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16-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap M.J. W eerman Bloemengroothandel B.V. is statutair
gevestigd te Aalsmeer en aldaar kantoorhoudende aan de Legmeerdijk 313
(1431GB).

16-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een bloemengroothandel.

16-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 18.194.501,00

2015

Winst en verlies
€ 94.586,00

€ 2.836.346,00

€ -108.846,00

€ 1.632.612,00

2016
2017

Balanstotaal

€ 2.351.048,00
€ 20.250.821,00

€ -210.459,00

Toelichting financiële gegevens

€ 3.068.294,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële informatie is gebaseerd op de jaarrekeningen 2015, 2016 en
2017. De informatie over boekjaar 2018 is gebaseerd op de concept
jaarrekening 2018.

16-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
44

16-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 120.000,00

16-09-2019
1

€ 56.987,05

24-12-2019
2

€ 63.987,36

07-04-2020
3

€ 34.626,09

10-07-2020
4

€ 35.871,36

13-10-2020
5

€ 39.330,78

15-01-2021
6

€ 48.570,27

13-04-2021
7

€ 42.520,27

12-10-2021
9

Verslagperiode
van
30-7-2019

16-09-2019
1

t/m
12-9-2019
van
13-9-2019

24-12-2019
2

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019
t/m
7-4-2020

07-04-2020
3

van
8-4-2020

10-07-2020
4

t/m
10-7-2020
van
11-7-2020

13-10-2020
5

t/m
12-10-2020
van
13-10-2020

15-01-2021
6

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

13-04-2021
7

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

13-07-2021
8

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021

12-10-2021
9

t/m
12-10-2021
van
13-10-2021

11-01-2022
10

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022

22-04-2022
11

t/m
22-4-2022
van
23-4-2022
t/m
27-7-2022

Bestede uren

27-07-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

299 uur 12 min

2

223 uur 0 min

3

42 uur 54 min

4

96 uur 48 min

5

58 uur 54 min

6

28 uur 30 min

7

4 uur 24 min

8

7 uur 0 min

9

7 uur 54 min

10

4 uur 48 min

11

2 uur 42 min

12

4 uur 6 min

totaal

780 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 17 februari 1972. De bestuurder van
de vennootschap is de heer R.A. W eerman. De vennootschap heeft meerdere
aandeelhouders.

16-09-2019
1

De vennootschap exploiteerde een bloemengroothandel op de bloemenveiling
te Aalsmeer. Het overgrote deel van de omzet w erd gerealiseerd met de
export van bloemen naar afnemers in het buitenland.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

16-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen w orden niet opgezegd en zullen vervallen
w egens niet-betaling. De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd,
aangezien de boedel inmiddels geen belang meer heeft bij het continueren van
deze verzekeringen.

1.4 Huur

16-09-2019
1

1.4 Huur
Door curanda w ordt een kantoorruimte en een bedrijfsruimte (w aaronder een
koelcel) gehuurd bij Royal Flora Holland. De huurovereenkomst is inmiddels
opgezegd door de curator op grond van artikel 39 Fw .

16-09-2019
1

De kantoor- en bedrijfsruimte zijn inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Er
is nog w el een discussie met de verhuurder over een gestorte w aarborgsom
en w elke vorderingen daarmee verrekend kunnen w orden.

24-12-2019
2

Er w ordt nog inhoudelijk gecorrespondeerd met de advocaat van Flora Holland
over de verrekening van de w aarborgsom.

07-04-2020
3

De advocaat van Flora Holland heeft recent uitgebreid inhoudelijk gereageerd.
De curator beraadt zich nu over eventuele vervolgstappen.

10-07-2020
4

De boedel zal geen verdere actie ondernemen naar aanleiding van het beroep
op verrekening aangaande de w aarborgsom.

