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R-C
Curator

mr. A.M.P.T. Blokhuis
Mr. R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Concept Food Services B.V.

29-05-2018
4

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61390275,
statutair gevestigd te Huissen, gemeente Lingew aard,
vestigingsadres: 6931 KD W estervoort, Het Vergun 40,
handelende onder de namen Samnalonline.com, Super-deal.nl, Tastyrubs.nl,
Tasty Foods, Tasty Tubes en Tasty Grill.

29-05-2018
4

Activiteiten onderneming
De uitoefening van een organisatie- en adviesbureau op het gebied van de
verkoop en productie voor voedingsmiddelen, alsmede de inkoop, verkoop,
import en export van foodproducten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 274.842,00

2016

€ 408.928,00

€ -483.047,00

€ 300.252,00

2015

€ 209.372,00

€ -93.359,00

€ 261.141,00

Toelichting financiële gegevens

29-05-2018
4

Toelichting financiële gegevens
In de jaren 2016 en 2015 is er verlies gedraaid.
Voor 2017 is er geen jaarrekening opgesteld w aardoor de cijfers inzake w inst
en verlies en balanstotaal niet bekend zijn.

29-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

29-05-2018
4

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 6.164,28

Boedelsaldo
€ 7.593,00

Boedelsaldo
€ 10.246,04

Boedelsaldo
€ 2.985,82

Verslagperiode

29-05-2018
4

28-08-2018
5

14-11-2018
6

13-06-2019
7

Verslagperiode
29-05-2018
4

van
26-2-2018
t/m
22-5-2018

28-08-2018
5

van
23-5-2018
t/m
20-8-2018

14-11-2018
6

van
21-8-2018
t/m
13-11-2018

13-06-2019
7

van
6-3-2019
t/m
5-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

276,50 uur

5

66,40 uur

6

142,10 uur

7

41,90 uur

totaal

526,90 uur

Toelichting bestede uren
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag

1
2
3
4

bestede
bestede
bestede
bestede

uren
uren
uren
uren

119,2
74,3
56,4
26,6

29-05-2018
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is 2 december 2014 opgericht, bij de oprichting w as de heer Frentz
enig aandeelhouder en bestuurder.

29-05-2018

4
Per 9 juli 2015 is er een w ijziging van de statuten, er w orden 500 aandelen
verkocht aan CSH Holding B.V. en 500 aandelen aan T.F.A.J. van Aalst Holding
B.V. Vanaf deze datum w ordt het bestuur overgedragen naar T.F.A.J. van Aalst
Holding B.V., middellijk bestuurder is de heer Van Aalst.
7 april 2017 w orden de 500 aandelen van CSH Holding B.V. verkocht aan
T.F.A.J. van Aalst Holding B.V., deze is nu enig aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures
Bij de Rechtbank Gelderland liepen 2 procedures inzake E.R. van Haar contra
Concept Food Services B.V.

29-05-2018
4

De curator heeft per bericht d.d. 6 oktober 2017 aan de Rechtbank laten w eten
de ene procedure niet over te nemen, de andere procedure is w egens het
faillissement van rechtsw ege geschorst. De vorderingen zijn (voorlopig) als
betw ist op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren opgenomen.
Op de zitting van w oensdag 10 oktober 2018 is de nog lopende procedure
doorgehaald. De zaak is stilgelegd.

14-11-2018
6

1.3 Verzekeringen
Bij Interpolis liep een Bedrijven Compact Polis. Na contact met de Rabobank is
gebleken dat er nog openstaande premies vanaf 24 juni 2017 w aren. De
Rabobank w as er als pandhouder door de curator op geattendeerd dat zij een
belang bij verzekering hadden. Hierop heeft de Rabobank op 21 september
2017 de premies voor de maanden juni, juli en augustus van dat jaar van de
Rabo rekening afgeschreven zodat de dekking niet zou komen te vervallen.

