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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fishpoint B.V.

04-02-2020
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Ede,
vestigigingsadres aan de Kosmonaut 12 te (3824 MK) Amersfoort,
tevens handelend onder de naam Seagold,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61709549.

04-02-2020
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Activiteiten onderneming
Inkoop, bew erking en verkoop van vis en visproducten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 199.295,00

€ -7.815,00

€ 66.964,00

2017

€ 376.355,00

€ 39.278,00

€ 162.282,00

2018

€ 990.205,00

€ 54.754,00

€ 590.860,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

04-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-02-2020
1

€ 148.780,36

05-05-2020
2

€ 148.085,18

30-07-2020
3

Verslagperiode
van
24-12-2019

04-02-2020
1

t/m
31-1-2020
van
1-1-2020

05-05-2020
2

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

30-07-2020
3

t/m
25-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 24 min

2

15 uur 24 min

3

8 uur 36 min

totaal

73 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Fishpoint B.V. (hierna:'Fishpoint') is de Stichting
Administratiekantoor Fishpoint, gevestigd te Amersfoort.
Bestuurder van Fishpoint is de heer T.S. Kuis.
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1.2 Lopende procedures
Een door één van de crediteuren tegen Fishpoint ingestelde procedure is
vanw ege het faillissement geschorst.

04-02-2020
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1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen w orden
geïnventariseerd en w aar nodig beeindigd.

04-02-2020
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1.4 Huur
Fishpoint huurde bedrijfsruimte aan het adres Kosmonaut 12 te Amersfoort. De
huurovereenkomst is in het kader van een overname per 1 december 2019
overgenomen door de besloten vennootschap Seagold Excellent B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

04-02-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a) De ondernemingsactiviteiten bestonden uit het inkopen, bew erken en
verkopen van vis en visproducten.
b) Het grootste gedeelte van de omzet (volgens opgave van de bestuurder
van de vennootschap 70 tot 80%) bestond uit leveringen aan zorginstellingen via een groothandel in levensmiddelen.
c) In oktober 2019 is de overeenkomst tussen Fishpoint en de betreffende
groothandel op initiatief van die laatste partij tussentijds beëindigd.
d) Voorafgaand aan die beëindiging kampte Fishpoint al enige tijd met
liquiditeitsproblemen en - daarmee samenhangend - beperkte voorraden
en problemen op het punt van leveringsbetrouw baarheid.
e) Ten einde de betreffende problemen het hoofd te bieden is Fishpoint in
overleg getreden met een op Urk gevestigde onderneming die actief is
in de vishandel.
f) Dat overleg heeft ertoe geleid dat de betreffende onderneming door
tussenkomst van een nieuw opgerichte vennootschap, Seagold Excellent
B.V. per 11 november 2019 de inventaris van Fishpoint en 2 w erknemers
van Fishpoint heeft overgenomen.
g) De gedachte van partijen w as dat met de overnamesom voor de inventaris
een buitengerechtelijk akkoord kon w orden bereikt met de schuldeisers
van Fishpoint. Korte tijd later bleek echter dat de totale schuldenlast van
Fishpoint groter w as dan aanvankelijk verondersteld en dat een
schuldeisersakkoord niet haalbaar w as.
h) Het faillissement van Fishpoint w erd daarmee onafw endbaar.
i) In verband met het naderend faillissement heeft Seagold Excellent B.V.
laten w eten de afhandeling van de overname van de inventaris
(en in samenhang daarmee de ondernemingsactiviteiten) van Fishpoint
te w illen aanhouden tot na het faillissement, om mogelijke problemen
met de curator te voorkomen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-02-2020
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Toelichting
Per 11 november 2019 zijn tw ee w erknemers van Fishpoint in dienst getreden
bij Seagold Excellent B.V. De arbeidsovereenkomst tussen Fishpoint en een
derde w erknemers is door de Rechtbank Midden-Nederland ontbonden per 15
december 2019. Fishpoint had derhalve ten tijde van het faillissement geen
w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-02-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Fishpoint heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 122.000,00

€ 0,00

totaal

€ 122.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Fishpoint bestaan uit de inventaris van de
bedrijfsruimte aan het adres Kosmonaut 12 te Amersfoort.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

04-02-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

04-02-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn, na gevoerde onderhandelingen, verkocht aan
Seagold Excellent B.V. voor een bedrag van € 122.000,--.

