Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
26-07-2022
F.10/18/354
NL:TZ:0000071405:F001
01-10-2018

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr R.C. Steenhoek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Culimer B.V., tevens h.o.d.n. Ibromar, Deliw orld

05-11-2018
1

Gegevens onderneming
Culimer B.V.
Linatebaan 75
3045 AH Rotterdam
HR 24258894

05-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Culimer B.V. maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen, die zich
allen bezig houden met de groothandel (import, export) van vis, schaal- en
w eekdieren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 6.943.594,00

€ -599.179,00

€ 4.927.910,00

2016

€ 8.951.857,00

€ -162.455,00

€ 5.580.766,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft een back up gemaakt van de administratie van failliet.

05-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

05-11-2018
1

Toelichting
Er is enige onduidelijkheid over het aantal w erknemers. Er zouden - al dan niet
in dienstverband - in Vietnam 3 à 4 verkoopmedew erkers actief zijn. Voorts
zouden in de maanden voorafgaand aan het faillissement diverse
medew erkers zijn vertrokken.

Boedelsaldo
€ 672.809,00

05-11-2018
1

Toelichting
In verband met de uitw inning van zekerheden dient uit dit saldo nog een
bedrag van € 530.900,- aan de bank te w orden afgedragen.

€ 136.229,00

28-01-2019
2

Toelichting
In de verslagperiode is met de bank afgerekend en zijn boedelkosten voldaan.

€ 85.286,82

30-04-2019
3

Toelichting
In de verslagperiode is salaris curator t/m december 2018 betaald.

€ 86.025,46

31-10-2019
5

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 71.612,68

31-01-2020
6

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald (bankkosten en salaris
curator).

€ 71.581,58
Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

29-04-2020
7

€ 74.057,45

29-07-2020
8

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald en is de transactie met de
aandelen in buitenlandse vennootschappen afgew ikkeld.

€ 74.035,76

29-10-2020
9

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 74.623,00

29-01-2021
10

Toelichting
In de verslagperiode is een betaling ontvangen en zijn bankkosten voldaan.

€ 65.657,00

29-04-2021
11

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten voldaan.

€ 65.637,00

28-07-2021
12

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 65.622,00

28-10-2021
13

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 93.591,00

26-01-2022
14

Toelichting
In de verslagperiode is een verzekeringsuitkering ontvangen en zijn
bankkosten betaald.

€ 90.982,00

26-04-2022
15

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten (bankkosten en salaris curator)
betaald.

€ 90.965,00
Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

26-07-2022
16

Verslagperiode
van
1-10-2018

05-11-2018
1

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

28-01-2019
2

t/m
25-1-2019
van
26-1-2019

30-04-2019
3

t/m
26-4-2019
van
27-4-2019

31-07-2019
4

t/m
26-7-2019
van
27-7-2019

31-10-2019
5

t/m
25-10-2019
van
30-7-2019

31-01-2020
6

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

29-04-2020
7

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

29-07-2020
8

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

29-10-2020
9

t/m
23-10-2020
van
24-10-2020
t/m
22-1-2021

29-01-2021
10

van
23-1-2021

29-04-2021
11

t/m
23-4-2021
van
24-4-2021

28-07-2021
12

t/m
23-7-2021
van
28-3-2022

28-10-2021
13

t/m
22-10-2021
van
23-10-2021

26-01-2022
14

t/m
21-1-2022
van
22-1-2022

26-04-2022
15

t/m
22-4-2022
van
23-4-2022
t/m
22-7-2022

Bestede uren

26-07-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

128 uur 19 min

2

50 uur 19 min

3

10 uur 16 min

4

6 uur 19 min

5

3 uur 26 min

6

7 uur 40 min

7

7 uur 24 min

8

1 uur 54 min

9

8 uur 54 min

10

3 uur 36 min

11

1 uur 30 min

12

1 uur 12 min

13

0 uur 48 min

14

1 uur 24 min

15

1 uur 18 min

16

1 uur 18 min

totaal

235 uur 37 min

Toelichting bestede uren
Voorafgaand aan het faillissement is op 27 september 2018 aan Culimer B.V.
voorlopig uitstel van betaling verleend. Op 1 oktober 2018 is de surseance van
betaling ingetrokken en is tegelijkertijd het faillissement uitgesproken.
Gedurende de surseance van betaling heeft bew indvoerder met
kantoorgenoten 11:18 uur aan het dossier besteed.

05-11-2018
1

In de verslagperiode zijn diverse w erkzaamheden verricht. Kortheidshalve
w ordt verw ezen naar de betreffende hoofdstukken.

28-01-2019
2

In de verslagperiode zijn diverse w erkzaamheden verricht. Het merendeel van
de tijd is besteed aan het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Kortheidshalve w ordt verw ezen naar de betreffende hoofdstukken.

30-04-2019
3

In de verslagperiode zijn beperkt w erkzaamheden verricht. Kortheidshalve
w ordt verw ezen naar de betreffende hoofdstukken.
In 2018 zijn door een externe faillissementsmedew erker 15:15 uur
w erkzaamheden verricht, Deze uren dienen nog bij het totaal te w orden
opgeteld.

