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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap CFL Crew Management, statutaire zetel te
Groningen, voorheen kantoorhoudende te (1013 AS) Amsterdam aan Silodam
256, KvK-nummer 50714546.
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Activiteiten onderneming
CFL Crew Management B.V. exploiteert een onderneming dat zich toelegt op
het w erven, aannemen en tew erkstellen van kantoor- en zeevarend
personeel, het verzorgen van de gage-administratie en voorts het verrichten
van al hetgeen met de arbeid ter zeevaart van doen heeft. Hierbij w erden
zeevarenden aan rederijen uitgeleend.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.461.854,00

€ -4.608.856,00

€ 1.271.939,00

2016

€ 2.977.527,00

€ -55.178,00

€ 3.102.602,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
27

26-02-2019
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Boedelsaldo
26-02-2019
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Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
26-02-2019
1

van
22-1-2019
t/m
31-1-2019

13-06-2019
2

van
1-2-2019
t/m
30-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27,00 uur

2

78,90 uur

totaal

105,90 uur

Toelichting bestede uren
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
CFL Crew Management B.V. (hierna te noemen: “CFL”) behoort tot de CFL
Groep. Enig aandeelhouder van CFL is CFL Shipmanagement B.V. en
bestuurder van CFL is CFL Beheer B.V.
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Enig aandeelhouder en bestuurder van CFL Beheer B.V. is Canada Feeder
Lines B.V., w elke vennootschap op haar beurt door KKB B.V. en Nova Terra
Beheer B.V. w ordt bestuurd. Bestuurder van KKB B.V. is de heer K. Koolhof en
de bestuurder van Nova Terra Beheer B.V. is de heer M.S.A. Nieuw land.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend is de failliete vennootschap niet betrokken
bij enige procedure(s).
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Niet van toepassing. Het pand in Amsterdam w as reeds voor datum
faillissement ontruimd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Door de directie is aangegeven dat door de aanhoudende slechte markt, een
verlies door het faillissement van Scheepsw erf Peters uit Kampen en de
onmogelijkheid om nieuw e investeerders en/of financiers aan te trekken de
schepen die door CFL (de groep w aartoe gefailleerde behoort) genoodzaakt
bleek om schepen af te stoten. Dat is begonnen in 2017 met drie schepen die
naar een Noorse reder zijn gegaan. Door een vermindering van schepen w as
er minder emplooi van de zeevarenden in dienst van CFL en daardoor ook voor
het w alpersoneel.
Deze trend zette zich in 2018 door. Uiteindelijk w erd de vloot zo klein dat er
geen enkele bestaansrecht meer w as voor gefailleerde, ook al omdat de
zeevarenden (voornamelijk van Nederlandse nationaliteit) te duur w aren voor
andere rederijen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
27

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-1-2019

27

totaal

27

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, overleg UW V etc.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 492.577,00
totaal

€ 492.577,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
In december 2018, een maand voorafgaand aan het faillissement zijn bij akte
alle interne schulden en vorderingen, onder last van het pandrecht van de
bank (ABN AMRO) overgedragen aan de Stichting Continuïteit CFL. Dit betrof
een totaal bedrag aan vorderingen van gefailleerde van € 6.305.349 en een
totaalbedrag aan schulden van gefail-leerde van € 3.316.817.
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Met de bank is de afspraak gemaakt dat de boedel tracht tot incasso te komen
van alle vorderingen, zow el de in december overgedragen vorderingen als de kennelijk nadien- verschenen vorderingen. Dientengevolge w ordt vooreerst
geen energie gestoken in de vraag of de overdracht w ellicht niet als
paulianeus te beschouw en is.
Hoew el de nadere specificatie van de vorderingen is gevraagd, maar nog niet
is ontvangen w ordt ervan uitgegaan dat de w erkzaamheden die in rekening
zijn gebracht aan voormalig scheepseigenaren w erkzaamheden betreffen
w aarvoor een zaaksvoorrecht ex boek 8 BW geldt. Dientengevolge zijn de
nieuw e eigenaren van een vijftal schepen aangeschreven om vorderingen (in
totaal ten belope van ca. € 600.000 te voldoen).
Door de directie is aangegeven dat geen der groepsmaatschappijen in staat is
enige vordering te voldoen.
Er zijn tussen de directie en de curator gesprekken gevoerd om te komen tot
een regeling. Hoew el die regeling in beginsel gereed is, is er een kink in de
kabel gekomen ten gevolge van het beslag op ene schip in de Verenigde
Staten. De verw achting is dat eind juni 2019 hierover duidelijkheid bestaat
en/of de regeling uitgevoerd kan w orden (verslag 2).
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven nieuw e eigenaren, onderzoeken overdracht vorderingen,
bespreking met bank etc.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Gefailleerde en de groep w aartoe zij behoorde w erden gefinancierd door de
ABN AMRO Bank. De bank is al langer doende afscheid te nemen van de groep;
in dat kader zijn al diverse schepen verkocht.
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Met de bank is de afspraak gemaakt dat de curator tot inning van de
(verpande) vorderingen zal overgaan.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht debiteuren, hoofdelijke aansprakelijkheid.
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5.4 Separatistenpositie
Met de bank is de afspraak gemaakt dat de curator de vorderingen int, ook die
vorderingen die al dan niet rechtmatig in december 2018 zijn overgedragen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gesprekken met bank over de te volgen koers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Opgave bij volgend verslag.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.133.085,80
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.702,87
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

13-06-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.701,26
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast, overleg met crediteuren etc.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•
•

Incasso vorderingen.
Inventarisatie van de schulden.
Onderzoek administratie.
Onderzoek rechtmatigheid.
Afw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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