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Curator

mr. E Boerwinkel
mr C.A.M. Nijhuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tasty Food Products B.V.

16-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tasty Food
Products B.V., statutair gevestigd te Huissen, vestigingsadres Beemd 80 te
(6852 MK) Huissen, tevens zaak doende aan Het Ambacht 17 te (6931 EZ)
W estervoort.

16-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruw e)
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen.
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public
relations en organisatie- adviesbureaus).
Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijw aren.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

16-11-2018
1

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

16-11-2018
1

De (financiële) administratie van Tasty Food Products w erd bijgehouden met
behulp van een administratiepakket. De curator heeft de (financiële)
administratie laten analyseren door een extern bureau. Uit deze analyse
blijkt dat uit de beschikbare financiële gegevens niet opgemaakt kan w orden
w at de omzet, w inst en verlies w as in een bepaald jaar.

15-08-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

16-11-2018
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 4 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 2.972,74

16-11-2018
1

Toelichting
dit bedrag heeft betrekking op betaling door een boedel debiteur
€ 31.024,59

15-08-2019
4

Toelichting
De machines en inventaris van Tasty Food Products B.V. zijn verkocht in een
veiling.

Verslagperiode
van
16-11-2018

14-02-2019
2

t/m
14-2-2019
van
15-2-2019

16-05-2019
3

t/m
14-5-2019
van
16-5-2019
t/m
7-8-2019

Bestede uren

15-08-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

178,90 uur

3

44,60 uur

4

9,40 uur

totaal

232,90 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Volgt later.

16-11-2018
1

In het onderhavige faillissement heeft de curator - door toedoen van de
bestuurder - verscheidene acties moeten ondernemen, die buitengew oon
tijdrovend w aren. Een aantal gebeurtenissen zal hieronder kort uiteengezet
w orden.

14-02-2019
2

Volgens de Kamer van Koophandel w as Tasty Food Products B.V. gevestigd
aan De Beemd 80 te Huissen. Volgens hun eigen w ebsite w as het bedrijf zaak
doende aan Het Ambacht 17 te W estervoort.
Activa
Uit onderzoek van de curator is naar voren gekomen dat, op de dag dat het
faillissement is uitgesproken, de meeste machines en apparaten - zonder
medew eten en instemming van de curator - door een schuldeiser w aren
opgehaald, die de eigendom claimde. Deze schuldeiser bleek geen eigenaar te
zijn van deze machines en apparaten. Het heeft de nodige tijd en
inspanningen gekost om de aan het faillissementsbeslag onttrokken activa
terug in de boedel te brengen. De curator heeft deze activa vervolgens laten
taxeren en - veiligheidshalve - laten opslaan bij een veilinghuis in Amersfoort.
Hoew el de curator nog met een geïnteresseerde naar dit veilinghuis is
gew eest om te onderzoeken of de activa onderhands zou kunnen w orden
verkocht bleek - gelet op de taxatie w aarden - een redelijk bod niet mogelijk.
Dit w erd mede veroorzaakt omdat, naar zeggen van deze geïnteresseerde,
een aantal essentiële onderdelen ontbrak bij een bepaalde machine. De
curator heeft getracht te achterhalen w aar deze ontbrekende onderdelen zich
bevinden. Dit is deels gelukt.
Daarnaast had de bestuurder - ook zonder medew eten en instemming van de
curator - een deel van de voorraden verplaatst naar een locatie van derden.
Ook het terughalen van deze voorraden had veel voeten in aarde omdat de
bestuurder eerst niet uit eigen bew eging de verzochte informatie gaf en
daarna pas mondjesmaat.
Debiteuren
Vanaf het moment dat de curator in bezit w as van enige administratie van
Tasty Food Products B.V., heeft zij uitgezocht of Tasty Food Products B.V.
mogelijk nog vorderingen heeft op debiteuren. Meerdere debiteuren uit zow el
binnen- als buitenland zijn aangeschreven. Velen beroepen zich op
verrekening. Per saldo blijken er - nagenoeg - geen debiteurenvorderingen
geïncasseerd te kunnen w orden.
Veiligstellen administratie
Gelet op het voorgaande heeft de curator de in het pand aanw ezige laptops
meegenomen en heeft de curator een extern bureau ingeschakeld om de
administratie veilig te stellen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is Tasty Food Products
B.V. opgericht op 18 augustus 2017.