31-07-2019
4

In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
afgerond. Daar is het merendeel van de tijd aan besteed.

31-01-2020
6

In de verslagperiode is met de bestuurder overleg gevoerd teneinde enkele
laatste zaken af te w ikkelen. Voorts heeft overleg met de RC en de
verzekeringsmaatschappij plaatsgehad.

29-04-2020
7

In de verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot de
afw ikkeling van de transactie met aandelen in buitenlandse deelnemingen,
correspondentie met de verzekeringsmaatschappij, contact met schuldeisers
en het opstellen van een faillissementsverslag.

29-07-2020
8

In de verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot het
mogelijk instellen van een claim jegens derden. Voorts is gecorrespondeerd
met de verzekeringsmaatschappij.

29-10-2020
9

In de verslagperiode is nader overleg gevoerd en overeenstemming bereikt
over de overdracht van een vordering. Voorts duurt het overleg met de
verzekeringsmaatschappij voort.

29-01-2021
10

In de verslagperiode is vooral gecorrespondeerd met met de
verzekeringsmaatschappij. De afw ikkeling van de claim vergt aanzienlijk tijd.

29-04-2021
11

In de verslagperiode is beperkt tijd besteed aan de behandeling van lopende
kw estie alsmede aan het doen van verslag.

28-07-2021
12

In de verslagperiode is beperkt tijd besteed aan de bew aking van lopende
kw esties alsmede aan het doen van verslag.

28-10-2021
13

In de verslagperiode is overleg gevoerd met de verzekeringsmaatschappij en
is een verslag gedeponeerd.

26-01-2022
14

In de verslagperiode is de voortgang van de procedure bew aakt en is een
verslag gedeponeerd.

26-04-2022
15

De w erkzaamheden zijn beperkt. In de verslagperiode is de voortgang van
de procedure bew aakt, is er contact gew eest met failliet en is een verslag
gedeponeerd.

26-07-2022
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Culimer B.V. is Ibro Mar Holding B.V.
Bestuurder van Culimer B.V. is Culimarque Holding B.V.
Gevolmachtigde met volledige volmacht is mw . C.M.M. Louw erse.
Bestuurder van Ibro Mar Holding B.V. is Culimarque Holding B.V.
Bestuurder van Culimarque Holding B.V. is de heer M. Brugman.

05-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor faillissement is op verzoek van ABNAmro beslag gelegd onder de
voorraad. Zie verder hoofdstuk 9.

1.3 Verzekeringen

05-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft diverse gebruikelijke risico en
aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekeringen zijn inmiddels geëindigd
of zullen w orden geëindigd.

05-11-2018
1

1.4 Huur
De vennootschap houdt kantoor aan de Linatebaan te Rotterdam. Dit pand is
(geheel of gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk) in eigendom van M. Brugman.
Tw ee verdiepingen in het pand w orden verhuurd aan Ibro Mar Holding B.V. De
vennootschap huurt onder, zonder dat er een formeel huurcontract is.
In het kader van de doorstart is overeengekomen dat de huurovereenkomst
met Culimer direct eindigt, zonder enige ontruimingsverplichting en zonder dat
de boedel huur verschuldigd is.

05-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Door failliet is als oorzaak van het faillissement genoemd afzetproblemen van
haar tonijn. Culimer handelt in (zogenoemd) superfrozen tonijn. Dit is tonijn die
op een temperatuur van -60gr. C w ordt bew aard. Deze tonijn heeft een
dieprode kleur.
Daarnaast is op de markt beschikbaar een goedkopere variant tonijn. Deze
tonijn (bew aard op - 20gr C) heeft van zichzelf een grijze kleur. In de EU w ordt
echter de handel in kunstmatig (rood) gekleurde tonijn gedoogd. Hierdoor kan
Culimer haar (dure) tonijn niet kw ijt.

05-11-2018
1

In de komende verslagperioden zal de oorzaak van het faillissement nader
w orden onderzocht.
In de verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Als oorzaken w orden door het bestuur genoemd:
a) concurrentie gekleurd tonijn t.o.v. deepfrozen tonijn;
b) mislukt investeringstraject Vietnam;
c) gew ijzigde financiersvoorw aarden bank;
d) schade eurofrigo.
In de komende verslagperiode w ordt het onderzoek voortgezet.

28-01-2019
2

In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
voortgezet. Curator heeft diverse (aanvullende) vragen aan het bestuur
gesteld.

30-04-2019
3

In de verslagperiode is een toelichting verstrekt op het verband tussen de
schade bij Eurofrigo en de oorzaak van het faillissement. De directe schade is
door de verzekeraar vergoed. Als indirecte schade resteerde de omzetderving.
Niet alleen w erd de marge gemist op de onverkoopbare producten, ook w as
failliet enige tijd niet in staat haar vaste afnemers te beleveren. Deze afnemers
hebben alternatieve leveranciers gezocht en gevonden. Voor failliet w as het
lastig deze klanten w eer terug te w innen. Het vertrouw en van de afnemers in
failliet w as afgenomen. Failliet heeft altijd overw ogen voor deze indirecte
schade nog een claim in te dienen.