29-05-2018
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Na realisatie van de doorstart (zie activa en doorstart) zijn de verzekeringen
opgezegd.

1.4 Huur
Het pand aan Het Vergun 40-42 te W estervoort w erd gehuurd van
VanAalstgoed B.V. voor een huur van € 32.426,64 per jaar.
De curator heeft de huurovereenkomst per 12 september 2017 opgezegd. Na
overleg met de verhuurder, zijn accountant, de doorstarter en de curator is het
pand, na realisatie van de doorstart (zie activa en doorstart), op 30 oktober
2017 bezemschoon opgeleverd.
Verhuurder heeft een vordering van € 45.791,74 ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement

29-05-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder w aren 2015 en 2016 verlies gevende jaren
doordat er veel tijd is besteed aan productontw ikkeling en te w einig verkopen.
Daarnaast is in 2016 veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van
certificaten die nodig zijn om te mogen w erken met levensmiddelen. Toen de
certificaten w aren verkregen kw amen er grote opdrachten van Makro, Xenos
en Gifts & Concepts. Helaas bleek het uitvoeren van deze grote opdrachten te
leiden tot organisatorische problemen zow el in het productieproces als in de
benodigde w erk- en opslagruimtes. Hierdoor konden opdrachten niet volledig
en niet op tijd w orden uitgevoerd en dit leidde w eer tot claims c.q. creditnota's,
hierdoor stokte de kasstroom. Gefailleerde heeft het zolang kunnen volhouden
door T.F.A.J. van Aalst steeds extra investeerde.

29-05-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
29-05-2018
4

Personeelsleden
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-05-2018
4

Personeelsleden
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-9-2017

7

aangetekend schrijven verzonden

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met bestuurder, personeel en UW W .
Goedkeuring aanvragen bij rechter-commissaris.
Ontslagbrieven voor personeel opstellen.
Formulieren voor het UW V opstellen.
Intake UW V voor loongarantieregeling.

29-05-2018
4

Geen.

28-08-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

29-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 59.263,00

€ 4.561,84

totaal

€ 59.263,00

€ 4.561,84

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de volgende onderdelen;
- Directiekantoor
- Kantoor
- Spreekkamer
- Keuken/kantine
- Productieruimte
- Magazijn/productie
- Bordes
- 1e etage kantine
- 1e etage kantoor

29-05-2018
4

Voor de bepaling van de w aarde is het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau
ingeschakeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 25.643,-

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

29-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vanw ege de voorgenomen verkoop van de activa is een taxatiebureau
ingeschakeld. Doordat er meerdere partijen interesse hadden is er veel contact
gew eest met kopers en bestuurder.
Nadat w as vastgesteld w ie het hoogste bod had uitgebracht is er goedkeuring
aan de rechter-commissaris gevraagd en is er een activa-overeenkomst
opgesteld. Na ondertekening van de activa-overeenkomst is de verkoop verder
afgew ikkeld.

29-05-2018
4

Inmiddels blijkt Tasty Foods & Products B.V. (de overnemende partij) op 18
oktober jl. failliet te zijn verklaard. De curator heeft desgevraagd de curator
van Tasty Food & Products B.V. van informatie voorzien.

14-11-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 18.237,00

€ 1.403,82

totaal

€ 18.237,00

€ 1.403,82

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraad bestond uit kruiden, verpakkingsmateriaal en gereed
product.

29-05-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het inventariseren van de voorraad.
Het afw ikkelen van de eigendomsvoorbehouden.
Contact met bestuurder en opkopers.
Verkoop van de voorraden.

29-05-2018
4

De in het vorige verslag genoemde punten zijn afgew ikkeld op het afw ikkelen
van de eigendomsvoorbehouden na; hiervan dienen de creditnota's nog te
w orden ontvangen en verw erkt.

28-08-2018
5

Inmiddels zijn alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

13-06-2019
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immeteriële activa

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het uitzoeken van de rechten.
Contact met bestuurder en opkopers.
Afw ikkeling van de verkoop.

