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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vleems Food BV

14-08-2019
1

Gegevens onderneming
Vleems Food BV
Eerste Bokslootw eg 8
7821 AT Emmen
KvK 01126534

14-08-2019
1

Activiteiten onderneming
SBI-code 1072 vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar
banketbakkersw erk.

14-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 15.277.443,00

€ -1.157.082,00

2016

€ 15.016.710,00

€ -1.427.565,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De bron voor deze gegevens betreft de gedeponeerde jaarrekening over
2017.

14-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
53

14-08-2019
1

Toelichting
Alsmede circa 12 uitzendkrachten.

Boedelsaldo
€ 640.000,00

14-08-2019
1

€ 411.508,42

08-11-2019
2

€ 339.145,02

12-02-2020
3

€ 212.564,12

21-08-2020
5

€ 271.439,72

19-11-2020
6

Toelichting
Het in het vorig verslag genoemde saldo w as niet correct. Ten tijde van
verslag 5 w as het saldo eveneens € 271.439,72.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-6-2019

14-08-2019
1

t/m
30-7-2019
van
31-7-2019

08-11-2019
2

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

12-02-2020
3

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

19-05-2020
4

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

21-08-2020
5

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020

19-11-2020
6

t/m
19-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

113 uur 45 min

2

68 uur 15 min

3

19 uur 57 min

4

15 uur 42 min

5

6 uur 18 min

6

8 uur 54 min

totaal

232 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Gelet op de omvang van het faillissement en de spoedeisende situatie die
w as ontstaan doordat daags na de faillietverklaring de productie volledig w as
komen stil te vallen, w aardoor door de curator besloten is om middels het
verkrijgen van een boedelkrediet tot herstart van de productie over te gaan,
teneinde de afnemers van failliet niet te verliezen, is in de eerste fase van
het faillissement continu door zow el de curator als zijn kantoor mr. Knotter
aan onderhavig dossier gew erkt.

14-08-2019
1

urenoverzicht bijgevoegd

08-11-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van failliet is Vleems Beheer BV. Bestuurder van Vleems Beheer
BV is de besloten vennootschap Vleems Holding BV, van w elke vennootschap
de heren Andries Raven en de besloten vennootschap Driesprong Management
BV de bestuurders zijn.

14-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.

14-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap beschikte over de gebruikelijke zakelijke
verzekeringen, w elke verzekeringen tijdens de voortzetting van de
exploitatie zijn gecontinueerd. Deze verzekeringen zijn nadien voor zoveel
mogelijk opgezegd.

14-08-2019
1

1.4 Huur
Onderzocht w ordt of tussen failliet en haar eveneens failliete
zustervennootschap Vleems Bakery BV doorberekening van huurlasten
plaatsvond. Beide vennootschappen maken gebruik van dezelfde
bedrijfsruimten.

14-08-2019
1

Uit de jaarrekening van de eveneens failliete vennootschap Vleems Bakery
blijkt dat er huisvestingskosten w erden betaald.
De huurovereenkomst met de verhuurder is met w ederzijds goedvinden
beëindigd per 8 juli 2019.

08-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is in dit stadium nog niet volledig vast te
stellen. Naar het oordeel van de bestuurder hebben diverse omstandigheden
aan het faillissement bijgedragen. Zo is de failliete onderneming al vele jaren
belast met aanzienlijke kosten die noodzakelijk w aren om een productielijn,
die vanuit de Verenigde Staten naar Nederland w as overgebracht, productie
gereed te maken naar de Nederlandse maatstaven. Voorts zijn de marges op
een gedeelte van het door failliet geproduceerde assortiment in de loop der
jaren, veelal door strenge voorschriften van de afnemers (supermarkten)
sterk teruggelopen, w aardoor de w instgevendheid in gevaar is gekomen.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