16-11-2018
1

Sinds 18 augustus 2017 is Frentz Allround Management B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van Tasty Food Products B.V.
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is enig aandeelhouder en
bestuurder van Frentz Allround Management B.V. is de heer J. Frentz.

1.2 Lopende procedures
Naar zeggen van de heer Frentz zijn er geen lopende procedures tegen Tasty
Food Products B.V.

16-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen w aar mogelijk w orden opgezegd.

16-11-2018
1

1.4 Huur
Naar zeggen van de heer Frentz huurt Tasty Food Products B.V. een
bedrijfspand aan Het Ambacht 17 (6931 EZ) te W estervoort van Frentz
Allround Management B.V. De curator heeft inmiddels een huurovereenkomst
mogen ontvangen. Hieruit blijkt echter dat Tasty Food Products B.V. geen
huurder is. Frentz Allround Management B.V. is de huurder. Naar zeggen van
de heer Frentz heeft Frentz Allround Management B.V. deze ruimte, met
toestemming van de verhuurder, onderverhuurd aan Tasty Food Products B.V.
Ondanks verzoek daartoe heeft de curator deze onderhuurovereenkomst nog
niet mogen ontvangen van de heer Frentz.

16-11-2018
1

Op 12 februari 2019 is op verzoek van de verhuurder het faillissement
uitgesproken van Frentz Allround Management B.V. Mr. C.A.M. Nijhuis is
aangesteld als curator. In dit faillissement zal door de curator voor aparte
verslaglegging w orden zorg gedragen.

14-02-2019
2

De huurovereenkomst tussen Frentz Allround Management B.V. en de
verhuurder betreffende het pand aan Het Ambacht 17 te W estervoort is door
de verhuurder opgezegd. De sleuteloverdracht heeft inmiddels
plaatsgevonden.

16-05-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In het vierde kw artaal van 2017 heeft Tasty Food Products B.V. een omzet
gerealiseerd van ongeveer € 210.000, aldus de heer Frentz. Een groot deel
van deze omzet, te w eten ongeveer € 100.000, kw am van één klant,
handelend in onder andere Kerstpakketten. Naar zeggen van de heer Frentz
heeft deze klant echter nog niet alles betaald, hetgeen heeft geresulteerd in
een kort geding procedure in augustus 2018. Het nog openstaande bedrag
zou € 30.000 zijn, aldus de heer Frentz. Volgens de heer Frentz w as dit de
basis van het teruglopen van de liquiditeit en daarmee de basis van het
faillissement.
In het eerste kw artaal van 2018 is er ongeveer € 60.000 omzet gerealiseerd,
w aarna het eind april/begin mei w eer enigszins begon aan te trekken met
orders, aldus de heer Frentz. Uiteindelijk w erd er volgens de heer Frentz in het
tw eede kw artaal van 2018 desalniettemin slechts € 50.000 omzet
gerealiseerd.
De heer Frentz heeft getracht financiering te regelen via crow dfunding, echter
zonder resultaat. Er kw amen in het derde kw artaal 2018 w el nieuw e orders
binnen, maar Tasty Food Products B.V. kon hier niet aan voldoen. Tasty Food
Products B.V. beschikte over onvoldoende geen liquide middelen om nieuw e
voorraden te kunnen kopen, aldus de heer Frentz. De omzet die in dit kw artaal
is gerealiseerd, w as volgens de heer Frentz ongeveer € 30.000.
Het personeel had al sinds april 2018 geen salaris meer ontvangen en kw am
daarom vanaf juli 2018 niet meer w erken. Het personeel heeft aangegeven
w el te w illen komen w erken, maar pas nadat het achterstallige salaris betaald
zou w orden, aldus de heer Frentz. Het personeel heeft uiteindelijk het
faillissement aangevraagd.

16-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

16-11-2018
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 4 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

16-11-2018
1

Toelichting
De curator heeft nog in onderzoek vanaf w elke datum de hierboven genoemde
personeelsleden w erkzaam w aren.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-10-2018

4

De curator heeft het personeel met goedkeuring van de rechtercommissaris per 19 oktober 2018 ontslagen.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Drie van de vier personeelsleden w aren productiemedew erkers en een van de
vier personeelsleden had als functie meew erkend voorman.

