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

R-C
Curator

2
12-09-2022
F.17/22/20
NL:TZ:0000233142:F001
10-05-2022

mr. H.J. Idzenga
mr S.L. Elzinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
PBS Food B.V.

10-06-2022
1

Gegevens onderneming
PBS Food B.V.
Edisonstraat 15 (8861 NA) Harlingen
KvK 55115926

10-06-2022
1

Activiteiten onderneming
De onderneming exploiteerde een machinelijn (van silo's tot
palletiseermachine) voor het mengen, verpakken en ompakken van
melkpoeder.

Financiële gegevens

10-06-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 0,00

€ -119.455,00

€ 429.059,00

2019

€ 1.053.083,00

€ -54.481,00

€ 690.561,00

2018

€ 822.615,00

€ -82.203,00

€ 687.865,00

2020

€ 635.148,00

€ -71.045,00

€ 583.345,00

2017

€ 984.014,00

€ -82.293,00

€ 760.388,00

2021

€ 280.087,00

€ -153.357,00

€ 491.598,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens van 2017 tot en met 2020 zijn ontleend aan vastgestelde
jaarrekeningen. De gegevens van 2021 en 2022 zijn ontleend aan de
ontvangen grootboekadministratie.

10-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

10-06-2022
1

Boedelsaldo
€ -5,30

10-06-2022
1

Toelichting
Zie bijgaand tussentijds financieel verslag.

€ 138.061,84

12-09-2022
2

Toelichting
Zie bijgaand tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode
van
10-5-2022

10-06-2022
1

t/m
5-6-2022
van
6-6-2022
t/m
5-9-2022

Bestede uren

12-09-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 6 min

2

63 uur 24 min

totaal

130 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie, verzamelen van cijfers en relevante
stukken/gegevens, w erkzaamheden ter voorbereiding van de verkoop van de
machinelijn en aan- toebehoren, correspondentie met de bank, de
belastingdienst en (andere) crediteuren.

10-06-2022
1

De bestede uren hebben met name betrekking op de verkoop van de
machinelijn en aan- en toebehoren en correspondentie met de bank, de
crediteuren en de verhuurder.

12-09-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
PBS Oosterw olde B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.
PBS Staat Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van PBS
Oosterw olde B.V. PBS Staat Holding B.V. w ordt bestuurd door de heer P.B.
Staat.
Formeel is gefailleerde gevestigd aan de W eperpolder 5 (8431 RK) te
Oosterw olde. Feitelijk had gefailleerde een vestiging aan de Edisonstraat te
Harlingen, w aar gefailleerde een deel van een loods in gebruik had.

1.2 Lopende procedures

10-06-2022
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

10-06-2022
1

Het blijkt dat gefailleerde één van de verw eerders is in een cassatiezaak.
Kort gezegd draait die zaak om het volgende:

12-09-2022
2

PB Staat Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van PBS
Oosterw olde B.V. PBS Oosterw olde B.V. is niet alleen enig bestuurder
en aandeelhouder van gefailleerde, maar ook van Buisman's Veem- en
Opslagbedrijf Oosterw olde B.V., hierna te noemen Buisman;
Buisman huurde een bedrijfsruimte. In verband met achterstallige huur
is Buisman veroordeeld tot betaling van een substantieel bedrag aan
de verhuurder. Buisman kon en kan die betalingsverplichting niet
nakomen;
Buisman stelt dat PB Staat Holding B.V., haar bestuurder (de heer P.B.
Staat) en alle tot het concern van PB Staat Holding B.V. behorende
vennootschappen w egens onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor
de niet-betaalde huur;
de vordering van de verhuurder is in eerste aanleg en in hoger beroep
afgew ezen, w aarna de verhuurder cassatie heeft ingesteld. In cassatie
heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad geconcludeerd tot
verw erping van het cassatieberoep.
de zaak staat thans voor arrest.
De curator onderneemt in deze zaak geen activiteiten en w acht het
arrest af.

