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

9
16-09-2022
F.10/20/329
NL:TZ:0000153061:F001
18-08-2020

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens
Naam onderneming
Catak Groothandel B.V.

20-09-2020
1

Gegevens onderneming
Catak Groothandel B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen)
kantoorhoudende aan de Groothandelsmarkt 48, loods 48/49 te (3044 HB)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 58504311.

20-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in groenten en fruit;
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment" en "Nietgespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.974.301,00

€ 57.775,00

€ 321.717,00

2018

€ 1.592.369,00

€ -92.888,00

€ 253.054,00

2020

€ 260.965,00

€ -37.217,00

€ 134.685,00

2019

€ 1.842.271,00

€ 11.074,00

€ 310.003,00

Toelichting financiële gegevens

20-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het
bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderw erp van nader
onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of
gedeeltelijk moet w orden aangepast. Over de juistheid en volledigheid van de
in dit verslag opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen uitspraak w orden
gedaan.

20-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-09-2020
1

Toelichting
Bij failliet w aren ten tijde van haar faillissement geen w erknemers meer in
dienst.

Boedelsaldo
€ 1.831,68

20-09-2020
1

€ 10.064,31

17-12-2020
2

€ 15.286,88

17-03-2021
3

€ 35.066,96

17-06-2021
4

€ 42.442,25

17-09-2021
5

€ 18.784,19

17-12-2021
6

€ 23.710,18

17-03-2022
7

€ 31.849,18

16-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-8-2020

20-09-2020
1

t/m
19-9-2020
van
20-9-2020

17-12-2020
2

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
3

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
4

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

17-09-2021
5

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021

17-12-2021
6

t/m
16-12-2021
van
17-12-2021

17-03-2022
7

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022

17-06-2022
8

t/m
16-6-2022
van
17-6-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren

16-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 0 min

2

20 uur 36 min

3

34 uur 24 min

4

10 uur 30 min

5

8 uur 48 min

6

25 uur 48 min

7

20 uur 42 min

8

11 uur 0 min

9

3 uur 48 min

totaal

163 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraag 49,7 uur.

17-12-2020
2

Het totaal aantal bestede uren bedraag 84,10 uur.

17-03-2021
3

Het totaal aantal bestede uren bedraag 94,60 uur.

17-06-2021
4

Het totaal aantal bestede uren bedraag 103,40 uur.

17-09-2021
5

Het totaal aantal bestede uren bedraag 129,20 uur.

17-12-2021
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 150,10 uur.

17-03-2022
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 161,10.

17-06-2022
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 164,90.

16-09-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Catak Groothandel B.V. is op 1 augustus 2013 opgericht en op 6 augustus
2013 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig
aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap Catak
Service B.V. Bestuurders van Catak Service B.V. zijn de heren A. Yildirimer, Y.
Yildirimer en M. Yildirimer.

20-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures. De
bestuurders hebben verklaard dat deze er niet zijn.

20-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen op naam van failliet zijn voor de faillietverklaring
overgenomen door de vennootschap onder firma W estland Fresh.

20-09-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfslocatie w erd gehuurd door Catak Service B.V. Failliet betaalde aan
Catak Service B.V. een vergoeding voor het gebruik van het gehuurde.

20-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Omtrent de aanloop en oorzaken van het faillissement hebben de bestuurders
van failliet de volgende verklaringen gedaan. Catak Groothandel B.V. w as een
familiebedrijf dat handelde in groente en fruit. De laatste tw ee jaren zou failliet
problemen hebben ondervonden van grote concurrentie, niet-betalende
klanten en een lage marge die inherent is aan de rol als tussenpersoon in de
groente- en fruithandel. Supermarkten en andere klanten zouden voorheen
niet direct bij leveranciers inkopen, maar voor hun inkoop gebruik maken van
partijen als failliet. Nu gaan klanten steeds vaker direct naar de leverancier en
zouden ze alleen nog met een groothandel als tussenpersoon w illen handelen
als de prijzen heel laag zijn. De w inter zou daarnaast altijd een slechte periode
met lage marges zijn, die dit jaar w erd opgevolgd door omzetdaling als gevolg
van de coronacrisis. Uiteindelijk heeft een en ander ertoe geleid dat de
activiteiten eind maart 2020 zijn gestaakt. De curator betrekt een en ander in
zijn onderzoek.