31-10-2019
5

In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
afgerond.

31-01-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

05-11-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren in Nederland 5 medew erkers w erkzaam.
Eén medew erker (ICT) w as w erkzaam vanuit huis in Engeland.
Er is gesproken over de mogelijke dienstbetrekking van enkele
verkoopmedew erkers in Vietnam. Van deze medew erkers is vooralsnog geen
persoonlijke informatie bekend gew orden zodat evenmin beoordeeld kan
w orden of deze mensen in dienstbetrekking van failliet w erkzaam zijn.

28-01-2019
2

Toelichting
Omtrent het mogelijk dienstverband van medew erkers in Vietnam is geen
nadere informatie ontvangen. Niemand heeft zich bij de curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

05-11-2018
1

Toelichting
In de periode vóór faillissement zijn diverse medew erkers eigener bew eging
vertrokken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-11-2020

6

De eventueel in Vietnam w erkzame medew erkers is geen ontslag
aangezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
In de verslagperiode (en de daaraan voorafgaande periode van surseance) is
het personeel geïnformeerd. Met UW V is gecorrespondeerd. Een medew erker
van UW V heeft ter plekke de intake verzorgd ten behoeve van de
loongarantieregeling.

05-11-2018
1

In de verslagperiode is er contact gew eest met enkele voormalig medew erkers
en met pensioenfonds.
Met uitzondering van de door UW V in te dienen vordering, is dit onderdeel
afgerond.

28-01-2019
2

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

30-04-2019
3

In de verslagperiode heeft UW V haar vordering ingediend.

31-07-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken. Feitelijk huurt de
vennootschap onder van haar moedervennootschap. De moedervennootschap
is hoofdhuurder van het kantoorpand. Er is geen (onder)huurovereenkomst.

05-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Behoudens inventarisatie; geen.

05-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over een bescheiden kantoorinventaris. In opdracht
van de curator is de inventaris getaxeerd door BVA.

05-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris w ordt beschouw d als bodemzaak. De opbrengst w ordt
vooralsnog geheel gereserveerd ten behoeve van de fiscus.

05-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en correspondentie BVA.

05-11-2018
1

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht. Dit onderdeel
is afgew ikkeld.

28-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.000,00

€ 30.000,00

voorraad opgeslagen in vrieshuizen

€ 451.000,00

€ 45.100,00

totaal

€ 481.000,00

€ 75.100,00

diverse orders

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap houdt voorraad aan in 2 externe vrieshuizen. De voorraden
zijn geïnventariseerd. Voorts w as er een container onderw eg en w aren er
andere (potentiële) orders.

05-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor w erkzaamheden met betrekking tot de voorraad w ordt verw ezen naar
onderdeel 6 (doorstart onderneming).

05-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Zw itser Leven

Verkoopopbrengst
€ 1.000,16

Saldo ICS

€ 154,73

Loonkostensubsdie

€ 607,00

Immateriële activa

€ 30.000,00

Saldo ING rekening

€ 4.998,78

Verzekeringsuitkering
aandelen buitenlandse vennootschappen
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 15.000,00

€ 27.979,00

€ 27.979,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 67.239,67

€ 45.479,00

Toelichting andere activa
In het kader van een doorstart zijn de immateriële activa (handelsnamen,
klantenprotefeuille, recht om telefoonnummers, domeinnamen, goodw ill etc.)
verkocht. In overleg met de pandhouder is een deel van de opbrengst
toegerekend aan verpande IE rechten.

05-11-2018
1

Culimer had diverse valuta rekeningen bij ING. Na verrekening van de saldi op
de diverse rekeningen is het saldo aan de boedel afgedragen.
In verband met het verstrekken van een credit card w as een w aarborgsom
gestort. Deze is aan de boedel gerestitueerd.
Van Zw itser Leven is een bedrag aan pensioenpremie retour ontvangen.
In de verslagperiode is w ederom een restitutie van Zw itser Leven ontvangen
(€ 1.400).

30-04-2019
3

In de verslagperiode is een subsidie tegemoetkoming loonkosten ontvangen.

31-10-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse zaken zijn nader onderzocht en besproken met failliet en
zekerheidsgerechtigde. Met diverse partijen is gecorrespondeerd.

05-11-2018
1

In de verslagperiode is gecorrespondeerd met de transportverzekeraar
omtrent afgew ikkelde en lopende schadedossiers.

28-01-2019
2

Er is een nog niet afgew ikkelde schade claim van failliet. Of en w elk bedrag zal
w orden uitgekeerd is nog niet duidelijk. Verzekeraar heeft ook nog een
vordering terzake niet betaalde premies.

30-04-2019
3

Ondanks rappel is in de verslagperiode geen informatie van de verzekeraar
ontvangen.

31-07-2019
4

De verzekeraar heeft een reactie gegeven. Deze reactie w ordt thans
bestudeerd.

