. Crediteurenadministratie.

05-08-2019
2

1. Het saldo bij Commerzbank vrij krijgen en laten overboeken naar de
faillissementsrekening.
2. Debiteurenincasso.
3. Voortzetting procedure tegen Oymfields.
4. Rechtmatigheidsonderzoek.
5. Crediteurenadministratie.

01-11-2019
3

1. Debiteurenincasso.
2. Rechtmatigheidsonderzoek.
3. Crediteurenadministratie.

30-04-2020
4

1. Doen laten vaststellen van een verificatievergadering.
2. Debiteurenincasso voorzetten.
3. Crediteurenadministratie.

29-10-2020
5

ad 1. Gelet op enerzijds de door de rechtbank vast te stellen
faillissementskosten en anderzijds het totale bedrag der boedel- en preferente
crediteuren (UW V en fiscus) zal op basis van de huidige stand van zaken naar
verw acht een bedrag resteren ter uitdeling aan de concurrente crediteuren.
Aan de rechter-commissaris zal w orden gevraagd dag en uur van de
verificatievergadering te doen vast stellen.
1. Doen vaststellen van een verificatievergadering.
2. Debiteurenincasso;
3. Crediteurenadministratie.

29-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
PM

03-05-2019
1

Naar verw acht zes maanden.

29-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2021

29-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
n.v.t.

03-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