20-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-09-2020
1

Toelichting
Bij failliet w aren ten tijde van haar faillissement geen w erknemers meer in
dienst. Het bestuur alsmede de laatst bekende w erknemers hebben verklaard
dat alle personeelsleden zijn betaald w at hun tot aan het einde van hun
dienstverband toekw am, zodat geen beroep op de Loongarantieregeling
noodzakelijk is gew eest.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

20-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurders, contact UW V.

20-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

20-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vrachtw agenoplegger
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage
€ 3.630,00

€ 0,00

€ 3.630,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft bij aanstelling een computer en een vrachtw agenoplegger
aangetroffen. Na taxatie is gebleken dat de computer verouderd is en geen
w aarde meer vertegenw oordigt. De vrachtw agenoplegger inmiddels met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een opkoper. De
curator is ten tijde van dit faillissementsverslag in overleg met de betreffende
opkoper over de afronding van de koop.

20-09-2020
1

De curator heeft de verkoop van de vrachtw agenoplegger afgerond.

17-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder, taxateur, geïnteresseerde partijen, rechter-commissaris.

20-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

20-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

ING banksaldo

€ 1.831,68

RVO Subsidie praktijkleren

€ 3.742,70

Kas
totaal

Toelichting andere activa

€ 180,30
€ 0,00

€ 5.754,68

Toelichting andere activa
De ING heeft het batige saldo op de rekening van failliet ad € 1.831,68
overgemaakt op de faillissementsrekening.

20-09-2020
1

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft failliet subsidie van
EUR 3.742,70 ontvangen voor voorafgaand aan het faillissement door failliet
gegeven praktijkbegeleiding.

17-03-2021
3

Bestuurder heeft het aangetroffen kasgeld van EUR 180,30 overgemaakt naar
de boedelrekening.

17-09-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact ING Bank.

20-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 142.019,14

€ 37.064,20

€ 37.064,20

totaal

€ 142.019,14

€ 37.064,20

€ 37.064,20

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Failliet zou een aanzienlijke debiteurenpositie hebben. De curator heeft contact
met de boekhouder van Catak om een goed overzicht te krijgen van de
openstaande debiteuren en is ten tijde van dit faillissementsverslag bezig de
geïnventariseerde debiteuren aan te schrijven.

20-09-2020
1

De curator heeft met de meeste debiteuren contact w eten te leggen en
inmiddels de eerste betalingen ontvangen. De komende verslagperiode zal de
curator de debiteurenincasso voortzetten en proberen contact te leggen met
de debiteuren die, ondanks herhaaldelijk aanschrijven, nog niet hebben
gereageerd.

17-12-2020
2

De curator staat met een groot deel van de openstaande debiteuren in contact
en heeft de afgelopen verslagperiode met een tw eetal een betalingsregeling
getroffen. De curator zet de debiteureninning de aanstaande verslagperiode
voort.

17-03-2021
3

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de debiteurenincasso succesvol
voortgezet. De komende verslagperiode zal de curator hiermee voortgaan en
zich beraden op alternatieve (verhaals)mogelijkheden ten aanzien van
debiteuren die niet of nauw elijks (inhoudelijk) reageren.

17-06-2021
4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de debiteurenincasso succesvol
voortgezet en zal de komende verslagperiode hiermee voortgaan. De curator
zal zich beraden op zijn vervolgstappen ten aanzien van de niet of nauw elijks
reagerende debiteuren en – indien opportuun – de nodige
(rechts)maatregelen treffen.