1.3 Verzekeringen
Diverse bedrijfsverzekeringen. Deze zijn geëindigd vanw ege achterstallige
premie en het faillissement.

10-06-2022
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een deel van een bedrijfsruimte en een deel van een
bedrijfsterrein aan de Edisonstraat te Harlingen. De huurovereenkomst is door
de curator opgezegd tegen 1 september 2022.

10-06-2022
1

De huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimte is geëindigd met ingang van
1 september 2022 en het gehuurde is in goede orde opgeleverd. Met de
verhuurder bestaan nog geschillen over afgifte van een tw eetal silo's en een
verdeelkast aan de koper van de inventaris. Deze zaken bevinden zich nog
bij de verhuurder en de curator beraadt zich op rechtsmaatregelen teneinde
in rechte te laten vaststellen dat deze zaken (onvoorw aardelijk) aan de
koper van de inventaris van gefailleerde toekomen.

12-09-2022
2

Het blijkt dat gefailleerde bedrijfskleding huurde. Hierop is de curator pas
recentelijk geattendeerd. De bedrijfskleding is niet meer voorhanden, omdat
deze bij de ontruiming van het gehuurde door de koper van de inventaris is
afgevoerd en w eggegooid. Noch de curator, noch de koper w aren ervan op
de hoogte dat de bedrijfskleding geen eigendom van gefailleerde w as, omdat
de bestuurder dit niet heeft gemeld.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de bestuurder is de productie van magere
melkpoeder, voor gefailleerde het belangrijkste product, in het Noorden van
het land stil komen te liggen ten gevolge van de coronacrisis. Door deze
problemen stortte de vraag naar de inzet van de machinelijn van gefailleerde
naar eigen zeggen in, omdat magere melkpoeder niet meer te verkrijgen w as.
Uit de ontvangen jaarrekeningen blijkt dat de vennootschap reeds ultimo 2017
een negatieve eigen vermogen van € 429.000,- had en dat de jaren vóór de
coronacrisis ook met verliezen w erden afgesloten.
De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

10-06-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

10-06-2022
1

Toelichting
Met de medew erkers is gefailleerde in februari 2022 overgekomen dat de
dienstverbanden met w ederzijds goedvinden zullen eindigen met ingang van 1
mei 2022 respectievelijk 1 juni 2022. Zekerheidshalve, voor het geval de
dienstverbanden niet mochten eindigen op basis van de
beëindigingsovereenkomsten, heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

10-06-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-5-2022

2

na verkregen machtiging van de rechter-commissaris

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek naar dienstverbanden, ontslag en begeleiding naar
faillissementsuitkering.

10-06-2022
1

Correspondentie UW V en oud-medew erkers i.v.m. faillissementsuitkering.

12-09-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machinelijn met aan- en toebehoren

€ 140.000,00

totaal

€ 140.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de locatie in Harlingen staat een poeder(melk) opzaklijn/mengerinstallatie
met aan- en toebehoren, w aaronder een tw eetal silo's en een
palletiseermachine. De machinelijn is niet operationeel, omdat deze, na een
verhuizing, niet volledig is geïnstalleerd.

10-06-2022
1

Er hebben zich meerdere geïnteresseerden bij de curator gemeld voor
overname van de inventaris (bestaande uit de machinelijn met aan- en
toebehoren).
De curator heeft de inventaris laten taxeren, in voorbereiding op de verkoop
van de inventaris. Aan de geïnteresseerden heeft de curator een
verkoopmemorandum gezonden, w aarin onder meer het verkoopproces is
beschreven. Inmiddels heeft de bezichtigingsdag plaatsgevonden. Binnen
enkele dagen na afloop van de huidige verslagperiode loopt de biedingstermijn
af.
Voor de machinelijn met aan- en toebehoren zijn door de curator meerdere
biedingen ontvangen. Met de tw ee hoogste bieders is de curator in
onderhandeling getreden, w aarna tw ee bieders een ultiem bod hebben
kunnen uitbrengen. De curator heeft met goedkeuring van de rechtercommissaris het hoogste bod aanvaard.