29-05-2018
4

Geen.

28-08-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenlijst

€ 160.288,61

€ 8.715,55

€ 1.855,44

totaal

€ 160.288,61

€ 8.715,55

€ 1.855,44

Toelichting debiteuren
Aangezien er verschillende lijsten zijn die door verschillende personen zijn
opgesteld is het moeilijk om de juiste omvang van de debiteuren vast te
stellen. Er is door de curator ervoor gekozen om alle debiteuren aan te
schrijven om door middel van de reacties van de debiteuren en duidelijk beeld
te krijgen. Inmiddels is naast de lijst van 2017 en lijst met debiteuren van 2016
aangeleverd. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er door debiteuren
vorderingen op een andere rekening dan die van gefailleerde zijn voldaan. De
curator is een onderzoek gestart w ie deze gelden heeft ontvangen.

29-05-2018
4

De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank Arnhem en Omstreken.
De curator voert overleg met de Rabobank over de inning, nu op de tot op
heden verzonden sommaties nog niet veel betaald is.
Met de Rabobank Arnhem en Omstreken is een boedelbijdrage van 25%
overeengekomen met betrekking tot het incasseren van de debiteuren.

28-08-2018
5

Na uitgebreid onderzoek van de administratie en veelvuldig contact met de
debiteuren is gebleken dat een groot deel van de debiteuren reeds voor
faillissement zijn voldaan of zijn verrekend met openstaande facturen. Controle
van deze betalingen w as moeilijk om dat het merendeel van de bedragen is
ontvangen op een ABN AMRO rekening die niet op naam staat van gefailleerde.
Hoe dit zit w ordt uitgezocht.
Ook is gebleken dat meerdere facturen niet goed zijn verw erkt in de
administratie en dat aan sommige afnemers producten dubbel zijn
gefactureerd.

14-11-2018
6

De debiteurenstand ziet er met de huidige informatie op dit moment als volgt
uit
Debiteuren volgens opgave bestuurder
Voldaan via boedelrekening

€

4.681,15

€ 160.288,61

Betaald voor faillissement via ABN AMRO € 34.900,54
Betaald voor faillissement via Rabobank € 50.156,32
Afboeken/verrekenen
€ 29.283,13
Debiteuren nog te incasseren

€

41.267,47

Na veelvuldig contact met de laatste nog openstaande debiteuren hebben
ook deze debiteuren voldoende kunnen aantonen dat de nog openstaande
bedragen foutief w aren opgenomen in de administratie of reeds w aren
voldaan w aren.
De resultaten van het onderzoek naar de debiteuren zijn met de pandhouder
Rabobank Arnhem en Omstreken besproken. Ook de pandhouder is van
mening dat de debiteuren voldoende bew ijs hebben aangeleverd. Nu er geen
debiteuren meer te innen zijn heeft Rabobank Arnhem en Omstreken de
rekening opgeheven en het dossier gesloten.
De debiteurenstand is op de volgende w ijze afgew ikkeld
Debiteuren volgens opgave bestuurder
Voldaan via boedelrekening
Betaald voor faillissement via
Betaald voor faillissement via
Afboeken/verrekenen

€ 160.288,61

€ 8.715,55
ABN AMRO € 34.900,54
Rabobank € 45.056,24
€ 71.616,28

Debiteuren nog te incasseren

€

0,00

Nu bijna 45% van de openstaande debiteuren is afgeboekt of verrekend en
bijna 50% van de debiteuren reeds voldaan w as voor faillissement, lijkt het
erop dat de debiteurenadministratie van gefailleerde niet op orde w as.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-06-2019
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact met bestuurder en boekhouder.
Contact met Rabobank.
Opstellen van een debiteurenlijst.
Aanschrijven van de debiteuren.
Verw erken van de reacties van debiteuren.
Manen van de debiteuren.
Contact met doorstarter.