17-09-2021
5

De curator zet de inning ten aanzien van een laatste viertal debiteuren voort
en richt zich op afronding.

17-12-2021
6

Voortzetting van de incasso heeft tot ontvangst van een betaling ad €
4.941,89 opgeleverd. De curator is nog in afw achting van een reactie van de
advocaat van de gelieerde tw ee laatste debiteuren om tot afronding te kunnen
komen.

17-03-2022
7

De curator heeft naar aanleiding van het bericht van de advocaat van de tw ee
laatste debiteuren hen uitgenodigd voor een bespreking. De incasso w ordt
voortgezet.

17-06-2022
8

De curator acht verdere actie ter inning van de laatste tw ee debiteuren,
mede vanw ege hun uitgesproken faillissementen, niet in het belang van de
boedel en beschouw d de debiteureninning als afgerond.

16-09-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder, contact boekhouder, inventarisatie openstaande
debiteuren.

20-09-2020
1

Contact debiteuren, contact bestuur en boekhouder.

17-12-2020
2

Contact debiteuren, contact bestuur, contact rechter-commissaris.

17-03-2021
3

Contact debiteuren, contact bestuur, contact rechter-commissaris.

17-06-2021
4

Contact debiteuren, contact bestuur, contact rechter-commissaris.

17-09-2021
5

Contact debiteuren, inventarisatie, contact rechter-commissaris.

17-12-2021
6

Contact debiteuren, incasso.

17-03-2022
7

Incasso, correspondentie debiteuren.

17-06-2022
8

Correspondentie curator, rechter-commissaris, bestudering dossier.

16-09-2022
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

20-09-2020
1

De bank heeft (nog) geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

20-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn (vooralsnog) geen schuldeisers met een beroep op
eigendomsvoorbehoud bekend.

20-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn (vooralsnog) geen schuldeisers met een beroep op een retentierecht
bekend.

20-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn (vooralsnog) geen schuldeisers met een beroep op een recht van
reclame bekend.

20-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact ING.

20-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

20-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

20-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

20-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een ogenschijnlijk volledige administratie van de boekhouder
van failliet overhandigd gekregen en betrekt deze in zijn onderzoek.

20-09-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd. De jaarrekening
van 2019 is vooralsnog niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

20-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien haar omvang is failliet van de verplichtingen van artikel 2:393 BW
vrijgesteld.

20-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering ex artikel 2:193 BW zou reeds zijn verjaard.

20-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-09-2020
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting
W egens schending van de deponeringsplicht is op grond van art. 2:248 BW
sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

17-12-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-09-2020
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Ja

17-12-2021
6

Toelichting
De curator is gestuit op een paulianeuze betaling en biedt het bestuur
gelegenheid op zijn bevindingen in dat kader te reageren.

Ja

17-03-2022
7

Toelichting
De curator heeft namens het bestuur een reactie ontvangen en staat met (een
gemachtigde van) het bestuur in contact over het vervolg.

Toelichting

17-06-2022
8

Na daartoe verkregen goedkeuring van de Rechter-Commissaris heeft de
curator met het bestuur een schikking bereikt, die in de komende w eken in
termijnen w ordt betaald. De curator ziet toe op naleving hiervan.

Toelichting
De overeengekomen regeling is correct nagekomen en het totaalbedrag ad
EUR 8.139,- is op de faillissementsrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-09-2022
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een en ander in onderzoek.

20-09-2020
1

De curator zal de komende periode het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

17-12-2020
2

De curator heeft de rechter-commissaris over zijn voorlopige bevindingen
geïnformeerd en presenteert deze de aanstaande verslagperiode aan het
bestuur met het verzoek om een reactie.