16-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Tasty Food Products B.V. is geen eigenaar van een bedrijfsgebouw of enig
ander onroerend goed.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

16-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machines en inventaris

€ 36.084,02

totaal

€ 36.084,02

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een aantal bedrijfsmachines w as op de dag van faillissement, zonder
medew eten en/of toestemming van de curator, verplaatst naar een locatie in
Culemborg. Deze machines zijn inmiddels door de curator veiliggesteld.

16-11-2018
1

De curator heeft in onderzoek aan w ie bovengenoemde machines, de
inventaris en overig materieel in het pand aan Het Ambacht 17 te W estervoort
in eigendom toebehoort.
Een partij heeft verklaard een machine te hebben geleverd aan Tasty Food
Products B.V. onder eigendomsvoorbehoud. De machine zou volgens deze
partij nog niet volledig zijn afbetaald. De curator heeft dit gestelde
eigendomsvoorbehoud betw ist.

14-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De nog te genereren verkoopopbrengst van de inventariszaken zal w orden
gereserveerd in verband met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21
lid 2 van de Invorderingsw et.

16-11-2018
1

De verkoopopbrengst van de inventariszaken zal w orden gereserveerd in
verband met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de
Invorderingsw et.

16-05-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is thans doende machines, voorraden (met uitzondering van
voedingsmiddelen) en inventaris dat in eigendom toebehoort aan Tasty Food
Products B.V. te (laten) veilen.

14-02-2019
2

Vrijw el alle bedrijfsmiddelen zijn geveild (met uitzondering van
levensmiddelen). De netto-verkoopopbrengst (verkoopopbrengst exclusief
verkoopkosten) bedraagt € 31.937,17. Enkele bedrijfsmiddelen, w aar w el op
geboden w as, zijn uiteindelijk niet opgehaald op de ophaaldag die het
veilinghuis had georganiseerd. Deze bedrijfsmiddelen zijn inmiddels door een
geïnteresseerde met gesloten beurs opgehaald (tegelijkertijd met het ophalen
van de voorraad, zie punt 3.6 van dit verslag). Het verkopen van deze
bedrijfsmiddelen w as niet opportuun, omdat de kosten i.v.m. verkoop hoger
zouden uitvallen dan de geschatte opbrengsten.

16-05-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De heer Frentz heeft de dag na het faillissement, zonder medew eten en/of
toestemming van de curator, een deel van de voorraad verplaatst naar een
nabijgelegen bedrijfsterrein in W estervoort. De curator is thans doende te
trachten deze voorraad terug te halen.

16-11-2018
1

In het pand aan Het Ambacht 17 te W estervoort staat ook nog voorraad. Bij
een deel daarvan is de houdbaarheidsdatum verstreken.
Er is geen onderhanden w erk volgens de heer Frentz.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator is thans doende machines, voorraden (met uitzondering van
voedingsmiddelen) en inventaris dat in eigendom toebehoort aan Tasty Food
Products B.V. te (laten) veilen.

14-02-2019
2

De voorraad die in het pand aan Het Ambacht 17 te W estervoort stond is
inmiddels met gesloten beurs opgehaald door een geïnteresseerde. De
marktw aarde van deze voorraad levensmiddelen w as nihil.

16-05-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 2.972,74

€ 2.972,74

€ 2.972,74

€ 2.972,74

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De heer Frentz heeft verklaard dat alle debiteuren van vóór datum
faillissement ook reeds vóór datum faillissement betaald zouden hebben en
dat er geen debiteurenvorderingen meer zijn, met uitzondering van het onder
1.5 genoemde openstaande bedrag van € 30.000.

16-11-2018
1

De curator is thans doende te onderzoeken of er nog debiteurenvorderingen
zijn en heeft in dit kader reeds verscheidene klanten van Tasty Food Products
B.V. aangeschreven.
Tijdens faillissement heeft de heer Frentz nog gereed product geleverd aan
een klant. Deze boedel debiteur heeft de hierbij behorende factuur inmiddels
voldaan.
Een aantal debiteuren heeft aangetoond reeds vóór datum faillissement
vorderingen te hebben voldaan aan Tasty Food Products B.V. Een deel beroept
zich op verrekening. Tot op heden zijn er (nog) geen verdere betalingen
gedaan door debiteuren.