31-01-2020
6

Failliet is (deels) juridisch eigenaar tot aandelen in Culimer Beijing (Culimer
Seafood Im-Exporting Co. Ltd) en Culimer Dubai (Royal Culimer FZE).
Blijkens informatie van failliet zijn de activiteiten van Culimer Beijing stilgelegd.
Culimer Dubai huurt een vrieshuis. De activiteiten van Culimer Dubai bestaan
hoofdzakelijk uit het verkopen van in het verleden door Culimer geleverde
voorraden. De activiteiten zijn beperkt en verlieslatend. Echter het
huurcontract met het vrieshuis loopt nog 3 jaar door. Doorgaan is voordeliger
dan stoppen.
Curator beraadt zich op een oplossing.
In de verslagperiode is met bestuurder/aandeelhouder van Culimer een
afspraak gemaakt omtrent overname van de belangen in de buitenlandse
vennootschappen. Een concept-overeenkomst is opgesteld en ter beoordeling
toegezonden. Vervolgens is aandeelhouder (tevens doorstarter middels
Culimer Europe B.V.) getroffen door de Corona maatregelen. Culimer Europe
levert met name aan airlines, cruises en horeca. Als gevolg van Corona is de
vraag vanuit die cliënten w eggevallen en staan alle acties even 'on hold'.

29-04-2020
7

In de verslagperiode is tevens w eer contact gew eest met de verzekeraar. De
claim valt in beginsel onder de dekking echter de vraag ligt thans voor hoe de
omvang van de schade moet w orden vastgesteld.
In de verslagperiode is de (economische) overname van de belangen in
buitenlandse deelnemingen afgew ikkeld.
Thans resteert de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar. Ondanks rappèl
is de informatie van en de reactie door verzekeraar beperkt.

29-07-2020
8

In de verslagperiode is w ederom gecorrespondeerd met de verzekeraar. Op 1
september is bericht ontvangen dat 'op korte termijn' het voorstel voor
afdoening van de schade zal w orden ontvangen. Ondanks rappel is het
voorstel nog niet ontvangen.

29-10-2020
9

In de verslagperiode is diverse malen toegezegd dat de verzekeraar nu toch
echt op korte termijn zal afw ikkelen. Het laatste bericht is toch w eer dat er nog
enkele zaken nader moeten w orden onderzocht.
Het overleg duurt voort.

29-01-2021
10

In de verslagperiode is w ederom toegezegd dat de verzekeraar op korte
termijn zal afw ikkelen. Een concreet voorstel is nog niet ontvangen.

29-04-2021
11

De afw ikkeling van de verzekeringsclaim verloopt bijzonder traag. Ondanks
rappèl is nog geen voorstel ontvangen.

28-07-2021
12

De afw ikkeling van de verzekeringsclaim blijft bijzonder traag verlopen. In de
verslagperiode is contact onderhouden met de tussenpersoon. Op de
achtergrond w ordt vooruitgang geboekt en het voorstel zou nu toch snel
moeten komen.

28-10-2021
13

In de verslagperiode is de uitkering van de verzekering ontvangen. Op het
schadebedrag zijn achterstallige facturen verrekend. De netto afdracht aan de
boedel is € 27.591. Hoew el er enige onduidelijkheid resteert over het saldo
van de openstaande premies, sluit de curator dit dossier.

26-01-2022
14

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

div. debiteuren

€ 243.955,00

€ 110.000,00

totaal

€ 243.955,00

€ 110.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij het verzoek tot uitstel van betaling heeft de vennootschap een overzicht
van de uitstaande handelsvorderingen gevoegd. Het betreft 43 posten tot een
totaal van € 243.955,-. Onder de posten bevinden zich betw iste vorderingen
en debiteuren met verrekenposten. Het merendeel van de debiteuren is
gevestigd in het buitenland.

05-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vennootschap w erkt met een oude versie van Tw infield. Deze versie heeft
beperkte mogelijkheden met betrekking tot de export van bestanden. Voorts is
de administrateur van de vennootschap in de zomer vertrokken. Zijn
w erkzaamheden zijn opgevolgd door een oud medew erker op ZZP-basis. Deze
medew erker w as begonnen met het inlopen van de achterstand. Verw ezen
w ordt naar hoofdstuk 5 (bank/zekerheden) en hoofdstuk 6 (doorstart). In het
kader van een doorstart is ook de debiteurenportefeuille per 16 oktober 2018
verkocht. Voor debiteuren die in de periode 1 oktober - 16 oktober hebbe
betaald, is een verdeelsleutel afgesproken. In dit kader is reeds een afdracht
aan doorstarter gedaan.

05-11-2018
1

In de verslagperiode hebben enkele debiteuren op de oude bankrekening van
failliet betaald. Deze bedragen zijn conform de overeenkomst aan de
doorstarter uitgekeerd.

28-01-2019
2

In de verslagperiode hebben w ederom enkele debiteuren op de oude
bankrekening van failliet betaald. Tegen betaling van boedelbijdragen (€ 200)
heeft de curator de betalingen doorgeleid.
Dit onderdeel is afgerond.