17-03-2021
3

De curator heeft naar aanleiding van zijn voorlopige bevindingen aanvullende
stukken opgevraagd bij, en vragen gesteld aan, het bestuur van failliet en
verw acht omstreeks de datum van dit verslag een inhoudelijke reactie te
ontvangen.

17-06-2021
4

De curator heeft na meerdere verzoeken een deel van de ontbrekende
stukken ontvangen en is in afw achting op de aanvullende stukken. De curator
zal het het onderzoek voortzetten.

17-09-2021
5

De curator heeft zijn (slot)bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. De
enige actie die (vooralsnog) uit die bevindingen voortvloeit is besproken onder
7.6 (Paulianeus handelen).

17-12-2021
6

Zie hiervoor 7.6 (Paulianeus handelen).

17-03-2022
7

Zie hiervoor 7.6 (Paulianeus handelen).

17-06-2022
8

Zie hiervoor onder 7.6 (Paulianeus handelen). Het rechtmatigheidsonderzoek
is afgerond.

16-09-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurders, bestudering ontvangen administratie.

20-09-2020
1

Contact bestuurders, bestudering ontvangen administratie, onderzoek.

17-03-2021
3

Contact bestuurders en accountant van failliet.

17-09-2021
5

Contact bestuurders, onderzoek, contact rechter-commissaris,
correspondentie.

17-12-2021
6

Correspondentie (gemachtigde) bestuur.

17-03-2022
7

Onderzoek, contact bestuur, Rechter-Commissaris.

17-06-2022
8

Contact bestuur, monitoring inkomende betalingen.

16-09-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.531,00

20-09-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van EUR
11.531 ingediend.

€ 54.061,00

17-12-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van EUR
54.061 ingediend.

€ 44.867,34

17-06-2021
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepast totale preferente vordering van EUR
44.867,34 ingediend.

€ 42.150,08

17-09-2021
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepast totale preferente vordering van EUR
42.150,08 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-09-2020
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.488,00
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ad € 1.488,- ex artikel
3:288 sub a BW ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

20-09-2020
1

Toelichting
De curator heeft bij de boekhouder de NAW -gegevens van de crediteuren
opgevraagd en zal na ontvangst alle crediteuren aanschrijven.

7

17-12-2020
2

Toelichting
De curator heeft de NAW -gegevens ontvangen en de crediteuren
aangeschreven.

8

17-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.266,93

20-09-2020
1

€ 57.688,36

17-12-2020
2

€ 58.193,26

17-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraak te kunnen
doen over de verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

20-09-2020
1

Gezien de stand van de boedel zal het faillissement vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een
beschikking ex art. 137a Fw .

16-09-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

20-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

20-09-2020
1

de verkoop van de vrachtw agenoplegger af te ronden;
de debiteureninning voort te zetten;
de crediteuren aanschrijven;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

17-12-2020
2

de debiteureninning voort te zetten;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

17-03-2021
3

de debiteureninning voort te zetten;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:
de debiteureninning voort te zetten;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

17-06-2021
4

De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

17-09-2021
5

de debiteureninning voort te zetten;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op de debiteureninning en
het punt onder 7.6 (Paulianeus handelen), na afronding w aarvan het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

17-12-2021
6

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op de debiteureninning en
het punt onder 7.6 (Paulianeus handelen), na afronding w aarvan het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

17-03-2022
7

De curator richt zich de komende verslagperiode op incasso van de schikking
en afronding van de debiteurenportefeuille.

17-06-2022
8

Zie hierna onder 10.2 (Termijn afw ikkeling faillissement).

16-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan in dit stadium van het faillissement geen uitspraken doen over
de verw achte afw ikkelingsduur.

20-09-2020
1

Zie onder 10.1 (Plan van aanpak).

17-12-2021
6

Nu alle w erkzaamheden zijn afgerond en gezien de stand van de boedel zal
het faillissement vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Zie ook hiervoor onder
8.7 (Verw achte w ijze van afw ikkeling)

16-09-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

20-09-2020
1