14-02-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is thans doende verscheidene klanten van Tasty Food Products B.V.
nogmaals aan te schrijven.

14-02-2019
2

Meerdere debiteuren zijn (nogmaals) aangeschreven. Enkelen hebben
gereageerd, anderen nog niet. Sommige debiteuren beroepen zich op
verrekening. Anderen hebben aangetoond reeds voor datum faillissement
betaald te hebben. Per saldo lijken er vooralsnog - nagenoeg - geen
debiteurenvorderingen geïncasseerd te kunnen w orden.

16-05-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de verschillende banken in het kader van de normale
w erkzaamheden aangeschreven.

16-11-2018
1

Volgens de heer Frentz zijn er aan Tasty Food Products B.V. geen leningen of
financieringen door een bank verstrekt.

5.2 Leasecontracten
De curator is thans doende te onderzoeken of er leaseovereenkomsten zijn.

16-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is thans doende te onderzoeken of er zekerheden zijn bedongen
door derden.

16-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De curator is thans doende te onderzoeken of er crediteuren zijn met een
separatistenpositie.

16-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Rechten van derden w orden onderzocht.

16-11-2018
1

Een partij heeft verklaard een machine te hebben geleverd aan Tasty Food
Products B.V. onder eigendomsvoorbehoud. De machine zou volgens deze
partij nog niet volledig zijn afbetaald. De curator heeft dit gestelde
eigendomsvoorbehoud betw ist.

14-02-2019
2

De betreffende partij heeft niet w ettelijk bew ezen dat zij een
eigendomsvoorbehoud heeft op de machine. De machine is inmiddels in de
veiling verkocht.

16-05-2019
3

5.6 Retentierechten
Rechten van derden w orden onderzocht.

16-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Rechten van derden w orden onderzocht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

16-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van diverse administratieve bescheiden.

16-11-2018
1

De (financiële) administratie van Tasty Food Products B.V. w erd bijgehouden
met behulp van een administratiepakket. De curator heeft de (financiële)
administratie laten analyseren door een extern bureau. Uit deze analyse is
gebleken dat veel administratieve gegevens lijken te missen. In ieder geval
kan uit de digitale administratie van Tasty Food Products B.V. niet, althans
onvoldoende, inzicht w orden verkregen in de rechten en verplichtingen van
de vennootschap. Er zijn enkele mappen met administratie in het pand van
Tasty Food Products B.V. aangetroffen, w aaruit evenmin inzicht kan w orden
verkregen in de rechten en verplichtingen van de vennootschap. De inhoud
van de mappen met administratie is zeer gering, incompleet en bovendien
onoverzichtelijk. Voor de curator staat hiermee vast dat er niet voldaan is
aan de boekhoudplicht.

15-08-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen aanw ezig. Tasty Food Products B.V. is pas in
augustus 2017 opgericht.

16-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor een onderneming met een omvang zoals door Tasty Food Products B.V.
gedreven, is een accountantsverklaring niet nodig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator onderzoeken of er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator onderzoeken of er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur en indien dit aan de orde is, of het
starten van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure opportuun is.

Toelichting
Op 12 februari 2019 is op verzoek van de verhuurder het faillissement
uitgesproken van Frentz Allround Management B.V., de bestuurder en enig
aandeelhoudster van Tasty Food Products B.V. In het kader van normale
w erkzaamheden zal de curator de verbanden tussen Frentz Allround
Management B.V. en Tasty Food Products B.V. onderzoeken. De curator is in dit
kader nog in afw achting van diverse administratieve gegevens van Frentz
Allround Management B.V.
Ja
Toelichting
Ondanks herhaaldelijk verzoek hiertoe, heeft de curator geen administratieve
gegevens van Frentz Allround Management B.V. ontvangen.
Nu de rechten en verplichtingen van Tasty Food Products B.V. niet, althans
onvoldoende, uit de (financiële) administratie kunnen w orden gekend, staat
voor de curator vast dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling en
geldt bovendien het (bew ijs)vermoeden dat die onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
Uit bankafschriften van zow el Tasty Food Products B.V. als Frentz Allround
Management B.V. lijken er bovendien onregelmatigheden te hebben
plaatsgevonden vóór datum faillissement, voor w elke onregelmatigheden de
curator - ondanks verzoek hiertoe - geen toelichting heeft ontvangen van de
bestuurder.
De curator onderzoekt of het starten van een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure opportuun is.