30-04-2019
3

In de verslagperiode hebben w ederom enkele debiteuren op de oude
bankrekening van failliet betaald. Tegen betaling van boedelbijdragen (€ 200)
heeft de curator de betalingen doorgeleid.
De bank is verzocht de rekening van failliet op te heffen zodat dit in de
toekomst niet meer zal gebeuren. Dit onderdeel is afgerond.

31-07-2019
4

De bankrekening van failliet blijkt nog niet opgeheven. In de verslagperiode is
op de bankrekening van failliet bij vergissing een bedrag gestort. De bank is
verzocht het bedrag aan de derde terug te storten.

28-07-2021
12

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-10-2021
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.740.000,00
Toelichting vordering van bank(en)

05-11-2018
1

De bank heeft een vordering uit hoofde van kredietverstrekking. Het krediet is
al lang geleden opgezegd echter partijen w aren in overleg over de w ijze van
terugbetaling. Nu dit overleg niet tot een oplossing leidde, heeft de bank
maatregelen genomen voor invordering.
Naast een financiering bij ABN Amro, had failliet ook rekeningen - zonder
krediet faciliteit - bij ING Bank.

5.2 Leasecontracten
Operational leasecontracten bij 3 leasemaatschappijen voor een auto.

05-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van het bankkrediet zijn vele zekerheden gesteld, w aaronder
hoofdelijkheid van groepsvennootschappen, verpanding van voorraden en
vorderingen, borgtochten.

05-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Als pandhouder heeft ABNAmro Bank het pandrecht vóór aanvraag surseance
van betaling openbaar gemaakt. Dit w as mede een reden voor de
vennootschap surseance van betaling aan te vragen.
Het aanschrijven van debiteuren namens de bank heeft niet geleid tot veel
betalingen. W elke debiteuren hebben betaald is nog niet geheel duidelijk. Zie
verder hoofdstuk 6 (doorstart).

05-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsvoorbehoud van 1 leverancier is erkend. Van een grotere partij
geleverde vis bleek nog een kleine hoeveelheid in het vrieshuis aanw ezig. De
rest w as reeds verkocht.

05-11-2018
1

5.6 Retentierechten
De vrieshuizen hanteren de NeKoVri voorw aarden. Uit hoofde van deze
voorw aarden hebben de vrieshuizen naast een recht van retentie ook een
pandrecht.

05-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.n.b.

5.8 Boedelbijdragen

05-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 45.100,00

05-11-2018
1

Toelichting
Curator heeft in opdracht van de bank de voorraad verkocht. Er is een
boedelbijdrage overeengekomen van 10%.
Ten aanzien van de overgedragen debiteurenvorderingen heeft de curator
nagenoeg geen inspanning verricht.
Met de doorstart en de overdracht van de debiteurenvordering dient nog een
verdeling te w orden gemaakt. In zover de bank uit die verdeling een
opbrengst toekomen, zal de curator 10% boedelbijdrage ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de verslagperiode heeft de curator diverse malen contact (telefonisch,
schriftelijk) met (de advocaat van de) bank onderhouden.
Curator heeft op verzoek van de bank ook de mondelinge behandeling
bijgew oond van de faillissementsaanvrage van gelieerde vennootschappen.
Ter zitting is - uiteindelijk - consensus bereikt over een doorstart.

05-11-2018
1

In de verslagperiode heeft de curator met de bank afgerekend. In dit kader en
ook in verband met nadien op de bankrekening van failliet ontvangen
betalingen, heeft er contact met de bank plaatsgevonden.

28-01-2019
2

Behoudens een incidenteel contact is dit onderdeel afgew ikkeld. W el dient de
bank haar (uiteindelijke) vordering nog op te geven.

30-04-2019
3

Met de bank is enkele malen gecorrespondeerd. Bank is met aandeelhouder
van failliet nog in overleg inzake al dan niet verstrekte zekerheden. De
vordering van de bank staat dan ook nog niet vast.

31-10-2019
5

Met de bank is gecorrespondeerd inzake de oorzaken van het faillissement.

31-01-2020
6

In de verslagperiode heeft de bank veelvuldig contact met curator opgenomen
voor aanleveren van UBO gegevens van de curator. Curator heeft verzocht de
rekening af te sluiten.

26-01-2022
14

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Voorafgaand aan het faillissement heeft de vennootschap uitstel van betaling
gevraagd. Op dat moment lag de onderneming feitelijk al stil. Op de voorraad
w as beslag gelegd en de debiteurenontvangsten droogden op als gevolg van
het openbaar maken van het pandrecht.
In het kader van het open houden van de mogelijkheid van een doorstart, is
dienstverleners verzocht zoveel mogelijk de dienstverlening in stand te laten.

05-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

05-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie. Onderhouden contacten met diverse leveranciers,
dienstverleners en stakeholders.

