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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mory Kip B.V. in liquidatie

03-12-2018
1

Gegevens onderneming
Onderneming is reeds ontbonden per 12 december 2017.

03-12-2018
1

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis van 6
november 2018. De behandeling van dit hoger beroep vindt plaats op 6
december 2018.
Inmiddels is het door de vereffenaar ingestelde hoger beroep door het
Gerechtshof afgew ezen.

07-03-2019
2

Activiteiten onderneming
De onderneming van Mory Kip B.V. (reeds in liquidatie) richtte zich op als
uitsnijderij op groothandel en de poeliersmarkt. De core business richtte zich
hoofdzakelijk op het bulk verpakken van poeliersproducten en het snijden van
kipfilet. Daarnaast verw erkte Mory Kip aanverw ante vleesproducten, zoals
w ild.

Financiële gegevens

03-12-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 4.257.864,00

€ 262.591,00

2017

€ 1.172.609,00

€ 14.949,00

Toelichting financiële gegevens
Zow el in 2016 als in 2017 is een negatief resultaat behaald.

03-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-12-2018
1

€ 2.000,00

07-03-2019
2

€ 375,30

24-09-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-11-2018

03-12-2018
1

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

07-03-2019
2

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

26-06-2019
3

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019

24-09-2019
4

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

20-12-2019
5

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

20-03-2020
6

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

26-06-2020
7

t/m
25-6-2020
van
26-6-2020

25-09-2020
8

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 30 min

2

6 uur 5 min

3

4 uur 25 min

4

6 uur 48 min

5

11 uur 0 min

6

1 uur 12 min

7

5 uur 25 min

8

8 uur 34 min

9

1 uur 1 min

totaal

49 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Tot dat duidelijkheid is verkregen of het faillissement standhoudt, verricht de
curator zo min mogelijk w erkzaamheden.

03-12-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is in 2013 opgericht en is per 12 december 2017 ontbonden.
Gefailleerde had 2 bestuurder, te w eten N. Mahalingam en S. Mahalingam. Als
vereffenaar is eerstgenoemde bestuurder aangesteld.

03-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken in een lopende procedure.

03-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
-

03-12-2018
1

1.4 Huur
-

03-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
In mei 2017 zijn de bestuurders in het bedrijfspand overvallen en is het
bedrijfspand deels in brand gestoken. Om die reden konden de activiteiten niet
meer w orden voortgezet. De verzekeraar heeft (vooralsnog) zich op het
standpunt gesteld niet tot uitkering van enige schade over te gaan. De
voormalig bestuurders w aren voor datum faillissement voornemens om nadere
actie jegens de verzekeraar te ondernemen. De curator heeft begrepen dat
met het grootste gedeelte van de crediteuren (>99%) overeenstemming is
bereikt over een crediteurenakkoord.

03-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-12-2018
1

Toelichting
Onderneming is reeds ontbonden per 12 december 2017.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

03-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is niet bekend met enige bedrijfsmiddelen.

03-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend met enige voorraad en/of onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

03-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

boedelbijdrage w erkzaamheden hoger beroep

€ 2.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Enig bekend actief is de mogelijke vordering op de verzekeraar in verband met
de schade als gevolg van de brand en de overval.

03-12-2018
1

Mogelijk is er een tw eede actief. Dit betreft de opbrengst (minus kosten) van
de inboedel. Deze inboedel is, na de brand in het bedrijfspand, verkocht. Na
aftrek van kosten is er een bedrag van € 750,- op een derdenrekening
geparkeerd.

07-03-2019
2

De verhuurder alsmede de voormalig advocaat van gefailleerde hebben
aangegeven dat de verhuurder na de brand diverse kosten heeft gemaakt om
onder meer beschadigde inboedel op te ruimen. In dit kader is de opbrengst
van de inboedel gebruikt om deze w erkzaamheden te bekostigen. De ING
Bank, die een pandrecht heeft op de inboedel, heeft aangegeven deze
ziensw ijze te volgen en heeft aangegeven af te zien van enige aanspraken op
genoemd bedrag (tw eede actief).