14-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
53

14-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
53

14-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-7-2019

53

totaal

53

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Omdat door organisatorische problemen het UW V te Groningen niet in de
gelegenheid w as onderhavig faillissement in behandeling te nemen, heeft de
feitelijke behandeling plaatsgevonden door het UW V te Alkmaar.
Aangezien hiermee enige vertraging w as gemoeid, heeft de curator de
w erknemers bij aangetekende brief d.d. 2 juli 2019 ontslag aangezegd.
Vervolgens hebben op 8 juli 2019 tw ee separate bijeenkomsten met de
w erknemers plaatsgevonden, bij w elke bijeenkomsten het UW V samen met
de curator informatie over het faillissement heeft verstrekt en de aanvragen
met betrekking tot de loongarantieregeling in behandeling heeft genomen.

14-08-2019
1

In het kader van de afw ikkeling van de aanspraken van de w erknemers op hun
achterstallig loon en het loon gedurende de opzegtermijn heeft overleg met
het UW V plaatsgevonden.
Een gedeelte van de w erknemers heeft via het FNV onderzoek gedaan naar de
w ijze w aarop de doorstart tot stand is gekomen. De raadsman van het FNV
heeft aan de curator uitvoerige vragen gesteld en de curator heeft die
beantw oord. De centrale vraag is of de doorstart gericht w as op
w instmaximalisatie of dat de doorstart gericht w as op continuiteit in het kader
van de W et Overgang Ondernemingen.
Het UW V heeft inmiddels een verzoek ex artikel 7: 681 BW (beroep op nietige
opzegging arbeidsovereenkomsten) bij de Rechtbank Noord Nederland
ingediend.

08-11-2019
2

De curator is in onderhavige periode betrokken gew eest bij zow el vragen van
het UW V met betrekking tot de w ijze w aarop de doorstart heeft
plaatsgevonden, alsook van de zijde van de doorstartende partij.
Inmiddels heeft de rechtbank een beschikking gegeven en de vorderingen van
het FNV ten behoeve van haar leden integraal afgew ezen.

12-02-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 410.000,00

Voorraad

€ 125.000,00

Immateriële activa

€ 90.000,00

Boedeldebiteuren

€ 15.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 640.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor w at betreft de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar het hierbij als
bijlage
1 over te leggen taxatierapport van NTAB d.d. 4 juni 2019. Opgemerkt dient
te w orden dat het hier om de activa zow el van failliet als de eveneens
failliete zustervennootschap Vleems Food BV gaat.
Een splitsing van de activa naar beide vennootschappen dient nog plaats te
vinden.

14-08-2019
1

Na onderzoek is gebleken dat de opbrengst van de bedrijfsmiddelen ad €
410.000,-- voor zow el failliet als voor de vennootschap Vleems Bakery BV
verdeeld dient te w orden in een gedeelte ter hoogte van € 282.790,-- voor
failliet en € 127.210,-- voor Vleems Bakery BV. Die verdeling vloeit voort uit
bestudering van de balansen en het onderzoek van NTAB.
Het aan Vleems Bakery BV toegerekende deel ad € 127.210,-- is inmiddels naar
de boedelrekening in het faillissement van Vleems Bakery BV overgemaakt.

08-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

14-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft kort na de faillissementsuitspraak overleg gevoerd met de
financier van failliet, ABN Amro Bank NV, teneinde een boedelkrediet te
verkrijgen voor een periode van ruim een w eek, zodat in die periode de
productiew erkzaamheden van failliet en de eveneens failliete vennootschap
Vleems Bakery konden w orden opgestart, zodat de afnemers geen hinder
van het faillissement zouden ondervinden en de activa going concern zouden
w orden aangeboden aan gegadigden. ABN Amro BV heeft een boedelkrediet
verstrekt ter hoogte van € 198.000,--, w aarmee de nodige bestellingen door
de boedel konden w orden gedaan in het kader van leveranties aan haar
afnemers.