15-01-2021
6

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat curanda al meerdere jaren in een slechte
financiële positie verkeerde, onder andere in verband met de verliesgevende
Cash & Carry activiteiten (zijnde de directe verkoop van bloemen voor de
nationale markt) en te hoge kosten. In het voorjaar van 2019 zou curanda
daarnaast zijn gedw ongen om te verhuizen naar een andere (voor kopers
minder goed bereikbare) bedrijfsruimte op de bloemenveiling. De Cash & Carry
activiteiten zouden daardoor nog verliesgevender zijn gew orden en curanda
zou daarbij eveneens zijn geconfronteerd met hoge verhuiskosten. Er w aren
eveneens problemen met de financiering van de bedrijfsactiviteiten door de
ABN-AMRO. Er w erd gefinancierd op basis van bevoorschotting. Het percentage
dat w erd bevoorschot, bleek echter regelmatig onvoldoende om te kunnen
voldoen aan de financiële verplichtingen. Kort voor het faillissement heeft er
nog een herfinanciering plaatsgevonden door de factoringmaatschappij
Togather. Dit bleek echter niet voldoende om het tij te doen keren.
Aangezien de reeds opeisbare salarissen over juni (gedeeltelijk) en juli en
meerdere andere crediteuren niet meer konden w orden voldaan, zag de
bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om voorlopig surseance van betaling
aan te vragen. Die is op 30 juli jl. verleend door de rechtbank Amsterdam.
Door het bestuur van curanda is een financieel reddingsplan opgesteld, op
basis w aarvan is getracht om de onderneming w eer w instgevend te maken.
Het idee w as om uitvoering te geven aan het reddingsplan en de surseance in
stand te houden. Nadat enkele w eken de bedrijfsactiviteiten w aren
voortgezet, is echter gebleken dat curanda w ederom niet aan haar lopende
financiële verplichtingen kon voldoen. De bew indvoerder heeft derhalve
verzocht om de surseance van betaling in te trekken en gelijktijdig het
faillissement uit te spreken. Dit verzoek is op 4 september 2019 gehonoreerd
door de rechtbank Amsterdam.

16-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
44

16-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
44

16-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-7-2019

44

totaal

44

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 6 augustus jl. heeft er een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden op de
bedrijfslocatie. De personeelsleden zijn tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd
over de verleende surseance van betaling en het reddingsplan (zie ook
paragraaf 6.1). Gedurende de voorlopige surseance van betaling is daarnaast
veelvuldig gecorrespondeerd met de bestuurder en diverse w erknemers van
curanda.

16-09-2019
1

Na de omzetting van de surseance van betaling in het faillissement zijn de
arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden, na verkregen machtiging van
de rechter-commissaris, opgezegd op grond van artikel 40 Fw . De collectieve
intake met het UW V vindt plaats op vrijdag 13 september 2019.
Met diverse personeelsleden is telefonisch contact gew eest en
gecorrespondeerd, onder andere over het inleveren van de leaseauto's.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

24-12-2019
2

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 11.865,02

Voertuigen

€ 3.321,45

Elektrotrekkers

€ 1.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 16.186,47

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de kantoorlocatie bevindt zich een beperkte inventaris. Daarnaast bevinden
zich op de bedrijfslocatie diverse karren en fusten, die w orden gebruikt voor
het vervoer van bloemen. Een gedeelte van deze karren en/of fusten is
eigendom van curanda, het andere deel is eigendom van Royal Flora Holland.

16-09-2019
1

De fusten op de bedrijfslocatie van curanda bleken geen eigendom van haar te
zijn. Het overgrote deel van de karren w as eveneens geen eigendom of w as
beschadigd. Uiteindelijk zijn een aantal beschadigde karren verkocht op de
veiling voor een bedrag van EUR 335. Dit bedrag is opgenomen in het
bovengenoemde bedrag van EUR 6.970,82.

24-12-2019
2

Gedurende de surseance van betaling zijn zonder toestemming van de
bew indvoerder een aantal elektrotrekkers verkocht aan een derde partij. De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de verkoopprijs voor de
elektrotrekkers te laag w as. De koper heeft daaropvolgend een additionele
koopsom aan de boedel betaald van EUR 1.000,- exclusief BTW .

10-07-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de Belastingdienst bevoorrecht op de
opbrengst van de inventaris en de andere bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De mogelijkheden voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen w orden
onderzocht. Troostw ijk is verzocht om de bedrijfsmiddelen te taxeren.

16-09-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn geveild door BVA Auctions. Een deel van de opbrengst
is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

24-12-2019
2

Het restant ad EUR 4.894,20 van de opbrengst is ontvangen op de
boedelrekening.

07-04-2020
3

Er is diverse malen gecorrespondeerd met de koper van de elektrotrekkers.

10-07-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad bloemen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming w aren reeds enkele dagen
voorafgaand aan het verlenen van de surseance van betaling gestaakt. De
voorraad bloemen w as op de datum van het faillissement zeer beperkt en de
w aarde die deze bloemen vertegenw oordigden - gelet op de beperkte
houdbaarheid - vrijw el nihil.

16-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Softw are
Klantenbestand

€ 6.050,00

Additionele koopsom klantenbestand

€ 1.029,15

totaal

€ 7.079,15

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
De mogelijkheden zullen w orden onderzocht om de immateriële activa,
w aaronder de goodw ill, te gelde te maken.