12-09-2022
2

De machinelijn met aan- en toebehoren is verkocht voor € 140.000,--. De
koopsom w erd op de boedelrekening ontvangen.
De kosten voor de taxatie van de machinelijn met aan- en toebehoren
bedragen € 2.125,37.
De verhuurder w il haar medew erking niet verlenen aan de afgifte van een
tw eetal silo's en een verdeelkast. De curator beraadt zich op eventuele
rechtsmaatregelen teneinde in rechte te laten vaststellen dat deze zaken
(onvoorw aardelijk) dienen te w orden afgegeven aan de curator (c.q. de
koper van de inventaris).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris is aan de bank verpand. Het betreffen echter bodemzaken.
Omdat de fiscus een substantiële vordering op gefailleerde heeft en de fiscus
het bodemvoorrecht heeft met betrekking tot de inventaris, zal de verkoop van
de inventaris door de curator ter hand w orden genomen.

10-06-2022
1

De opbrengst van de inventaris, volledig bestaande uit bodemzaken, is
ontoereikend om de volledige fiscale schuld te voldoen, zodat de volledig
verkoopopbrengst van de inventaris in de boedel vloeit.

12-09-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren, taxatie- en verkoopactiviteiten, contacten met de fiscus, de
bank en de afhandeling van eigendomclaims van derden op onderdelen van de
inventaris.

10-06-2022
1

Verkoopactiviteiten, contacten met de fiscus, de bank en de verhuurder en de
afhandeling van diverse eigendomclaims van derden op onderdelen van de
inventaris.

12-09-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde hield geen eigen voorraad aan. Omdat de machinelijn al circa een
half jaar niet operationeel w as, had gefailleerde ook geen voorraden van
opdrachtgevers onder zich.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

10-06-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Tegoed energieleverancier

€ 516,57

Intercompany vorderingen.

€ 37.500,00

totaal

€ 38.016,57

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 516,57

€ 516,57

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen op aan gefailleerde gelieerde vennootschappen is oninbaar
aldus de bestuurder, omdat deze gelieerde vennootschappen enkel schulden
zouden hebben en geen activiteiten (meer) verrichten.
De curator doet hiernaar onderzoek.

10-06-2022
1

Naar aanleiding van de uitnodiging om een vordering ter verificatie in te
dienen bij de curator heeft de energieleverancier laten w eten het tegoed ten
bedrage van € 516,57 over te maken naar de boedelrekening. Dit bedrag is
in de verslagperiode ontvangen op de boedelrekening.

12-09-2022
2

Het onderzoek naar de verhaalbaarheid van de intercompany vordering heeft
nog niet plaatsgevonden.
De gefailleerde vennootschap heeft voorschotten in het kader van NOW steun ontvangen. Mogelijk heeft gefailleerde nog recht op nabetaling van
NOW -steun. De curator neemt dit in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren

10-06-2022
1

Correspondentie diverse, contact bestuurder en accountant ivm NOW -steun.

12-09-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 197.745,49
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ter verificatie ingediend ten bedrage van €
197.745,49+ p.m op grond van diverse zakelijke financieringen ten behoeve
van gefailleerde en gelieerde ondernemingen.

5.2 Leasecontracten

10-06-2022
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de inventaris, de voorraad, vorderingen en de
machinerie van gefailleerde alsmede van de aan haar gelieerde
ondernemingen Buisman's Veen- en opslagbedrijf Oosterw olde BV, LDC Holding
BV, PB Staat Holding BV en PBS Oosterw olde BV. Voorts is sprake van een door
hypotheek gedekte borgstelling van de bestuurder.

10-06-2022
1

Voor de machinerie van gefailleerde geldt dat deze bodemzaken betreffen
w aarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt. Gefailleerde heeft een forse
belastingschuld. De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus met
betrekking tot de machinerie te gelde maken door de machinerie te verkopen
en de opbrengst daarvan in de boedel brengen.
Het bodemvoorrecht van de fiscus met betrekking tot de machinerie is door
de curator te gelde gemaakt; de opbrengst is in de boedel gevloeid.