14-08-2019
1

De curator heeft vervolgens een biedingsprocedure opgestart, in w elk kader
een verkoopmemorandum aan de geïnteresseerde gegadigde is verschaft.
Een deel van de geïnteresseerde partijen heeft de bedrijfslocatie in het
bijzijn van de curator bezocht.
Een drietal gegadigde partijen heeft uiteindelijk een concreet bod
uitgebracht. De curator heeft de biedingen vergeleken en in overleg met de
pandhouder en met goedkeuring door de rechter-commissaris een keuze
gemaakt voor de partij die in staat w as om de continuïteit van het
productieproces te garanderen en tevens een huurovereenkomst met de
verhuurder had kunnen afsluiten.
De activa van failliet, alsmede van de eveneens failliete zustervennootschap
Vleems Bakery BV zijn verkocht voor een totale koopsom ter hoogte van €
625.000,--. De koopsom heeft betrekking op de bedrijfsmiddelen (€ 410.000,-), voorraden (€ 125.000,--) en immateriële activa (€ 90.000,--).
Splitsing van de koopsom over de beide vennootschappen dient nog, na
nader onderzoek, plaats te vinden.
De koopsom is door de boedel ontvangen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 125.000,00

totaal

€ 125.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan de pandhouder is de opbrengst van de verpande voorraden, onder aftrek
van 10% boedelbijdrage overgemaakt.

08-11-2019
2

De totale boedelbijdrage ter hoogte van € 12.500,-- exclusief BTW dient tussen
de boedels van Vleems Bakery BV enerzijds en Vleems Food BV anderzijds te
w orden verdeeld. In redelijkheid dient de verdeelsleutel zoals die is
gehanteerd met betrekking tot de opbrengst van de bedrijfsmiddelen te
w orden toegepast, hetgeen leidt tot een boedelbijdrage voor failliet ter hoogte
van € 9.375,-- exclusief BTW .

19-05-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Met inschakeling van NTAB (Nederlandse Taxatie en Adviesbureau) w ordt een
inventarisatie gemaakt van de hoeveelheden voorraden per
faillissementsdatum en per datum overdracht van de activa aan de kopende
partij, w aarbij tevens de voorraden van derden die zich op een
eigendomsvoorbehoud hebben beroepen in kaart zullen w orden gebracht.
Een gedeelte van de voortgezette boedelexploitatie heeft plaatsgevonden
middels voorraden die onder het eigendomsrecht van derden vallen. Deze
derden zullen hiervoor w orden gecompenseerd.

14-08-2019
1

In onderhavige verslagperiode heeft een uitvoerige inventarisatie
plaatsgevonden van de per datum faillissement aanw ezige voorraden, het
verbruik van de voorraden tijdens de voortgezette boedelexploitatie en het
verbruik van de voorraden door de koper van de activa.
Deze inventarisatie heeft ertoe geleid dat de door de boedel verbruikte zaken
die onder een eigendomsvoorbehoud van een leverancier vallen zullen w orden
afgerekend, terw ijl de koper van de activa met de leveranciers die onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd zal afrekenen.
Met betrekking tot niet-verbruikte voorraden die onder eigendomsvoorbehoud
vallen zijn tussen de curator en de doorstartende partij afspraken gemaakt
over de afw ikkeling cq. afgifte daarvan. In veel gevallen heeft de
doorstartende partij met de leverancier een koopovereenkomst met betrekking
tot de resterende voorraden gesloten, danw el is in overleg met de curator
besloten tot afgifte van die zaken.

08-11-2019
2

In deze verslagperiode heeft de nadere afw ikkeling van de aanspraken van
derden op eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden.

12-02-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 90.000,00

totaal

€ 90.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De opbrengst van de verkochte immateriële activa ad € 90.000,-- betreft zow el
Vleems Food BV als Vleems Bakery BV. De onderverdeling daarvan is arbitrair.
Voor Vleems Food BV geldt dat de jaaromzetten hoger w aren dan die van
Vleems Bakery BV maar de recente resultaten van Vleems Bakery BV w aren
aanzienlijk beter dan die van Vleems Food BV. Ex aequo et bono zal het
totaalbedrag op basis van 50/50 tussen de beide boedels w orden verdeeld.