29-05-2018
4

Uitgebreid onderzoek van de administratie omdat betalingen niet juist w aren
verw erkt in de debiteuren-administratie. Bedragen w aren w el ontvangen maar
niet afgeboekt op de openstaande debiteuren.

14-11-2018
6

Opvragen van gegevens van een ABN AMRO rekening die niet op naam staat
van gefailleerde. Na ontvangst van de afschriften controle van de betalingen
door debiteuren en controle van de verw erking in de administratie.
Correspondentie met bank en bestuurder.
In deze verslagperiode is er w ederom veelvuldig contact gew eest met de nog
openstaande debiteuren. Dit veelvuldige contact met de debiteuren w as
noodzakelijk omdat er vanuit de feitelijke bestuurder, ondanks meerdere
maningen, niet de gevraagde onderbouw ing van zijn verklaringen w erd
aangeleverd.

13-06-2019
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Contact met Rabobank Arnhem en omstreken over de uitkomst van het
onderzoek van de debiteuren.
Berekening en betaling van het aan de pandhouder toekomende bedrag.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 100.343,85

29-05-2018
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Rabobank Arnhem en omstreken heeft een vordering van € 135.586,53
ingediend.
Door een betaling van de boedel aan de bank in verband met de pandrechten
van de bank bedraagt de vordering momenteel € 100.343,85.
Aygodutch B.V. heeft een vordering van € 12.958,99 ingediend.
Na onderzoek van de stukken rees de vraag of de vordering w el bij
gefailleerde behoorde. Inmiddels is deze vordering in zijn geheel door de heer
Frentz voldaan.
€ 93.614,65
Inzake de afw ikkeling van het pandrecht op de debiteuren heeft Rabobank
Arnhem en Omstreken van de boedel een bedrag van € 6.729,20 ontvangen.
De nog openstaande vordering van de bank bedraagt € 93.614,65

13-06-2019
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

29-05-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Zekerheden die zijn gesteld door de Rabobank; alle huidige en toekomstige
inventaris, alle huidige en toekomstige voorraden, alle ten tijde van registratie
van de akte bestaande rechten/vorderingen van de pandgever op derden met
alle daaraan verbonden rechten en zekerheden en alle rechten/vorderingen
die w orden verkregen uit ten tijde van de registratie van deze akte bestaande
rechtsverhoudingen tussen de pandgever en derden, zoals deze onder meer
blijken uit zijn administratie, correspondentie of andere gegevens, daaronder
begrepen intercompany-vorderingen, regresvorderingen, vorderingen in
rekening-courant en rechten die de pandgever jegens derden kan uitoefenen
krachtens artikel 2:403 BW , met alle daaraan verbonden rechten en
zekerheden, en ter zake van alle bedoelde rechten/vorderingen de rechten uit
verzekeringsovereenkomsten.

29-05-2018
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Zekerheden die zijn gesteld door Aygodutch B.V.; pandrecht op voorraden,
inventaris (w aaronder voertuigen) en (toekomstige) vorderingen alsook een
borgtocht van € 35.000,- door de heer Johan Frentz.

5.4 Separatistenpositie
Zow el de Rabobank Arnhem en omstreken als Aygodutch B.V. claimden een
seperatistenpositie.

29-05-2018
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Inmiddels is de vordering van Aygodutch voldaan, een verzoek van Aygodutch
B.V. ex. art. 69 Fw is afgew ezen.
De pandrechten van Rabobank Arnhem en Omstreken zijn uitgew onnen, er
staat nu een concurrente vordering van € 93.614,65 op de crediteurenlijst
geregistreerd. De Rabobank heeft de vordering uit hoofde van een
borgtochtverplichting van de heer Frentz uit handen gegeven aan een
incassobureau, gezien het verhaal dat de heer Frentz biedt schatten zij de
kansen op inning van deze borgtochtverplichting zeer laag in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-06-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door meerdere crediteuren is er aanspraak gemaakt op de
eigendomsvoorbehoud. De claims zijn onderzocht en de crediteuren zijn
geïnformeerd.