16-09-2019
1

Er is overeenstemming bereikt met een andere bloemengroothandel over de
overname van het klantenbestand. Afgesproken is dat een bedrag van EUR
5.000 exclusief BTW zou w orden betaald, te vermeerderen met een bedrag
gelijk aan 1% van de omzet van bloemen en planten die w ordt gerealiseerd
met de verkoop aan klanten van curanda over een periode van 9 maanden.

24-12-2019
2

In opdracht van curanda is softw are ontw ikkeld om de verkoop van bloemen
en planten via de w ebshop te verbeteren. Voor de ontw ikkeling daarvan is de
laatste jaren enkele honderdduizenden euro's geïnvesteerd.
Gebleken is dat het voor de koper van het klantenbestand zeer moeilijk w as
om omzet te realiseren met de klanten van curanda. Veel klanten bestelden de
bloemen inmiddels al bij een andere bloemen groothandel. Er is een
aanvullende koopsom van EUR 1.029,15 excl. BTW betaald door de koper.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-10-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

Er is met meerdere partijen gesproken over het overnemen van de immateriële
activa. De interesse daarin bleek beperkt te zijn. Er is overeenstemming
bereikt met de partij die het beste bod heeft uitgebracht. Vervolgens zijn de
afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst.

24-12-2019
2

De mogelijkheden w orden onderzocht om de in opdracht van curanda
ontw ikkelde softw are te gelde te maken. In het kader daarvan heeft al diverse
malen overleg plaatsgevonden met daarbij betrokken partijen, w aaronder de
softw areontw ikkelaars.
De softw areontw ikkelaar heeft zich op het standpunt gesteld dat de
ontw ikkelde softw are geen eigendom is van curanda en derhalve niet tot de
boedel behoort. Curanda zou uitsluitend een niet-overdraagbare licentie
krijgen, zodra de softw are gereed zou zijn. De curator betw ist vooralsnog dit
standpunt en correspondeert hierover met de betrokken partijen.

07-04-2020
3

Er is veelvuldig gecorrespondeerd met de softw areontw ikkelaar omtrent het
eigendom van de ontw ikkelde softw are. Eveneens is nader onderzoek gedaan
naar de softw are die is ontw ikkeld door de later ingeschakelde
softw areontw ikkelaar. Omdat gebleken is dat de softw are nog niet gereed is
om gebruikt te w orden, zijn de w erkzaamheden w at betreft de verkoop
beperkt.

10-07-2020
4

Er is gecorrespondeerd met de koper van het klantenbestand omtrent de
gerealiseerde omzet. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de
softw areontw ikkelaar en is er nader onderzoek gedaan naar de softw are die is
ontw ikkeld door de later ingeschakelde softw areontw ikkelaar. De curator heeft
nog in beraad of het opportuun is om de ontw ikkelde softw are te verkopen
aan derden.

13-10-2020
5

Vooralsnog w ordt ervan uit gegaan dat het niet opportuun is om verdere actie
te ondernemen om de softw are te verkopen.

15-01-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 1.100.000,00

totaal

€ 1.100.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille van curanda ter w aarde van circa EUR 1.100.000,-w as volledig verpand aan de ABN AMRO tot zekerheid voor de terugbetaling
van een verstrekte geldlening.

16-09-2019
1

In de zomer van 2019 heeft een herfinanciering plaatsgevonden door
factoringmaatschappij Togather teneinde de liquiditeitspositie van curanda te
verbeteren. De factoringmaatschappij heeft bijna de volledige
debiteurenportefeuille van de ABN AMRO overgenomen en de geldlening
grotendeels afgelost. Enkel een gedeelte van circa EUR 135.000,-- kon niet
door de factoringmaatschappij w orden overgenomen en is achtergebleven bij
de ABN AMRO. Er zal in overleg w orden getreden met de ABN-AMRO over het
incasseren van deze debiteuren.
Daarnaast zouden er nog diverse debiteuren zijn die niet gecedeerd aan de
factoringmaatschappij en ook niet zijn verpand aan de ABN-AMRO.
De ABN-AMRO is inmiddels overgegaan tot het incasseren van de aan haar
verpande debiteuren. De factormaatschappij heeft zich op het standpunt
gesteld dat de vorderingen die niet aan haar zijn gecedeerd, en niet zijn
verpand aan de ABN-AMRO, aan haar zijn verpand. De factormaatschappij zou
ook zijn overgegaan tot het incasseren van deze verpande debiteuren. Hier zal
nog nader onderzoek naar w orden gedaan.