05-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na datum faillissement is een aanvang gemaakt met een biedingsprocedure.
Diverse potentiele gegadigden (17) zijn benaderd. Na een eerste
inventarisatie zijn aan 8 partijen geheimhoudingsovereenkomst gezonden en
is nadere informatie verstrekt. Geboden kon w orden op de voorraad of op de
onderneming, inclusief de voorraad. Op 19 oktober 2018 zijn alle partijen in de
gelegenheid gesteld de voorraad in de vrieshuizen visueel te inspecteren.
Uiteindelijk zijn er 4 biedingen ontvangen op de voorraad en 1 bieding op de
gehele onderneming. Het bod op de gehele onderneming vergde medew erking
van de bank in verband met het vrijgeven van het pandrecht.
De bank bleek hiertoe slechts onder voorw aarden bereid. Nadat deze
voorw aarden w aren ingevuld, is met de doorstarter een activa overeenkomst
gesloten.

05-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Voor de verantw oording van de opbrengst w ordt naar de relevante
onderdelen verw ezen. Als bijkomend voordeel van de transactie geldt dat
doorstarter eigendomsvoorbehouden dient te respecteren en zelf voor vrijgave
van de goederen uit de vrieshuizen moet zorgdragen.
Verder zullen enkele medew erkers bij doorstarter in diensttreden.
Tenslotte is voorkomen dat de boedel een claim terzake huur ontvangt.

05-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 631.000,00
Toelichting
De gehele overnamesom is € 631.000,-.

6.7 Boedelbijdrage

05-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 45.100,00

05-11-2018
1

Toelichting
Over de verkoopw aarde van de voorraad is 10% boedelbijdrage toegekend.
Andere opbrengsten zijn verdeeld / toegedeeld aan die partij die daartoe
gerechtigd is.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In het kader van de doorstart is de onderneming geïnventariseerd, is een
bidbook opgesteld, is contact met kandidaten onderhouden en is
onderhandeld met de - uiteindelijke - koper.

05-11-2018
1

In de verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht om uitvoering te geven aan
hetgeen in het kader van de doorstart is overeengekomen. In dit verband
heeft vooral contact met de bank en de doorstarter plaatsgehad.

28-01-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-04-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w ordt door de vennootschap zelf gevoerd in het pakket
Tw infield.
De jaarrekening w ordt door een externe accountant opgesteld.

05-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Tot en met 2012 deponeerde de vennootschap zelfstandig de jaarrekening.
Met ingang van 1 januari 2013 heeft moedermaatschappij Ibromar Holding B.V.
een aansprakelijkheidsverklaring gedeponeerd.
De groepsjaarrekening 2015 van Ibromar Holding B.V. is (te laat) gedeponeerd
op 14 maart 2017.
De jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd op 28 november 2017.
Met ingang van 6 december 2017 is de aansprakelijkheidsverklaring
ingetrokken.

05-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming is niet controleplichtig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Culimer B.V is in 1995 opgericht. en eventuele vordering terzake de volstorting
van aandelen is verjaard.

05-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-11-2018
1

Een onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet uitgevoerd.

Toelichting

28-01-2019
2

In de verslagperiode zijn diverse gesprekken gevoerd met bestuur en andere
belanghebbenden. Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-11-2018
1

Een onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen is nog niet uitgevoerd.

Toelichting

28-01-2019
2

Kort voor het faillissement is een auto overgeschreven op naam van een
adviseur.
Het betreft een oude auto (bj. 1999) met een dagw aarde van ten hoogste
enige honderden euro's. De auto w as al eerder verkocht aan de adviseur
onder voorw aarde dat het kenteken vóór 1 oktober 2018 (tot die datum w as
de auto verzekerd) zou w orden overgeschreven. Dit is uiteindelijk eerst op 24
september 2018 gedaan. De koopprijs is verrekend met een vordering van de
adviseur. De curator heeft de kw estie in beraad.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de voorliggende periode heeft de curator diverse onderzoeken uitgevoerd.
Slotsom is dat er geen gronden zijn de bestuurder aansprakelijk te stellen
w egens onbehoorlijk bestuur. Curator berust tevens in de kw estie met
betrekking tot de verkoop van de auto kort voor faillissement. Het financieel
belang is te gering.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-04-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de verslagperiode heeft een vraaggesprek met de directie plaatsgevonden.
Naar aanleiding van dit gesprek zijn er nadere stukken opgevraagd en
verkregen. Deze stukken w orden nader bestudeerd.

28-01-2019
2

In de verslagperiode is met de directie gecorrespondeerd en heeft de directie
nadere gegevens aan de curator verstrekt. Het onderzoek is nog niet
afgerond.

30-04-2019
3

In de verslagperiode is gefailleerde gerappelleerd om nadere informatie te
verstrekken. Als gevolg van persoonlijke omstandigheden is in het verstrekken
van informatie vertraging ontstaan. Toegezegd is dat in de komende maand de
gevraagde informatie alsnog zal w orden verstrekt.

31-07-2019
4

In de verslagperiode is nadere informatie van gefailleerde ontvangen. Curator
zal omtrent enkele zaken met de bank overleg voeren alvorens een definitief
standpunt w ordt ingenomen.

31-10-2019
5

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond.

31-01-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

05-11-2018
1

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Boedelschulden zullen ontstaan
als gevolg van de overname van de loonverplichtingen door UW V en door
curator ingeschakelde derden.