12-09-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

10-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere schuldeisers claimen zaken op grond van eigendomsrecht. De curator
onderzoekt w aar die zaken zijn gebleven.

10-06-2022
1

De curator heeft diverse eigendomsclaims (op relatief kleine onderdelen van
inventaris) afgew ezen.

12-09-2022
2

5.6 Retentierechten
Volgens opgave van de bestuurder niet van toepassing.

10-06-2022
1

Een crediteur blijkt nog tw ee snelroldeuren onder zich te hebben die van
gefailleerde zijn. Deze crediteur heeft een beroep gedaan op een
retentierecht. De curator is in onderhandeling met deze crediteur.

12-09-2022
2

5.7 Reclamerechten
Volgens opgave van de bestuurder niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

10-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-06-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren en correspondentie met bank en crediteuren.

10-06-2022
1

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

10-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart van de onderneming is geen sprake. De volledige
inventaris is aan één koper verkocht. Deze koper heeft de inventaris
(grotendeels) verw ijderd, w aardoor het gehuurde door de curator kon
w orden opgeleverd aan de verhuurder.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

12-09-2022
2

7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

10-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020
De jaarrekening 2019
De jaarrekening 2018
19 augustus 2019
De jaarrekening 2017

is vastgesteld en gedeponeerd op 28 september 2021
is vastgesteld en gedeponeerd op 21 september 2020
is vastgesteld op 9 augustus 2019 en gedeponeerd op

10-06-2022
1

is vastgesteld en gedeponeerd op 5 juli 2018.

Op grond van art. 2:394 lid 1 BW is de jaarrekening van het jaar 2018 te laat
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het vermoeden bestaat dat aan de stortingsverplichting is voldaan. De
eventuele vordering tot nakoming van deze verplichting is inmiddels verjaard.

10-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-06-2022
1

In onderzoek.

Toelichting

12-09-2022
2

Of er sprake is van eventueel onbehoorlijk bestuur, heeft de curator nog in
onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-06-2022
1

In onderzoek.

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-09-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren en onderzoek.

10-06-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.103,50

10-06-2022
1

Toelichting
Het betreft de huur van de bedrijfslocatie over de maand mei 2022 (vanaf
faillissementsdatum) en de maand juni 2022.

€ 22.203,50

12-09-2022
2

Toelichting
Het betreft de huur van de bedrijfslocatie over de maand mei 2022 (vanaf
faillissementsdatum) en de maand juni, juli en augustus 2022. Met ingang
van de maand september 2022 is de huur geëindigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 311.866,00

10-06-2022
1

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft een, in de eerste verslagperiode, ingediende
vordering op gefailleerde ten bedrage van € 113.764,00 en een, in de eerste
verslagperiode, ingediende vordering op de fiscale eenheid ten bedrage van €
198.102,00.

€ 327.248,00

12-09-2022
2

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft een ingediende vordering op gefailleerde
ten bedrage van € 129.146,00 en een ingediende vordering op de fiscale
eenheid ten bedrage van € 198.102,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

10-06-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

10-06-2022
1

37

12-09-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 429.237,22

10-06-2022
1

€ 1.117.612,96

12-09-2022
2

Toelichting
W aarvan betw ist: 2 vorderingen totaal € 622.819,73
W aarvan ingediend en voorlopig erkend: 21 vorderingen totaal € 494.793,23

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-06-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

10-06-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-06-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventariseren, afw ikkelen verkoop machinepark, onderzoek naar eventuele
onregelmatigheden.

Eventuele rechtsmaatregelen in verband met de afgifte door de
verhuurder van een tw eetal silo's en een verdeelkast;
Afw ikkelen beroep op retentierecht roldeuren;
Onderzoek naar eventuele nabetaling NOW -steun;
Onderzoek naar eventuele onregelmatigheden;
Nadere inventarisatie crediteuren.

10-06-2022
1
12-09-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2022

12-09-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren.

10-06-2022
1

Correspondentie, verslaglegging.

12-09-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