26-06-2019
3

Voor w at betreft de mogelijke vordering op de verzekeraar in verband met
schade als gevolg van de brand en de overval is de curator in overleg met ING
Bank (Vesting Finance) als pandhouder.
De curator had aan de ING Bank (Vesting Finance) een redelijke termijn ex
artikel 58 Fw gesteld om tot uitoefening van haar pandrechten over te gaan
dan w el ondubbelzinnig te verklaren een procedure te entameren jegens de
verzekeraar. Ondanks dat de gestelde termijn ruim is verstreken, heeft de ING
Bank (Vesting Finance) geen reactie verstrekt.

24-09-2019
4

Gelet op het bovenstaande is de curator thans de mogelijkheden aan het
onderzoeken om meerdere crediteuren de kosten voor een mogelijke
procedure te laten dragen.
De curator is in contact met een van de crediteuren die bereid is om een
bijdrage te verstrekken in de kosten van een procedure jegens de
verzekeraar.
Tevens heeft de curator diverse andere grotere crediteuren aangeschreven
met het verzoek of zij hier eveneens toe bereid zijn.

20-12-2019
5

De bereidheid van andere crediteuren om een bijdrage te verstrekken in de
kosten van een procedure jegens de verzekeraar zijn beperkt en
terughoudend. De curator doet in het aankomend verslag een laatste poging
om te onderzoeken of er voldoende draagvlak, c.q. gelden, beschikbaar
zal/zullen zijn.

20-03-2020
6

De curator correspondeert nog met crediteuren die mogelijk een bijdrage
kunnen leveren.

26-06-2020
7

De curator correspondeert met de verzekeraar inzake nadere uitleg w aarom zij
zich op het standpunt stelt dat er geen dekking op de brandverzekering zou
zijn.

25-09-2020
8

De curator is nog immer in correspondentie met de verzekeraar teneinde
alsnog een schade-uitkering te verkrijgen.

23-12-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover de curator bekend, zijn er geen debiteuren.

03-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurders van gefailleerde hadden een groot aantal debiteuren reeds als
oninbaar afgeboekt. De curator heeft deze afgeboekte debiteuren tegen het
licht gehouden en tracht - in overleg met de pandhouder - alsnog tot incasso
van deze vorderingen over te gaan. Deze incasso verloopt overigens
moeizaam.

20-03-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 61,60

03-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Negatief saldo van € 61,60.

5.2 Leasecontracten
Geen leasecontracten voor zover bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

03-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend geen zekerheden afgegeven.

03-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de ING Bank N.V. (in verband met een
krediet van inmiddels een bedrag van € 124.673,98) een geregistreerde
pandrecht overhandigd, w aaruit blijkt dat de bedrijfsactiva (bedrijfsuitrusting,
tegoeden, vorderingen en voorraden) alsmede toekomstige vorderingen op
derden zijn verpand, althans dat is de voorlopige conclusie van de curator.
De curator heeft in dit kader een reactie verzonden naar Vesting Finance of
ING aanspraak maakt op de tw ee genoemde activa onder 3.8. Tot op heden
heeft de curator nog geen reactie ontvangen. Vlak voor het indienen van
onderhavig verslag heeft de curator een reminder naar Vesting Finance
verzonden.

07-03-2019
2

Vesting Finance heeft namens pandhouder ING Bank een reactie verstrekt
betreffende het bedrag onder punt 3.8.

26-06-2019
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
-

03-12-2018
1

5.6 Retentierechten
-

03-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
-

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-12-2018
1

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

03-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In verband met het ingestelde hoger beroep, heeft de curator vooralsnog nog
geen actie ondernomen aangaande het onderzoek naar rechtmatigheden.