24-12-2019
2

Het onderzoek naar de pandrechten op de debiteuren is nog niet afgerond. De
verw achting is dat dit komende verslagperiode kan w orden afgerond.

07-04-2020
3

Naar aanleiding van het rapport van de forensisch accountant is aanvullende
informatie opgevraagd bij de factormaatschappij teneinde de pandrechten en
de aanspraak op geïncasseerde vorderingen te kunnen beoordelen.

10-07-2020
4

Uit de administratie is daarnaast gebleken dat curanda nog een vordering
heeft op een gelieerde partij uit hoofde van een rekening-courant verhouding.
Het bestaan van deze vordering w ordt betw ist. De gelieerde partij is in de
gelegenheid gesteld om zijn standpunt nader te onderbouw en.
Er w ordt nader onderzoek gedaan naar het pandrecht en de aanspraak op
geïncasseerde vorderingen naar aanleiding van de ontvangen informatie.

13-10-2020
5

De gelieerde partij heeft zijn standpunt ten aanzien van de vordering die uit de
rekening-courant verhouding voortvloeit nader onderbouw d. De boedel heeft
naar aanleiding van deze onderbouw ing enkele aanvullende vragen gesteld en
is in afw achting van een reactie daarop.
Er vindt nog inhoudelijk overleg plaats met de gelieerde partij omtrent de
vordering uit hoofde van de rekening-courant verhouding.

15-01-2021
6

De vordering uit hoofde van de rekening-courant verhouding zal w orden
meegenomen bij de afw ikkeling van de punten uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2022
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenadministratie is onderzocht. Daarnaast is ook meerdere malen
contact gew eest met de factoringmaatschappij omtrent de verstrekte
financiering en de overdracht van de debiteuren. Met de ABN-AMRO is ook
gesproken over het incasseren van de debiteuren.

16-09-2019
1

Er is veelvuldig contact gew eest met het bestuur, de factormaatschappij en
ABN-AMRO om duidelijkheid te krijgen over de omvang van de
debiteurenportefeuille van curanda en aan w ie de vorderingen toebehoren,
althans de opbrengst daarvan.

24-12-2019
2

Op dit moment w orden door de boedel geen incasso w erkzaamheden verricht.
Er is veelvuldig contact gew eest met de forensisch accountant, het bestuur, de
ABN AMRO en de factormaatschappij aangaande de debiteurenportefeuille van
curanda. Eveneens is gecorrespondeerd inzake de vordering uit hoofde van de
rekening-courant verhouding.

10-07-2020
4

Er is nader onderzoek gedaan naar de grondslag van de vordering uit hoofde
van de rekening-courant verhouding en er is gecorrespondeerd met de
gelieerde partij naar aanleiding van de verstrekte onderbouw ing. Daarnaast is
gecorrespondeerd met de factoringmaatschappij en de bestuurder omtrent de
ontvangen informatie over het pandrecht op de aandelen.

13-10-2020
5

Er is nog gecorrespondeerd met de factormaatschappij over het pandrecht op
de debiteuren. Zeer recent zijn aanvullende zekerheidsstukken ontvangen. Die
zullen w orden beoordeeld w aarna een definitief standpunt kan w orden
ingenomen over het pandrecht op de debiteuren.

15-01-2021
6

De aanvullende zekerheidsstukken zijn beoordeeld en de boedel erkent het
pandrecht van de factormaatschappij op de debiteuren.

13-04-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

16-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door curanda w ordt een bankrekening aangehouden bij de ABN-AMRO. De
ABN-AMRO heeft nog geen vordering ingediend in het faillissement.

5.2 Leasecontracten
Er zijn 13 leaseovereenkomsten ten aanzien van voertuigen voor w erknemers.

16-09-2019
1

De leasevoertuigen zijn inmiddels ingeleverd bij de diverse
leasemaatschappijen.

24-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op debiteuren: De ABN AMRO heeft zich op het standpunt gesteld
dat een pandrecht gevestigd is op een gedeelte van de debiteurenportefeuille.

16-09-2019
1

Pandrecht bedrijfsmiddelen: Een crediteur stelt een pandrecht te hebben op
karren en fusten.
Pandrecht op debiteuren: De factormaatschappij zou eveneens een pandrecht
hebben op een aantal debiteuren.

24-12-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht debiteuren: Er zal nog beoordeeld w orden of het pandrecht op de
debiteuren w ordt erkend. Indien dit w ordt erkend, zullen nog afspraken
w orden gemaakt met de ABN-AMRO omtrent het incasseren van de
vorderingen.