08-11-2019
2

De totale opbrengst van de verkochte immateriële activa beloopt € 90.000,--,
w aarop een bedrag ter hoogte van € 5.000,-- is doorbetaald aan de boedel
van de eveneens failliete vennootschap De Vleems Groep BV. De verdeling van
het resterende saldo ad € 85.000,-- tussen failliet en Vleems Food BV dient ex
aequo et bono op basis van de verhouding 50/50 plaats te vinden, zodat een
bedrag ter hoogte van € 42.500,-- aan de boedel toekomt.

19-05-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft zich in onderhavige verslagperiode bezig gehouden met de
inning van de boedeldebiteuren, w elke zijn ontstaan in de periode van
voortgezette exploitatie van de w erkzaamheden van failliet.
ABN Amro heeft zich als pandhouder toegelegd op de rechtstreekse inning van
de verpande prae faillissementsdebiteuren. Tussen de curator en de
pandhouder is veelvuldig overleg gaande, met name ook in die gevallen w aarin
de debiteuren zich op verrekeningsrechten beroepen, danw el klachten hebben
geuit met betrekking tot de kw aliteit van de door failliet geleverde zaken.
Naar verw achting zal de volledige inning van de debiteuren nog geruime tijd
vergen.

08-11-2019
2

De bank heeft tot op heden een totaalbedrag ter zake van inning verpanding
debiteuren ter hoogte van € 1.231.882,66 geïncasseerd.

12-02-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
ABN Amro Asset Based Finance NV heeft als pandhouder aangegeven de inning
van de debiteuren ter
hand te nemen. Het betreft een totaalbedrag van € 2.868.032,--.

14-08-2019
1

Aangezien de bank in veel gevallen w ordt geconfronteerd met beroepen op
verrekening door debiteuren met eigen vorderingen, dan w el schadeelementen, of met verzoeken van debiteuren om nadere onderbouw ing van de
gestelde verpande vorderingen te verschaffen, is de curator in toenemende
mate behulpzaam bij het aanleveren van door de pandhouder gevraagde
informatie.

12-02-2020
3

Ook in deze verslagperiode is veelvuldig overleg gew eest tussen de curator en
de boedel enerzijds en de curator en de bank als pandhouder anderzijds.
Diverse disputen met debiteuren zijn in deze verslagperiode opgelost.
W ekelijks vindt overleg met ABN AMRO plaats en met de voormalig
administrateur van failliet, teneinde de inning van de aan de bank verpande
debiteuren te kunnen voortzetten.

19-05-2020
4

Ook in de onderhavige verslagperiode heeft de curator met ABN-Amro
samengew erkt in het kader van de inning van de aan de ABN-Amro verpande
vorderingen op derden.
Met name ingeval van disputen heeft de curator op verzoek van de
pandhouder aanvullende feitelijke informatie aangeleverd, veelal na overleg
met de voormalige administrateur van failliet.

21-08-2020
5

In onderhavige verslagperiode heeft opnieuw regelmatig overleg tussen de
bank als pandhouder van de debiteuren en de curator plaatsgevonden. De
curator heeft in dat kader veelvuldig contact met de voormalig administrateur
van failliet gehad.
De curator heeft de komende verslagperiode een bespreking met de bank
gepland, teneinde de huidige stand van zaken met betrekking tot de geïnde
debiteuren en de te nemen vervolgacties te bespreken.