29-05-2018
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Yona Spices & Sauces is een van de crediteuren die aanspraak heeft gemaakt
op eigendomsvoorbehoud. De heer Frentz en Yona Spices & Sauces hebben
onderling afspraken gemaakt omtrent de teruggave van de goederen met
eigendomsvoorbehoud. W at deze afspraken precies zijn is, na uitvoerig
contact met de heer Frentz en Yona Spices & Sauces nog steeds onduidelijk.

14-11-2018
6

Nu het voor de curator onduidelijk is w at de vordering van Yona Spices &
Sauces is na de teruggave van de goederen met eigendomsvoorbehoud, is de
vordering van Yona Spices & Sauces opgenomen op de lijst van betw iste
concurrente crediteuren.
De eigendomsvoorbehouden zijn hiermee afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Er is door 1 crediteur aanspraak gemaakt op retentierecht, deze aanspraak is
inmiddels ingetrokken.

29-05-2018
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

29-05-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 5.978,75

29-05-2018
4

Met de Rabobank is inzake de inventaris en de voorraad een boedelbijdrage
van 8% en inzake de debiteuren een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen.

Zoals reeds bij 4.1 is vermeld is met de Rabobank een verhoging van de
boedelbijdrage overeengekomen met betrekking tot de incasso van de
debiteuren, zijnde 25%.

28-08-2018
5

€ 6.825,59

14-11-2018
6

€ 7.834,19

13-06-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Regelmatig contact met Rabobank en Aygodutch inzake het pandrecht en de
verkoop/doorstart van de onderneming.
Contact met de crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op de
eigendomsvoorbehoud.
Uitzoeken van de aanspraken op eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
Overleg met de (w oordvoerder van) bestuurder en de doorstarter.

29-05-2018
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Contact met de Rabobank.
Afw ikkeling van de crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsvoorbehoud; het ontvangen en verw erken van de creditnota.

28-08-2018
5

Opstellen van een overzicht voor de Rabobank inzake de incasso van de
debiteuren.
Uitgebreid schrijven aan de Rabobank inzake de stand van zaken van de
incasso van de debiteuren.

14-11-2018
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Verslaglegging aan de Rabobank inzake de inning van de debiteuren.
Berekening en uitbetalen van het aan de bank toekomende bedrag.
Afw ikkeling van de vordering van de bank.

13-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

29-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

29-05-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is gerealiseerd.

6.5 Verantwoording

29-05-2018
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6.5 Verantwoording
Na goedkeuring van de rechter-commissaris is op 12 oktober 2017 de Activa
Overeenkomst door Tasty Food Products B.V. getekend. Het betreft de
overname van inventaris, voorraden, immateriële activa, lopende
overeenkomsten en personeel.

29-05-2018
4

Op 16 oktober 2018 is Tasty Food Products B.V. failliet verklaard, mr. C.A.M.
Nijhuis is benoemd tot curator. Door mr. Nijhuis is informatie opgevraagd
inzake de gang van zaken rond de overdracht.

14-11-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 87.500,00

29-05-2018
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€ 77.500 voor w at betreft de roerende zaken en de voorraden
€ 10.000 voor w at betreft de immateriële activa

6.7 Boedelbijdrage
€ 5.965,66

29-05-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met bestuurder en Rabobank.
Onderzoek naar overname kandidaten.
Taxatie.
Onderhandelingen.
Opstellen van Activa Overeenkomst.
Afw ikkeling van de doorstart.

29-05-2018
4

Geen.

28-08-2018
5

De curator van Tasty Food Products B.V., mr. Nijhuis, voorzien van informatie
inzake de doorstart.