16-09-2019
1

Pandrecht bedrijfsmiddelen: De boedel heeft het pandrecht op de
bedrijfsmiddelen nog niet erkend. Ten aanzien van dit pandrecht vindt overleg
plaats met de advocaat van de vermeende pandhouder.
Pandrecht debiteuren: ABN-AMRO en de factormaatschappij zijn overgegaan
tot het incasseren van de verpande debiteuren. De boedel heeft het pandrecht
van de factormaatschappij nog niet erkend.

24-12-2019
2

Pandrecht bedrijfsmiddelen: Het overgrote deel van de karren en fusten die
aanw ezig w aren op de bedrijfslocatie bleek geen eigendom van curanda te zijn
of beschadigd. De aanw ezige beschadigde karren zijn verkocht voor een
bedrag van EUR 335. Het pandrecht vertegenw oordigt derhalve nauw elijks
enige w aarde. Er zal nog overleg plaatsvinden met de pandhouder omtrent de
verdeling van de verkoopopbrengst.
De boedel streeft ernaar de komende verslagperiode een definitief standpunt
in te nemen omtrent het pandrecht van de factormaatschappij.

07-04-2020
3

De boedel heeft aanvullende informatie opgevraagd teneinde het pandrecht
van de factormaatschappij te kunnen beoordelen.

10-07-2020
4

Er is inmiddels nadere informatie ontvangen. Deze informatie w ordt beoordeeld
en er w ordt naar gestreefd om de komende verslagperiode een definitief
standpunt in te nemen over het pandrecht op de debiteuren.

13-10-2020
5

Er zijn zeer recent aanvullende zekerheidsstukken ontvangen van de
factormaatschappij. Deze stukken zullen beoordeeld w orden w aarna een
definitief standpunt kan w orden ingenomen over het pandrecht.

15-01-2021
6

De zekerheidsstukken zijn beoordeeld en de boedel erkent het pandrecht van
de factormaatschappij op de debiteuren.

13-04-2021
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren zijn aangeschreven en verzocht kenbaar te maken indien zij
een beroep w ensen te doen op een eigendomsvoorbehoud. Tot op heeft een
crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator
onderzoekt of de crediteur hierop een rechtsgeldig beroep kan doen.

16-09-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.

24-12-2019
2

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

16-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
recht van reclame.

16-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-09-2019
1

Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt met de pandhouder(s).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is veelvuldig contact gew eest met de ABN-AMRO. Daarnaast zijn de
zekerheidsstukken van externe financier beoordeeld en is daarover
gecorrespondeerd met haar advocaat.

16-09-2019
1

Er is contact gew eest met de ABN-AMRO over het uitw innen van het pandrecht
op de debiteuren. Daarnaast zijn de zekerheidsstukken van de
factormaatschappij beoordeeld en heeft met haar overleg plaatsgevonden.

24-12-2019
2

Er is diverse malen gecorrespondeerd met de forensisch accountant en het
bestuur omtrent de omvang van de debiteurenportefeuille en het pandrecht
van de factormaatschappij.

10-07-2020
4

Correspondentie met de forensisch accountant en het bestuur omtrent de
omvang van de debiteurenportefeuille en het pandrecht van de
factormaatschappij. Nader onderzoek pandrecht.

13-10-2020
5

Er is onderzoek gedaan naar het pandrecht van de factormaatschappij op de
debiteuren.

15-01-2021
6

De aanvullende zekerheidsstukken van de factormaatschappij zijn beoordeeld.

13-04-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de bestuurder is voorafgaand aan de surseance van betaling een
reddingsplan opgesteld teneinde de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten.
De hoofdlijnen van dit reddingsplan bestonden uit het aantrekken van een
additionele financiering van EUR 393.200 bij tw ee externe financiers.
Daarnaast zouden een aantal schulden ter grootte van EUR 300.000 door de
bestuurder in privé w orden overgenomen. Om de kosten te verlagen, zouden
de verliesgevende Cash&Carry activiteiten w orden gestaakt en zouden voor
een deel van het personeel ontslagvergunningen w orden aangevraagd.