19-11-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.686.365,00

14-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank NV heeft een vordering op failliet ter hoogte van
€ 586.365,67 per 27 juni 2019, exclusief rente en kosten.
ABN Amro Asset Based Finance NV heeft een vordering van ca € 2.100.000,-op basis van een factor overeenkomst.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is enerzijds verminderd met ontvangsten door de
bank van haar aandeel in de verkochte activa en anderzijds door de hiervoor
vermelde inning van de debiteuren.
De vordering van de bank zal verder teruglopen in het kader van de
voortgezette debiteureninningen.

12-02-2020
3

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van diverse leasecontracten. Met de kopende partij is
afgesproken dat deze contracten, desgew enst, kunnen w orden voortgezet.
Indien de voortzetting niet plaatsvindt zullen de leasezaken aan de
leasemaatschappijen w orden afgegeven.

14-08-2019
1

Met diverse leasemaatschappijen zijn contacten gew eest over hetzij
terugname van geleasde zaken, danw el het rechtstreeks in contract treden en
het maken van afspraken met de koper van de activa.

08-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding voorraden, inventaris en vorderingen, alsmede een persoonlijke
borgstelling. Tussen ABN Amro Bank NV en ABN Amro Asset Based Finance NV
bestaat een w ederzijdse zekerhedenregeling.

14-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ja: ABN Amro Bank NV heeft pandrechten gevestigd.

14-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehouden. Met behulp van NTAB w ordt geïnventariseerd
w elke zaken zich op faillissementsdatum in de boedel bevonden, terw ijl
voorts w ordt onderzocht in hoeverre eigendomsvoorbehouden zijn gevestigd
en of er zaken in de boedel aanw ezig zijn die onder het
eigendomsvoorbehoud van derden vallen.

14-08-2019
1

Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor in hoofdstuk 3.7 is vermeld.

08-11-2019
2

5.6 Retentierechten
NVT

14-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
NVT

14-08-2019
1

Gebleken is van één uitgeoefend reclamerecht, w elk recht door de curator is
erkend.

08-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met ABN Amro Bank NV en ABN Amro Asset Based Finance NV is
overeengekomen dat de gebruikelijke boedelbijdragen w orden betaald in
geval van verkoop aan haar verpande zaken en voor w erkzaamheden door de
curator ten behoeve van het innen van verpande vorderingen.

Toelichting
Terzake van de verkoop van de voorraden ten behoeve van de pandhouder is
een totale boedelbijdrage van € 12.500,-- exclusief BTW ontvangen. Bij de
voorraad ging het zow el om zaken van Vleems Food BV als om zaken van
Vleems Bakery BV. De in het onderhavige faillissement ontvangen
boedelbijdrage behoort daarom gedeeltelijk te w orden toegerekend aan het
faillissement van Vleems Bakery BV. De voorraadverhouding bedroeg 25%
Vleems Bakery BV en 75% Vleems Food BV. Om die reden zal 25% van de
totale boedelbijdrage, derhalve € 3.125,-- exclusief BTW naar de
faillissementsrekening van Vleems Bakery BV w orden overgemaakt. De
pandhouder zal de BTW , berekend over € 12.500,-- nog dienen te betalen aan
de boedel.

Toelichting
De bank heeft erkend de BTW over de boedelbijdrage van € 12.500,--, zijnde €
2.625,--, nog verschuldigd te zijn.

Toelichting
De bank heeft de verschuldigde BTW ter hoogte van € 2.625,-- aan de boedels
van zow el Vleems Bakery als Vleems Food BV betaald.

14-08-2019
1

08-11-2019
2

12-02-2020
3

19-05-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in de komende periode nagaan hoe het verloop van de door
de pandhouder te innen debiteuren zich ontw ikkelt.

14-08-2019
1

De curator heeft periodiek overleg met de pandhouder over het verloop van de
inning van de debiteuren en de status daarvan.

08-11-2019
2

Op verzoek van de bank heeft de curator veelvuldig overleg met de voormalige
administrateur van failliet, teneinde de nodige informatie in het kader van de
inning van de debiteuren te verschaffen.