€ 3.589,00

28-01-2019
2

Toelichting
Kosten bew indvoerder tijdens surseance van betaling en informatiekosten.

€ 56.105,00

30-04-2019
3

Toelichting
Kosten bew indvoerder, curator en informatiekosten.
UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting
In de verslagperiode heeft UW V een boedelvordering ad € 58.026,- ingediend.

31-07-2019
4

€ 58.026,57

31-01-2020
6

Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V.
Andere boedelkosten zijn reeds betaald.

Toelichting

26-07-2022
16

In de komende verslagkosten zal de boedelvordering van UW V w orden
uitgekeerd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.578,00

05-11-2018
1

Toelichting
Het betreft niet afgedragen loonbelasting.

€ 30.233,00

28-01-2019
2

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is aangevuld.

€ 30.084,00

30-04-2019
3

Toelichting
Als gevolg van een verrekening is het saldo verminderd.

€ 37.815,00

29-07-2020
8

Toelichting
De belastingdienst heeft een (douane) vordering ingediend in verband met
verschuldigde invoerheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-11-2018
1

Toelichting
De vordering van UW V is nog niet bekend.

€ 27.632,00
Toelichting
In de verslagperiode heeft UW V een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

31-07-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-11-2018
1

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

05-11-2018
1

Toelichting
Uit de administratie bekende schuldeisers zijn uitgenodigd de vordering in te
dienen.

38

28-01-2019
2

40

30-04-2019
3

41

31-07-2019
4

42

31-10-2019
5

43

29-07-2020
8

Toelichting
In de verslagperiode heeft het Min. van BuZa een vordering ingediend ten
bedrage van € 277.304 ingediend als afrekening op een - in het verleden verleende subsidie.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 106.188,00

05-11-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is een bedrag van € 106.188 op de lijst van voorlopig erkende
concurrente schuldeisers geplaatst.

€ 217.201,00

28-01-2019
2

€ 225.229,00

30-04-2019
3

Toelichting
Een vordering (schadeclaim) van een afnemer is op de lijst van voorlopig
betw iste vorderingen geplaatst.

€ 225.479,00

31-07-2019
4

€ 225.752,00

31-10-2019
5

€ 503.106,00

29-07-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
N.n.b.

05-11-2018
1

Vereenvoudigde afw ikkeling.

29-04-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de verslagperiode is met schuldeisers gecorrespondeerd en getelefoneerd.
Voorts zijn schuldeisers uitgenodigd vorderingen in te dienen.

05-11-2018
1

In de verslagperiode is de schuldenlast toegenomen. Met diverse schuldeisers
is gecorrespondeerd.

28-01-2019
2

In de verslagperiode is de schuldenlast licht toegenomen. Behoudens de door
UW V in te dienen vorderingen w orden niet veel w ijzigingen meer verw acht.

30-04-2019
3

In de verslagperiode heeft UW V haar vorderingen ingediend. Met enkele
schuldeisers is gecorrespondeerd. Moedermaatschappij van failliet is in overleg
met de belastingdienst en de curator met betrekking tot de vraag of bezw aar
kan/moet w orden aangetekend voor belastingschulden van de fiscale eenheid
w aarvan naast failliet ook de moedermaatschappij onderdeel uitmaakte.
Vooralsnog is de curator van mening dat er onvoldoende gronden zijn voor
bezw aar en moedermaatschappij is verzocht nadere informatie aan te leveren.

31-07-2019
4

Met enkele schuldeisers is gecorrespondeerd, w aaronder de belastingdienst in
verband met een subsidie tegemoetkoming loonkosten.

31-10-2019
5

Met enkele schuldeisers is in de verslagperiode gecorrespondeerd.

29-07-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
ABN / Culimer B.V.

05-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Inning uitstaand krediet.

05-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Dagvaarding niet aangebracht.

05-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De relatie tussen Culimer en de bank w as ernstig vertroebeld. Op 20
september 2018 heeft de bank beslag gelegd op onder meer de voorraad van
Culimer. Als gevolg van het faillissement is dit beslag vervallen. Er is geen
dagvaarding in de hoofdzaak aanhangig gemaakt.

05-11-2018
1

In de verslagperiode is gebleken dat Culimer voor faillissement 19
bezw aarschriften heeft ingediend. Het betrof een bezw aar tegen de klasseindeling van ingevoerde tonijnchunks.
In afw achting van de uitspraak van de Hoge Raad op dit onderw erp is de
behandeling opgeschort. In de verslagperiode heeft de Hoge Raad arrest
gew ezen. Naar aanleiding van deze uitspraak is in overleg met de
behandelend fiscalist besloten de resterende bezw aarschriften in te trekken.
Dit onderdeel is afgerond.

31-01-2020
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen, na een verdere inventarisatie de
gebruikelijke onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement, mogelijke
aansprakelijkheden bestuur w orden opgestart.

05-11-2018
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement w orden voortgezet. Voorts zal de afw ikkeling van een lopend
schadedossier w orden gevolgd en zal een nadere inventarisatie van de
schuldenpositie plaatsvinden.