7.6 Paulianeus handelen

16-11-2018
1

14-02-2019
2

16-05-2019
3

15-08-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator nagaan of er
aanw ijzingen zijn van paulianeus handelen.

Toelichting
Gelet op het verplaatsen van de activa en een deel van de voorraden op
datum faillissement heeft de curator nu in onderzoek of er onregelmatigheden
hebben plaatsgevonden vóór datum faillissement en meer specifiek of er zich
onregelmatigheden heden hebben voorgedaan met aan Tasty Food Products
B.V. gelieerde vennootschappen.
In onderzoek

16-11-2018
1

14-02-2019
2

15-08-2019
4

Toelichting
Uit bankafschriften van zow el Tasty Food Products B.V. als Frentz Allround
Management B.V. lijken er onregelmatigheden te hebben plaatsgevonden
vóór datum faillissement. De curator heeft de bestuurder om een toelichting
gevraagd omtrent deze onregelmatigheden, maar heeft deze toelichting niet
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
€ 12.089,16
Toelichting
Het UW V heeft tw ee boedelvorderingen ingediend ter zake van
loonvorderingen en premies ex art. 66 lid 1 en lid 3 W erkloosheidsw et.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-11-2018
1

15-08-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.847,00

16-11-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft 7 preferente vorderingen ingediend ter zake van
omzetbelasting en loonheffingen.
€ 30.528,00

14-02-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft 11 preferente vorderingen ingediend ter zake van
omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 29.081,90

16-11-2018
1

15-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend ter zake van
loonvorderingen en premies ex art. 66 lid 1 en lid 3 W erkloosheidsw et.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 0,00
Toelichting
Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-11-2018
1

15-08-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

16-11-2018
1

Toelichting
Op dit moment hebben 16 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.
19

14-02-2019
2

Toelichting
Op dit moment hebben 19 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.
25

16-05-2019
3

Toelichting
Op dit moment hebben 25 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.
26

15-08-2019
4

Toelichting
Op dit moment hebben 26 concurrente crediteuren hun vorderingen
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 107.587,58

16-11-2018
1

€ 123.787,18

14-02-2019
2

€ 128.410,54

16-05-2019
3

€ 142.171,60

15-08-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

16-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
a) beoordeling van vóór faillissement gesloten overeenkomsten;
b) beoordeling van beschikbare (financiële) bescheiden van de administratie en
trachten de ontbrekende gegevens te verkrijgen;
c) trachten de onder 3.6 genoemde w eggebrachte voorraad terug te halen;
d) onderzoeken aan w ie de onder 3.3 genoemde machines en inventaris,
voorraden en overig materieel in het pand aan Het Ambacht 17 te W estervoort
in eigendom toebehoort;
e) trachten de in eigendom toebehorende zaken van Tasty Food Products B.V.
te verkopen;
f) inventarisatie van de debiteuren alsmede het incasseren van vorderingen;
g) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
h) onderzoek naar paulianeus handelen;
i) inventarisatie van de crediteuren; en
j) overige onderw erpen.

16-11-2018
1

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
a) beoordeling van vóór faillissement gesloten overeenkomsten;
b) beoordeling van beschikbare (financiële) bescheiden van de administratie en
trachten de ontbrekende gegevens te verkrijgen;
c) Het onder 5.5 gestelde eigendomsvoorbehoud onderzoeken;

14-02-2019
2

d) trachten de in eigendom toebehorende zaken van Tasty Food Products B.V.
te verkopen;
e) inventarisatie van de debiteuren alsmede het incasseren van vorderingen;
f) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
g) onderzoek naar paulianeus handelen;
h) inventarisatie van de crediteuren; en
i) overige onderw erpen.
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
a) beoordeling van vóór faillissement gesloten overeenkomsten;
b) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
c) onderzoek naar paulianeus handelen;
d) inventarisatie van de crediteuren; en
e) overige onderw erpen.

16-05-2019
3

a) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
b) onderzoek naar paulianeus handelen;
c) inventarisatie van de crediteuren; en
d) overige onderw erpen.

15-08-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2018
1