04-02-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de faillissementsdatum had Fishpoint geen eigen voorraad meer en w as
geen sprake meer van onderhanden w erk.

04-02-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

immateriële activa/goodw ill

€ 28.000,00

€ 0,00

totaal

€ 28.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
In samenhang met de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn de immateriële
activa en de goodw ill verkocht aan Seagold Excellent B.V. voor een bedrag van
€ 28.000,--.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

pre-faillissementsdebiteuren

€ 123.678,25

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 123.678,25

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn in het kader van een factoringovereenkomst
verpand aan een financieringsmaatschappij. Uit de ter zake door de curator
ontvangen informatie blijkt dat een aanvankelijk in december 2017 afgesloten
overeenkomst medio 2019 door de betreffende factoringmaatschappij
voortijdig is beeindigd en dat Fishpoint rond dezelfde tijd een overeenkomst is
aangegaan met een andere factoringmaatschappij. Beide
factoringmaatschappijen hebben na uitw inning van de in zekerheid gegeven
vorderingen op debiteuren een restvordering ingediend in het faillissement.

04-02-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De gang van zaken rond de op elkaar opvolgende factoringovereenkomsten
zal in de komende verslagperiode nader w orden onderzocht.

04-02-2020
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Verslag 2:

05-05-2020
2

Er zijn aanw ijzingen dat de omzet vanaf september 2019 geheel of gedeeltelijk
is gefactureerd via de besloten vennootschap Seagold Excellent Fish B.V. De
aandelen in die vennootschap w erden tot 12 september 2019 gehouden door
Fishpoint en zijn per die datum overgedragen aan de bestuurder van Fishpoint.
Die aandelentransactie en de gang van zaken in de periode nadien zal in de
komende verslagperiode nader w orden onderzocht.
Verslag 3:

30-07-2020
3

Het onderzoek naar de gang van zaken rond de aandelentransactie van 19
september 2019 is nog niet afgerond en w ordt in de komende verslagperiode
vervolgd.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

04-02-2020
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5.2 Leasecontracten
Er is sprake van financial leaseovereenkomsten met betrekking tot een Fiat
Ducato koelw agen en met betrekking tot tw ee personenauto's, die in gebruik
zijn bij het management. De leaseovereenkomst met betrekking tot de Fiat
Ducato w ordt overgenomen door Seagold Excellent B.V., de beide andere
overeenkomsten w orden mogelijk overgenomen door de gebruikers. Komen
die laatste overnames niet tot stand, dan zullen de auto's w orden ingenomen
en verkocht.

04-02-2020
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Verslag 3:

30-07-2020
3

De leaseovereenkomst met betrekking tot de Fiat Ducato is, in samenhang
met de overname van de bedrijfsmiddelen, overgenomen door Seagold
Excellent B.V. De tw ee personenauto's zijn door de leasemaatschappij
ingenomen en verkocht. De na verkoop resterende vordering van de
leasemaatschappij is ter verificatie ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden
In de jaren vanaf 2017 heeft de moedermaatschappij van de voormalig
accountant van Fishpoint geldleningen verstrekt om de bedrijfsactiviteiten te
financieren. Tot zekerheid voor de terugbetaling daarvan is een pandrecht
gevestigd op de bedrijfsmiddelen en voorraden van Fishpoint.
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5.4 Separatistenpositie
In verband me het bodemvoorrecht van de fiscus heeft de pandhouder
ingestemd met verkoop van de bedrijfsmiddelen tegen betaling van de
koopprijs op de faillissementsrekening.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

04-02-2020
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5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

04-02-2020
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5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

04-02-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-02-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van mogelijkheden tot voortzetten van de onderneming is niet gebleken.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De partij die de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa heeft overgenomen
zet de activiteiten van Fishpoint voort.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal in de komende verslagperiode nader
w orden onderzocht.