28-01-2019
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

30-04-2019
3

In verband met persoonlijke omstandigheden aan de zijde van failliet is in de
verslagperiode geen voortgang kunnen w orden gemaakt ter afw ikkeling van
het onderzoek. Dit zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

31-07-2019
4

In de verslagperiode is informatie ontvangen. Naar aanleiding van deze
informatie zal contact met de bank w orden gezocht.

31-10-2019
5

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond.
Met failliet en de bank zijn de oorzaken besproken.
Curator zal naar aanleiding hiervan definitieve standpunten innemen.

31-01-2020
6

Er is een reactie van de verzekeraar ontvangen op een ingestelde claim. Deze
reactie zal w orden bestudeerd.
Ingeval van opheffing van het faillissement komen de aandelen in Culimer
Beijing en Culimer Dubai (deels) in het luchtledige te hangen. Curator beraadt
zich over een oplossing.
Er zijn geen andere punten.
Als actiepunten resteren:

29-04-2020
7

afw ikkeling verzekeringsclaim;
afw ikkelen buitenlandse deelnemingen;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:

29-07-2020
8

afw ikkeling verzekeringsclaim;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:

29-01-2021
10

afw ikkeling verzekeringsclaim;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:

29-04-2021
11

afw ikkeling verzekeringsclaim;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:

28-07-2021
12

afw ikkeling verzekeringsclaim;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:

28-10-2021
13

afw ikkeling verzekeringsclaim
volgen procedure doorstarter vs. voormalig w erknemer;
opheffing faillissement.
Als actiepunten resteren:
volgen procedure doorstarter vs. voormalig w erknemer;
opheffing faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

26-01-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

05-11-2018
1

N.n.b.

28-01-2019
2

N.n.b.

30-04-2019
3

N.n.b.

31-07-2019
4

N.n.b.

31-10-2019
5

N.n.b.

31-01-2020
6

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de tijd benodigd om de
laatste punten af te w ikkelen, met name verzekering en afw ikkeling
buitenlandse deelnemingen.

29-04-2020
7

Het contact met verzekeraar inzake de afw ikkeling van de claim verloopt stroef.
Het lijkt lastig de omvang van de schade te bepalen.

29-07-2020
8

De voortgang in het assurantiedossier is traag. Afw ikkeling faillissement is
afhankelijk van deze claim.

29-10-2020
9

De voortgang in het assurantiedossier blijft traag. Curator heeft inmiddels
tw eew ekelijks contact met tussenpersoon. De afw ikkeling faillissement is
afhankelijk van deze claim.

29-01-2021
10

De voortgang in het assurantiedossier blijft traag. Curator heeft inmiddels
tw eew ekelijks contact met tussenpersoon. De afw ikkeling faillissement is
afhankelijk van deze claim.

29-04-2021
11

De voortgang in het assurantiedossier blijft onverminderd traag. De
aangew ezen contactpersoon reageert niet op verzoeken. De afw ikkeling
faillissement is afhankelijk van deze claim.

28-07-2021
12

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de tw ee resterende
kw esties.

28-10-2021
13

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de procedure tegen de
voormalig medew erker.

26-01-2022
14

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de procedure tegen de
voormalig medew erker. In de verslagperiode is vonnis gew ezen. De
w ederpartij beraadt zich op beroep.

26-04-2022
15

In de verslagperiode heeft de voormalig medew erker beroep ingesteld tegen
het vonnis. Curator bew aakt de voortgang.

26-07-2022
16

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2022

26-07-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse correspondentie en overleg met RC en andere betrokkenen.

05-11-2018
1

In de verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot het
opstellen van faillissementsverslagen, diverse correspondentie en zijn de
gevolgen onderzocht van het intrekken van een 403verklaring.

28-01-2019
2

In de verslagperiode zijn diverse w erkzaamheden verricht terzake het
opstellen van het faillissementsverslag en correspondentie met diverse
betrokkenen.

30-04-2019
3

In de verslagperiode zijn diverse w erkzaamheden verricht terzake het
opstellen van het faillissementsverslag en correspondentie met diverse
betrokkenen.

31-07-2019
4

In de verslagperiode zijn diverse w erkzaamheden verricht terzake het
opstellen van het faillissementsverslag en correspondentie met diverse
betrokkenen.

31-10-2019
5

Het merendeel van de w erkzaamheden in het faillissement hebben betrekking
gehad op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. In dit kader is
ook met de bank gecorrespondeerd.

31-01-2020
6

In de verslagperiode is een faillissementsverslag opgesteld en is met de RC
contact onderhouden.

29-04-2020
7

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. .

29-07-2020
8

In de verslagperiode is met de RC overleg gevoerd inzake de mogelijke
overdracht van een claim. Voorts is een faillissementsverslag ingediend.

29-10-2020
9

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend.

29-01-2021
10

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend.

29-04-2021
11

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend.

28-07-2021
12

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend.

28-10-2021
13

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend.

26-01-2022
14

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en is met de
advocaat van doorstarter gecorrespondeerd.

26-04-2022
15

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en is met de
doorstarter gecorrespondeerd.

26-07-2022
16

Bijlagen
Bijlagen

