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Algemene gegevens
Naam onderneming
K-fresh B.V.

24-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-fresh B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30069016, statutair
gevestigd te Veenendaal, vestigingsadres: Arkeneel 6 te Veenendaal.

24-12-2021
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Activiteiten onderneming
K-fresh leverde een compleet assortiment (verpakte) AGF-producten. Zij
versneden en verpakten aardappels, groenten en fruit. Zij leverden kant-enklare mixen en salades aan diverse soorten horeca, instellingen en
groothandels.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 3.563.708,00

€ -65.657,00

€ 1.252.782,00

2020

€ 2.156.979,00

€ -27.033,00

€ 1.057.876,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

24-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Het cijfer onder "w inst en verlies" is het resultaat na belastingen.
Vanaf medio maart 2020 had het bedrijf ernstig te lijden onder de coronacrisis.
De vennootschap heeft een beroep gedaan op de steunmaatregelen zoals de
NOW . Daardoor bleef het verlies in 2020 beperkt.

24-12-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
33

24-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 296.462,51

24-12-2021
1

€ 149.591,52

24-03-2022
2

€ 156.627,61

15-07-2022
3

Verslagperiode
van
26-11-2021

24-12-2021
1

t/m
23-12-2021
van
24-12-2021

24-03-2022
2

t/m
23-3-2022
van
24-3-2022

15-07-2022
3

t/m
14-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 10 min

2

43 uur 23 min

3

12 uur 43 min

totaal

151 uur 16 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-fresh Beheer B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van deze beheervennootschap is K-fresh
Holding B.V. Enig aandeelhouder van deze holding is de heer E.J. Klaassen.
Bestuurders van de holding zijn de heer E.J. Klaassen voornoemd en mevrouw
J. Klaassen-van den Berg.

24-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w aren er geen lopende procedures.

24-12-2021
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1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

24-12-2021
1

De curator heeft alle lopende verzekeringen, voor zover nodig, inmiddels
opgezegd.

24-03-2022
2

1.4 Huur
De huur is door de verhuurder opgezegd tegen 25 februari 2022. De
huurovereenkomst zal in onderling overleg eerder eindigen.

24-12-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement is door het bestuur onder andere genoemd
de sterk teruglopende omzet als gevolg van verminderde vraag vanuit de
horeca-sector.

24-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

24-12-2021
1

Toelichting
Gefailleerde had w erknemers in dienst met een contract voor onbepaalde tijd,
w erknemers met een contract voor bepaalde tijd en w erknemers met een
nulurencontract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-11-2021

33

na toestemming R-C, met inachtneming opzegtermijn.

totaal

33

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had geen bedrijfspand in eigendom.

24-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Verkoop bedrijfsmiddelen rechten derden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 87.395,00

€ 4.261,11

Verkoop bedrijfsmiddelen voor boedel

€ 177.325,00

totaal

€ 264.720,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 4.261,11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst.

24-12-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Verkoop voorraad

€ 5.280,00

€ 586,75

totaal

€ 5.280,00

€ 586,75

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restituties verzekeringen

€ 2.997,91

bankrekening Rabobank

€ 8.078,26

totaal

€ 11.076,17

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had naast een ING bankrekening ook een rekening bij de
Rabobank (PM).
De curator doet onderzoek naar andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-12-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren per faillissementsdatum

€ 173.000,00

totaal

€ 173.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per de faillissementsdatum stond er ca. € 173.000 open. De
debiteurenportefeuille bestaat grotendeels uit recente vorderingen. Inning van
de portefeuille w ordt verzorgd door de ING bank - die een pandrecht op de
debiteuren claimt - in samenw erking met de bestuurders. Een deel van de
debiteuren is mogelijk ook crediteur en kan zich beroepen op verrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-12-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.650.840,56

24-12-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
De € 1.650.840,56 betreft de vordering van ING Bank per de
faillissementsdatum. Deze vordering omvat tevens de hypothecaire lening
betreffende het bedrijfspand van de holding, w aarvoor gefailleerde hoofdelijk
aansprakelijk is.

5.2 Leasecontracten
Er is een financiële lease bij Rabobank ten aanzien van tw ee sealingmachines
alsmede een viertal bedrijfsbusjes.

24-12-2021
1

Met de verkoop van het viertal bedrijfsbusjes heeft Rabobank Nederland
volledige betaling van haar vordering verkregen.