16-09-2019
1

Het reddingsplan is door het bestuur onderbouw d financiële prognoses. De
bew indvoerder heeft het reddingsplan inclusief de financiële prognoses
onderzocht en ingestemd met de uitvoering van het reddingsplan. De
voorw aarde die de bew indvoerder daarbij heeft gesteld is dat de positie van
de crediteuren niet mocht verslechteren ten opzichte van de positie w aarin zij
verkeerden op de datum dat de voorlopige surseance van betaling w erd
verleend. Het w as de bedoeling dat gedurende de surseance van betaling
maandelijks een bedrag in een depot zou w orden gestort dat ten behoeve zou
komen aan de crediteuren.
De afspraken met de tw ee externe financiers zijn vastgelegd in een Letter of
Intent (LOI). Na ontvangst van de extra financiering van EUR 393.200 zijn de
achterstallige salarissen betaald van de personeelsleden voor de maanden
juni en juli. Daarnaast is een w aarborgsom gestort bij Royal Flora Holland van
EUR 55.000, hetgeen een voorw aarde w as om w eer bloemen via de veiling te
kunnen inkopen. De bedrijfsactiviteiten zijn vervolgens per 12 augustus jl.
w eer opgestart.
Als gevolg van de surseance en het feit dat de onderneming reeds tw ee
w eken heeft stil heeft gelegen voordat de bedrijfsactiviteiten zijn hervat, is in
de periode na 12 augustus jl. tegen diverse (financiële) problemen en
opstartkosten aangelopen. De prognoses voor de maand augustus w erden
door curanda als gevolg daarvan niet gehaald.
Als gevolg van de tegenvallende omzet en de aanhoudende (financiële)
problemen konden de lopende financiële verplichtingen niet w orden
nagekomen. De bew indvoerder heeft derhalve de rechtbank verzocht om de
voorlopige surseance van betaling om te zetten naar een faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging
Vanaf 12 augustus jl. tot en met 5 september jl. is de gefactureerde omzet
circa EUR 230.000,--. De kostprijs gerelateerd aan de omzet in deze periode
w as circa EUR 200.000,--.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

16-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is dagelijks veelvuldig contact gew eest met de diverse betrokken partijen bij
het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten, met name met de (opvolgend)
bestuurder, de investeerders, diverse personeelsleden, de ABN-AMRO, de
factormaatschappij, diverse leveranciers en Royal Flora Holland. Daarnaast
hebben met alle betrokken partijen veelvuldig besprekingen plaatsgevonden
omtrent het reddingsplan en de financiële haalbaarheid daarvan.

16-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart w orden onderzocht. De verw achting is
dat daarover de komende verslagperiode meer duidelijkheid zal zijn.

16-09-2019
1

Er bleek uiteindelijk alleen een partij interesse te hebben in de overname van
het klantenbestand. Met deze partij is overeenstemming bereikt, zie tevens
3.8 van dit verslag. Van een doorstart van de onderneming is dan ook geen
sprake gew eest.

24-12-2019
2

6.5 Verantwoording
In onderzoek.

16-09-2019
1

Niet van toepassing.

24-12-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

16-09-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

24-12-2019
2

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

16-09-2019
1

In onderzoek.

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-12-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De mogelijkheden voor een doorstart w orden onderzocht. Er is inmiddels
gesproken met meerdere gegadigden voor een doorstart.

16-09-2019
1

Er is met diverse partijen gesproken over een doorstart. Dit is uiteindelijk niet
mogelijk gebleken.

24-12-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

16-09-2019
1

De administratie is onderzocht door de forensisch accountant en die voldoet
aan de daaraan te stellen eisen.

10-07-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 14 november 2016
2016: 27 juni 2017
2017: 21 september 2018

16-09-2019
1

De jaarrekeningen 2015 - 2017 zijn tijdig gedeponeerd. Voor de jaarrekening
2018 bestaat nog geen verplichting tot deponering.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daartoe bestaat geen verplichting.

16-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-09-2019
1

Er hebben diverse w ijzigingen plaatsgevonden in het aandelenkapitaal.
Onderzocht w ordt of alle aandelen zijn volgestort.

10-07-2020
4

Er zal aanvullende informatie w orden opgevraagd om te bepalen of alle
aandelen zijn volgestort.

13-10-2020
5

Op basis van de ontvangen informatie w ordt ervan uit gegaan dat de aandelen
zijn volgestort.

15-01-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-09-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

15-01-2021
6

In onderzoek

Toelichting

13-04-2021
7

Er is aanvullend onderzoek gedaan om te beoordelen of sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur. De verw achting is dat de resultaten van dit onderzoek
binnen enkele w eken beschikbaar zullen zijn.

Toelichting

11-01-2022
10

Er vindt nog altijd nader onderzoek plaats in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog altijd niet afgerond. Dit heeft onder
andere te maken met het overleg dat met derden plaatsvindt in het kader van
dit onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

22-04-2022
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-09-2019
1

In onderzoek.

In onderzoek

15-01-2021
6

In onderzoek

13-04-2021
7

Toelichting
Er is aanvullend onderzoek gedaan om te beoordelen of sprake is gew eest van
paulianeus handelen. De verw achting is dat de resultaten van dit onderzoek
binnen enkele w eken beschikbaar zullen zijn.