14-11-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door bestuurder en boekhouder van gefailleerde zijn stukken aangeleverd. De
ontvangen stukken zullen w orden onderzocht en er zal mogelijk om enige
aanvulling of uitleg van de stukken aan bestuurder w orden gevraagd.

29-05-2018
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Na vele verzoeken om informatie is er uiteindelijk kenbaar gemaakt dat in het
magazijn van Tasty Food Products B.V. nog stukken w aren gevonden van
gefailleerde inzake de administratie van 2016. Deze stukken zijn door curator
opgehaald. Na ontvangst van de stukken kon een groot gedeelte van de
debiteurenincasso w orden afgew ikkeld en kon het onderzoek naar de

14-11-2018
6

boekhoudplicht w orden voortgezet.
De tot nu toe aanw ezige administratie is onderzocht en de bestuurder en oudbestuurder zijn geïnformeerd over de w aarnemingen van de curator.
Naar aanleiding van het onderzoek van de door de curator ontvangen
stukken en de afw ikkeling van de debiteuren kan er w orden gesteld dat er
door gefailleerde niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

13-06-2019
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Niet alle gevraagde stukken konden aan de curator w orden overhandigd.
Zow el de aangeleverde crediteuren- als debiteurenlijsten kw amen niet
overeen met de w erkelijkheid.
Een aantal inkomsten en uitgaven liepen via een rekening die niet op naam
van gefailleerde stond.

7.2 Depot jaarrekeningen
2016 niet gepubliceerd
2015 20-09-2016

29-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

29-05-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestort
kapitaal € 10,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-11-2018
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Bestuurder en oud bestuurder zijn door de curator geïnformeerd over de
w aarnemingen van de curator. De curator zal nadat bestuurder en oudbestuurder hebben gereageerd op de w aarnemingen een definitief standpunt
innemen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

13-06-2019
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Na onderzoek is gebleken dat de heer Frentz optrad als feitelijk bestuurder
van gefailleerde.
Nu er niet is voldaan aan de administratieplicht, de jaarrekening 2016 niet is
gedeponeerd en is gebleken dat er overeenkomsten zijn aangegaan
w aarvan duidelijk w as dat deze niet konden w orden nagekomen kan er
w orden gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Aangezien de feitelijke bestuurder geen of onvoldoende verhaal biedt is door
de curator besloten om geen verdere vervolg stappen te nemen.
De bestuurder biedt w el enig verhaal echter zijn rol is minder duidelijk en er
is nog een rekening courant verhouding en een openstaande lening die
kunnen w orden verrekend.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-11-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het aanleveren van de gevraagde administratie is moeizaam verlopen. Zoals
reeds bij 7.1 gemeld kon na ontvangst van de administratie van 2016 een
beter beeld w orden gevormd over zow el de boekhoudplicht als ook de
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft zijn bevindingen aan de
(oud)bestuurders voorgelegd en deze een kans tot reactie geven voordat hij
een definitief standpunt zal innemen.
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In de laatste verslag periode zijn de bestuurders op de hoogte gebracht van
de bevindingen van de curator. Bestuurders hebben de mogelijkheid
gekregen om op deze bevindingen met onderbouw ende stukken te reageren,
maar er zijn geen nadere stukken ontvangen.

13-06-2019
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Nu blijkt dat de bestuurder nog bedragen heeft te verrekenen en de
feitelijke bestuurder geen of nauw elijks verhaal biedt beschouw t de curator
het onderw erp rechtmatigheid als afgesloten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder, bedrijfsleider en boekhouder.
Doornemen van de aangeleverde stukken.
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Ophalen van de administratie bij Tasty Food Products B.V.
Onderzoek van de aanvullende stukken.
Memo opstellen inzake het onderzoek.
Opstellen van een brief inzake de w aarnemingen naar bestuurder en oudbestuurder.