24-03-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank: pandrecht op de sealingmachines en 4 bedrijfsbusjes
ING: pandrecht op debiteuren, voorraad en inventaris.

24-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud.
De curator is deze aanspraken aan het afw ikkelen.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

24-12-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onderneming
tijdelijk voortgezet.

24-12-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor alle verrichte w erkzaamheden na datum faillissement zijn aan alle klanten
facturen verzonden voor een totaalbedrag van € 55.232,83.
Tot en met 23 december 2021 heeft de curator van boedeldebiteuren een
bedrag van € 19.807,62 ontvangen. Mogelijk hebben prefaillissementsdebiteuren een bedrag van € 6.653,89 abusievelijk op de
boedelrekening gestort.

24-12-2021
1

De na datum gemaakte kosten belopen thans € 23.885,47 maar nog niet alle
verschuldigde kosten zijn (volledig) inzichtelijk.
Tot en met 23 maart 2022 heeft de curator van boedeldebiteuren een bedrag
van € 33.311,63 ontvangen. Een aantal boedeldebiteuren hebben op de
voormalige ING bankrekening van gefailleerde betaald. De hoogte hiervan is in
onderzoek.
Pre-faillissementsdebiteuren hebben een bedrag van € 3.644,07 op de
boedelrekening betaald.

24-03-2022
2

De curator heeft een bedrag van € 15.914,03 aan voortzettingskosten
uitbetaald.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
De onderneming is doorgestart door een Roelofsen Horeca Groothandel. De
curator heeft aan de doorstartende partij de onderneming verkocht,
w aaronder alle roerende zaken, de voorraad, het klantenbestand en de
goodw ill.

24-12-2021
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6.6 Opbrengst
€ 270.001,00

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-12-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op grond van het verrichte eerste onderzoek lijkt de administratie te voldoen
aan de daaraan te stellen w ettelijke eisen.

24-12-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020: 30 september 2021 gedeponeerd
2019: 20 november 2020 gedeponeerd
2018: 30 april 2019 gedeponeerd

24-12-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

24-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

24-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-12-2021
1

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

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

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

24-12-2021
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-12-2021
1

Vooralsnog geen. Een boedelvordering van het UW V w ordt verw acht.

€ 72.773,42

24-03-2022
2

Toelichting
De curator heeft genoemd bedrag aan kosten uitbetaald (zie financieel
verslag).
Het UW V heeft vooralsnog nog geen boedelvordering ingediend.
De verhuurder heeft een boedelvordering van € 6.404,67 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 479.688,00

24-12-2021
1

Toelichting
De vordering bestaat hoofdzakelijk uit loonheffingen.
Er w as sprake van bijzonder uitstel van betaling in verband met het
coronavirus.

€ 511.627,00

15-07-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-03-2022
2

Het UW V heeft vooralsnog nog geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 96,96
Toelichting
GBLT

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-07-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

24-12-2021
1

45

24-03-2022
2

46

15-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.787.948,60

24-12-2021
1

Toelichting
Genoemd bedrag betreft het totaal van de handelscrediteuren in de
administratie van gefailleerde, vermeerderd met de vordering van de ING Bank
zoals beschreven onder 5.

€ 1.801.282,74

24-03-2022
2

Toelichting
Zonder de vordering van ING Bank is er door de overige 44 crediteuren voor
een bedrag van € 150.442,18 als concurrente vordering ingediend bij de
curator.
Overigens is de vordering van ING Bank door uitw inning van diverse
zekerheden inmiddels fors lager. De exacte hoogte van de vordering heeft de
curator in onderzoek.

€ 1.826.087,65

15-07-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Gelet op de hoogte van de vordering van de Belastingdienst
lijkt het vooralsnog niet w aarschijnlijk dat een uitdeling aan de concurrente
crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-12-2021
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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
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

24-12-2021
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onderzoek nadere activa
incasso boedeldebiteuren
afw ikkeling zekerheidsrechten
afw ikkeling eigendom(svoorbehouden)
onderzoek rechtmatigheden
inventarisatie crediteuren
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

24-03-2022
2

onderzoek nadere activa
incasso boedeldebiteuren
verdere afw ikkeling zekerheidsrechten
afw ikkeling eigendom(svoorbehouden)
onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

15-07-2022
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afw ikkeling doorstart (kosten)
afw ikkeling eigendom(svoorbehouden)
onderzoek rechtmatigheden

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Tot op heden nog niet bekend.

24-12-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2022
3