In onderzoek

11-01-2022
10

Toelichting
Er vindt nog altijd nader onderzoek plaats in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

22-04-2022
11

Toelichting
Nog altijd in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn diverse punten gebleken die
opgehelderd moeten w orden door het bestuur. Op dit moment kan nog niet
w orden vastgesteld of sprake is van onrechtmatigheden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-07-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal w orden aangevangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2019
1

Er zal een forensisch accountant w orden ingeschakeld om het
rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren.

24-12-2019
2

Het rapport van de forensisch accountant is zeer recent ontvangen. Dit rapport
moet nog inhoudelijk w orden doorgenomen en de inhoud daarvan moet nog
w orden besproken met de accountant, voordat de resultaten daarvan kunnen
w orden verw erkt in het verslag.

07-04-2020
3

Naar aanleiding van het rapport van de forensisch accountant is
gecorrespondeerd met diverse partijen, onder andere met het bestuur en
heeft er verder onderzoek plaatsgevonden in de administratie. Tevens heeft
een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn aanvullende
administratieve bescheiden opgevraagd.

10-07-2020
4

Er is veelvuldig gecorrespondeerd met diverse partijen omtrent de punten die
nader opgehelderd dienen te w orden naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek. De ontvangen informatie en bew ijsstukken zijn
onderzocht en naar aanleiding daarvan heeft de boedel aanvullende vragen
gesteld.

13-10-2020
5

Er vindt nog onderzoek plaats naar diverse punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2021
6

De resultaten van het aanvullende onderzoek in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek w orden binnen enkele w eken verw acht. In
afw achting daarvan zijn de verdere w erkzaamheden beperkt gebleven.

13-04-2021
7

Correspondentie inzake aanvullende onderzoek.

12-10-2021
9

Correspondentie inzake aanvullend onderzoek.

11-01-2022
10

Aanvullende w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek,
w aaronder overleg met derden.

22-04-2022
11

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is informatie uitgew isseld en
bestudeerd.

27-07-2022
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-09-2019
1

Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.
Verhuurder: P.M.
Claimsagent: EUR 151,25

Toelichting

24-12-2019
2

Restant salaris curator EUR 26.669,71 + Salaris curator P.M.
UW V: P.M.
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 281,33

€ 348.253,70

07-04-2020
3

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V: EUR 258.721,67
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 308,55

Toelichting

10-07-2020
4

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 258.721,67
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 305,53

Toelichting

13-10-2020
5

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 258.721,67
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 314,60

Toelichting

15-01-2021
6

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 258.721,67
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 317.63

Toelichting

13-04-2021
7

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 277.548,56
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 320,65

Toelichting

13-07-2021
8

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 277.548,56
Verhuurder: EUR 89.233,46
Claimsagent: EUR 320,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

16-09-2019
1

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 19.698,00

24-12-2019
2

€ 19.925,00

07-04-2020
3

€ 114.188,00

13-10-2020
5

€ 136.657,00

15-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-09-2019
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting

24-12-2019
2

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 23.031,03

8.4 Andere pref. crediteuren

07-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 60.000,00

16-09-2019
1

Toelichting
Een oud w erknemer heeft een vordering ingediend i.v.m. nog te ontvangen
transitievergoeding.

€ 76.507,95

24-12-2019
2

Toelichting
Tw ee oud w erknemers hebben een vordering ingediend.

€ 92.211,98

07-04-2020
3

Toelichting
Drie oud w erknemers hebben een vordering ingediend. Een crediteur heeft
aanspraak gemaakt op preferentie. De aanspraak op de preferentie zal
w orden beoordeeld zodra dit opportuun is.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
49

16-09-2019
1

88

24-12-2019
2

91

07-04-2020
3

92

13-10-2020
5

93

15-01-2021
6

94

13-04-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 316.031,47

16-09-2019
1

€ 1.411.668,28

24-12-2019
2

€ 1.425.001,90

07-04-2020
3

€ 1.453.014,79

13-10-2020
5

€ 1.455.651,38

15-01-2021
6

€ 1.487.672,66

13-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.

16-09-2019
1

Nog niet in te schatten.

24-12-2019
2

Nog niet in te schatten. Dat is afhankelijk van diverse kw esties die nog moeten
w orden afgew ikkeld in dit faillissement.

07-04-2020
3

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

10-07-2020
4

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

13-10-2020
5

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

15-01-2021
6

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

13-04-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteurenadministratie en eerste aanschrijving van de
crediteuren. Daarnaast is er veelvuldig contact gew eest met crediteuren, zow el
telefonisch als per mail, mede naar aanleiding van voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten na de verlening van de voorlopige surseance van betaling.