14-11-2018
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Correspondentie aan bestuurders
Afw ikkelen onderzoek rechtmatigheid
Verhaalsonderzoek

13-06-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51.880,37

29-05-2018
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Salaris en verschotten curator € 17.899,55
Berendsen Textiel Service € 910,53
UW V € 27.290,33
Huur € 5.779,96
€ 66.398,59

28-08-2018
5

Salaris en verschotten curator € 32.417,77, Berendsen Textiel Service €
910,53, UW V € 27.290,33 en huur € 5.779,96.
€ 88.866,86

14-11-2018
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Salaris en verschotten curator € 54.886,04, Berendsen Textiel Service €
910,53, UW V € 27.290,33 en huur € 5.779,96.
€ 92.604,28
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Salaris en verschotten curator € 58.623,46, Berendsen Textiel Service €
910,53,
UW V € 27.290,33 en huur € 5.779,96.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.643,00
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€ 27.629,00

14-11-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 19.401,97
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-05-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

29-05-2018
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55

14-11-2018
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56

13-06-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 365.549,31

29-05-2018
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€ 806.700,44

28-08-2018
5

€ 796.991,51

14-11-2018
6

€ 936.050,19

13-06-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er kan nog geen concrete mededeling over de w ijze van afw ikkeling w orden
gedaan.
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Naar alle w aarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan de preferente- en
concurrente crediteuren plaatsvinden.

14-11-2018
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Er zal slechts een gedeeltelijke uitkering aan de boedelcrediteuren plaats
vinden. De preferente en concurrente crediteuren ontvangen geen uitkering.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, aanschrijven en registreren van de crediteuren.
Uitzoeken van de eigendomsvorbehouden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer E.R. van der Haar.
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9.2 Aard procedures
Een oud w erknemer heeft zow el een verzoekschrift als dagvaarding bij de
Rechtbank ingediend vanw ege te w einig ontvangen salaris en een schorsing.
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9.3 Stand procedures
Het verzoekschrift is van rechtsw ege geschorst.
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Voor de dagvaarding is de curator uitgenodigd op de zitting van 25 oktober
2017 om zich uit te laten over het overnemen van de procedure. De curator
heeft de Rechtbank gemeld dat hij het geding niet zal overnemen en dat de
vordering als (voorlopig) betw ist op de lijst van concurrente crediteuren zal
w orden geplaatst.
De curator heeft per bericht d.d. 6 oktober 2017 aan de Rechtbank laten w eten
de ene procedure niet over te nemen, de andere procedure is w egens het
faillissement van rechtsw ege geschorst. De vorderingen zijn (voorlopig) als
betw ist op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren opgenomen.

14-11-2018
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Op de zitting van w oensdag 10 oktober 2018 is de nog lopende procedure
doorgehaald. De zaak is stilgelegd.

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact met bestuurder en bedrijfsleider inzake de procedure.
Correspondentie met de Rechtbank.

29-05-2018
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Contact met de Rechtbank inzake de zitting van w oensdag 10 oktober,
aangezien de curator hierover niet w as geïnformeerd.

14-11-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder inventariseren van de crediteuren.
Incasseren van de debiteuren.
Overleg met bestuurder en bedrijfsleider inzake de debiteuren.
Overleg met de bank inzake de debiteuren.
Onderzoek van de administratie.

29-05-2018
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Verder met het incasseren van de debiteuren.
Contact met de bank inzake de debiteurenincasso en de afw ikkeling van de
zekerheden.
Informeren van de bestuurders inzake de w aarnemingen tijdens het
onderzoek inzake de boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, na
reactie van de bestuurders zal de curator zijn standpunt innemen.

14-11-2018
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Nu alle punten zijn afgew ikkeld en er geen gelden meer in de boedel zullen
w orden ontvangen verzoekt de curator tot afw ikkeling van het faillissement
bij gebrek aan baten.

13-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment niet aangeven op w elk termijn dit faillissement
zal zijn afgew ikkeld.

29-05-2018
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De curator verzoekt om opheffing van het faillissement w egens gebrek aan
baten.

13-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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