04-02-2020
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Verslag 2:

05-05-2020
2

Het onderzoek naar de boekhouding w ordt in de komende verslagperiode
vervolgd.
Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond en w ordt in de
komende verslagperiode vervolgd.

30-07-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is op 5 juni 2019 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar de w ijze
w aarop de bestuurder van de vennootschap aan zijn taken uitvoering heeft
gegeven.

Toelichting
Verslag 2:

04-02-2020
1

05-05-2020
2

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 13 februari 2020 is de
bestuurder van de vennootschap veroordeeld tot een gevangenisstraf van
11,5 jaar. De rechtbank acht bew ezen dat de bestuurder betrokken is gew eest
bij de invoer van cocaïne uit Zuid- en Midden-Amerika via de haven van
Antw erpen. De bestuurder heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.
Ondertussen zal het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur in de
komende verslagperiode w orden voortgezet.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en
w ordt in de komende verslagperiode vervolgd.

7.6 Paulianeus handelen

30-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-02-2020
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.
In onderzoek

05-05-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Zie onder 4.2. De gang van zaken rond de aandelentransactie zal onderdeel
uitmaken van het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.
In onderzoek

30-07-2020
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Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar de onder 4.2 bedoelde aandelentransactie w ordt
vervolgd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1 en 7.5.
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Verslag 3:

30-07-2020
3

Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.

04-02-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 154.688,00

8.3 Pref. vord. UWV

04-02-2020
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05-05-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

04-02-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 14.636,82

04-02-2020
1

05-05-2020
2

Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een loonvordering ingediend. Daarnaast heeft de
aanvrager van het faillissement een preferente vordering voor de kosten van
de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave is sprake van 29 (handels-)crediteuren.
26

04-02-2020
1

05-05-2020
2

Toelichting
26 handelscrediteuren hebben een vordering ingediend. Een deel lijkt echter
een vordering te hebben op een andere entiteit. De curator onderzoekt of
deze vorderingen al dan niet thuishoren in dit faillissement.
34

30-07-2020
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Toelichting
Verslag 3:
Gebleken is dat in de maanden na april 2019 zow el door Fishpoint B.V., als
door de besloten vennootschap Seagold Excellent Fish B.V. (w aarvan de
aandelen tot 12 september 2019 w erden gehouden door Fishpoint B.V., zie
onder 4.2) is deelgenomen aan het handelsverkeer en dat door beide
partijen verplichtingen zijn aangegaan. De crediteuren die een vordering
hebben ingediend zijn uitgenodigd om onder toezending van onderliggende
stukken kenbaar te maken of zij een vordering hebben op Fishpoint B.V. dan
w el op Seagold Excellent Fish B.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de crediteuren is sprake van een openstaand bedrag van € 91.683,42.

04-02-2020
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€ 206.357,96

05-05-2020
2

€ 351.804,32

30-07-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- De gang van zaken rond de opeenvolgende factoringovereenkomsten
met tw ee verschillende maatschappijen zal nader w orden onderzocht.
- Daarnaast zal onderzoek w orden gedaan naar de administratie van
Fishpoint en naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

04-02-2020
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Verslag 2:

05-05-2020
2

- Het onderzoek naar de boekhouding, naar eventueel onbehoorlijk bestuur en
naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.
Verslag 3:

30-07-2020
3

- Het onderzoek naar de overdracht van de aandelen in Seagold Excellent
Fish B.V. per 12 september 2019 zal in de komende verslagperiode w orden
vervolgd.
- Het onderzoek naar de boekhouding, naar eventueel onbehoorlijk bestuur
en naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-02-2020
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Verslag 3:

30-07-2020
3

Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
3