03-12-2018
1

De vereffenaar heeft diverse administratieve bescheiden aan de curator
overhandigd.
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over de
boekhoudplicht.
In de volgende verslagperiode(n) w ordt hiernaar onderzoek gedaan.

07-03-2019
2

De curator stelt vast dat het bestuur niet heeft voldaan aan de
boekhoudplicht. Met name ten aanzien van het zeer groot aantal contante
betalingen ontbreekt een duidelijke en transparante kasadministratie.

20-03-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 2 september 2018
2016: 31 maart 2017
2015: 23 november 2016

03-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
-

03-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In verband met het ingestelde hoger beroep, heeft de curator vooralsnog nog
geen actie ondernomen aangaande het onderzoek naar rechtmatigheden.

Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur.
In de volgende verslagperiode(n) w ordt hiernaar onderzoek gedaan.

Toelichting
Op grond van de tot nu toe bekende informatie kan niet w orden geconcludeerd
dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. Op verzoek van de curator heeft
het bestuur w el diverse vragen beantw oord, die de curator nog in onderzoek
heeft.
Nee
Toelichting
Gelet op de conclusie van de curator dat er niet is voldaan aan de
boekhoudplicht acht de curator dat vaststaat dat het bestuur zijn taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Het bestuur geeft aan dat de overval,
gevolgd door brand, de belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het
voorlopig oordeel van de curator is dat dit inderdaad het geval is.

7.6 Paulianeus handelen

03-12-2018
1

07-03-2019
2

24-09-2019
4

20-03-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In verband met het ingestelde hoger beroep, heeft de curator vooralsnog nog
geen actie ondernomen aangaande het onderzoek naar rechtmatigheden.

Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen.
In de volgende verslagperiode(n) w ordt hiernaar onderzoek gedaan.

Toelichting
Op grond van de tot nu toe bekende informatie kan niet w orden geconcludeerd
dat er sprake is van paulianeus handelen. Op verzoek van de curator heeft het
bestuur w el diverse vragen beantw oord, die de curator nog in onderzoek
heeft.

Toelichting
De curator meent dat de door hem gestelde vragen afdoende zijn beantw oord.

03-12-2018
1

07-03-2019
2

24-09-2019
4

20-03-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
€ 0,00

03-12-2018
1

07-03-2019
2

Toelichting
UW V: nihil

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.430,00
Toelichting
LH en MRB

8.3 Pref. vord. UWV

07-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Volgens opgave vereffenaar: circa € 15.000
€ 68.957,62

03-12-2018
1

07-03-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
€ 1.400,00

03-12-2018
1

07-03-2019
2

Toelichting
Kosten in verband met het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

07-03-2019
2

25

26-06-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave vereffenaar: circa € 1.000.000

03-12-2018
1

€ 375.812,89

07-03-2019
2

€ 426.431,70

26-06-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is onbekend omdat dit mede afhankelijk is van de uitkomst van het hoger
beroep.

03-12-2018
1

Op dit moment is het lastig een goede inschatting te maken van de w ijze van
afw ikkeling.

07-03-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw achten uitkomsten hoger beroep tegen faillissementsvonnis.

03-12-2018
1

In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- kw estie verzekeringsvordering
- kw estie opbrengst verkoop inboedel
- vaststellen reikw ijdte en afw ikkeling pandrecht
- afw ikkeling rechtmatigheden
- inventarisatie crediteuren

07-03-2019
2

In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- kw estie verzekeringsvordering
- vaststellen reikw ijdte en afw ikkeling pandrecht
- afw ikkeling rechtmatigheden

26-06-2019
3

In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- voortzetten incasso debiteuren / afw ikkeling pandrecht
- kw estie verzekeringsvordering

20-03-2020
6

In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- kw estie verzekeringsvordering

25-09-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is onbekend omdat dit afhankelijk is van de uitkomst van het hoger beroep.

03-12-2018
1

Op dit moment is het lastig een goede inschatting te maken van de termijn van
afw ikkeling.

07-03-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2020
9