16-09-2019
1

Aanschrijving van crediteuren en veelvuldig gecorrespondeerd en
getelefoneerd met crediteuren.

24-12-2019
2

Aanschrijving van crediteuren en contact gehad met diverse crediteuren.

07-04-2020
3

Correspondentie met crediteuren.

10-07-2020
4

Correspondentie met crediteuren en controleren van ingediende vorderingen.

13-10-2020
5

Correspondentie met crediteuren en controle van ingediende vorderingen.

15-01-2021
6

Correspondentie met crediteuren en controle van ingediende vorderingen.

13-04-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Collectieve intake UW V;
Financiële afw ikkeling doordraaiperiode;
Onderzoek mogelijkheden voor een doorstart
Verkoop bedrijfsmiddelen;
Beoordelen zekerheidsstukken;
Afspraken maken omtrent incassering debiteurenportefeuille;
Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

Afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen;
Afw ikkelen pandrecht op bedrijfsmiddelen;
Onderzoek mogelijkheden te gelde maken softw are;
Nader onderzoek naar debiteurenportefeuille;
Nader onderzoek pandrecht factormaatschappij;
Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
Dispuut met investeerder naar aanleiding van aansprakelijkstelling.

Onderzoek mogelijkheden te gelde maken softw are;
Nader onderzoek naar debiteurenportefeuille;
Nader onderzoek pandrecht factormaatschappij;
Beoordelen rapport forensisch accountant naar aanleiding van
rechtmatigheidsonderzoek;
Dispuut met investeerder naar aanleiding van aansprakelijkstelling.

Onderzoek mogelijkheden te gelde maken softw are;
Nader onderzoek naar debiteurenportefeuille en het vermeende
pandrecht van de factormaatschappij op de debiteuren;
Afw ikkelen punten die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

Afronden onderzoek naar mogelijkheid verkoop softw are;
Nader onderzoek naar debiteurenportefeuille en het vermeende
pandrecht van de factormaatschappij op de debiteuren;
Kw estie met betrekking tot vordering op gelieerde partij uit hoofde van
rekening-courant verhouding;
Afw ikkelen punten die zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

Onderzoek naar pandrecht van factormaatschappij op debiteuren;
Vordering op gelieerde partij uit hoofde van rekening-courant
verhouding;
Punten gebleken uit rechtmatigheidsonderzoek.

Vordering op gelieerde partij uit hoofde van rekening-courant
verhouding;
Opvolgen punten gebleken uit rechtmatigheidsonderzoek.

Vordering op gelieerde partij uit hoofde van rekening-courant
verhouding;
Opvolgen punten gebleken uit rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2019
1

24-12-2019
2

07-04-2020
3

10-07-2020
4

13-10-2020
5

15-01-2021
6

13-04-2021
7

12-10-2021
9

Er zijn geen w ijzigingen in het plan van aanpak.

22-04-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-09-2019
1

Nog niet bekend.

10-07-2020
4

Nog niet bekend.

13-10-2020
5

Nog niet bekend.

15-01-2021
6

Nog niet bekend.

13-04-2021
7

Nog niet bekend.

12-10-2021
9

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dit is met name afhankelijk van
de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2022
10

Nog niet bekend.

22-04-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

27-07-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, alsmede correspondentie en telefonisch overlet met de
rechter-commissaris.

16-09-2019
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

24-12-2019
2

In het kader van het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten gedurende de
surseanceperiode zijn door een aantal partijen financieringen verstrekt om
daarmee het achterstallig salaris van het personeel en de lopende kosten te
kunnen betalen. Een van de financiers heeft zich op het standpunt gesteld dat
de gelden niet op de juiste w ijze zouden zijn aangew end door de
bew indvoerder en heeft op grond daarvan de bew indvoerder aansprakelijk
gesteld voor de geleden schade. Deze aansprakelijkheid w ord betw ist door de
bew indvoerder/curator. Hierover vindt nader overleg plaats met de advocaat
van de financier.
De curator heeft inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling en de
aansprakelijkheid van de hand gew ezen. Naar aanleiding daarvan is niets
meer vernomen van de advocaat van de financiers.

07-04-2020
3

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

10-07-2020
4

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-10-2020
5

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

15-01-2021
6

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-04-2021
7

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-07-2021
8

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

12-10-2021
9

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

11-01-2022
10

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

22-04-2022
11

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

27-07-2022
12

Bijlagen
Bijlagen