12-02-2020
3

Het veelvuldig contact tussen de bank en de curator, gericht op de inning van
aan de bank verpande debiteuren zal ook in de komende periode
plaatsvinden. De faillissementsafdeling van de curator zal ook in de komende
periode intensief contact met zow el de voormalig administrateur van failliet als
met de bank onderhouden teneinde de relevante onderliggende stukken te
verschaffen aan de bank als inner van de aan haar verpande debiteuren.

19-05-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Kort na faillissementsdatum is met de bank met toestemming van de
rechtercommissaris
een boedelkrediet met ABN Amro Bank NV overeengekomen, in w elk kader de
afspraak is gemaakt dat uit de opbrengsten van de boedelexploitatie in de
eerste plaats uit het door de bank verleende krediet zal w orden terugbetaald,
terw ijl op een eventueel surplus een verdeling van 50%/50% tussen bank en
de boedel zal plaatsvinden.
De voortgezette boedelexploitatie heeft plaatsgevonden vanaf 28 juni tot en
met 6 juli 2019.

14-08-2019
1

De curator verw ijst naar het exploitatieoverzicht (bijlage), w aaruit blijkt dat het
netto resultaat van de voortgezette exploitatie bruto € 87.291,29 beloopt,
w elk bedrag in de eerste plaats met de bank in de verhouding 50/50 verdeeld
dient te w orden in het kader van het met de bank overeengekomen
boedelkrediet. Vervolgens dient in de onderlinge verhouding tussen failliet en
de besloten vennootschap Vleems Bakery een verdeling van 50% van het
bruto resultaat plaats te vinden.
Op basis van de inkomsten verhouding (verkochte goederen) van failliet
enerzijds ter hoogte van € 65.986,72 exclusief BTW en Vleems Bakery
anderzijds (verkoopopbrengst € 200.168,91) dient van het te verdelen
resultaat ad € 87.291,29 een gedeelte ter hoogte van € 10.820,87 aan failliet
toe te vloeien en aan Vleems Bakery € 32.824,78.

19-05-2020
4

6.2 Financiële verslaglegging
De curator is doende, w ederom met behulp van NTAB, om een financieel
verslag op te stellen met betrekking tot de ontvangsten en kosten met
betrekking tot de voortgezette boedelexploitatie.

14-08-2019
1

Omdat nog niet alle boedeldebiteuren hebben betaald en nog geen
eindstadium is bereikt met betrekking tot de betaling van de boedelkosten
tijdens de voortgezette exploitatie kan nog geen definitief overzicht w orden
opgesteld.
Naar verw achting zal dit in het volgende kw artaal plaatsvinden.

08-11-2019
2

De curator heeft zich ingespannen om de ontvangst te realiseren van alle
boedeldebiteuren.

12-02-2020
3

Het resultaat van de voortgezette boedelexploitatie, mede betreffende de
voortgezette boedelexploitatie met betrekking tot de eveneens failliete
vennootschap Vleems Bakery B.V. beloopt € 87.291,29, w elk resultaat bij helfte
dient te w orden verdeeld met de ABN AMRO Bank conform afspraak in het
kader van de verstrekking van het boedelkrediet.
Omdat enerzijds nog de afrekening met de pandhouder (RBN) dient plaats te
vinden met betrekking tot de verdeling van het totale resultaat en anderzijds
met Vleems Bakery, zal in de volgende verslagperiode een definitief
exploitatieoverzicht kunnen w orden verschaft.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor onder punt 3.5 is vermeld.

14-08-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog niet te beoordelen.

14-08-2019
1

In opdracht van de curator is een extern accountant met machtiging van de
rechter-commissaris ingeschakeld, teneinde ondersteunende financiële
w erkzaamheden te verrichten.

08-11-2019
2

In onderhavige verslagperiode heeft Countus Accountants een verslag
opgesteld van haar bevindingen na een controle van de administratie. Die
bevindingen hebben geleid tot enkele opmerkingen, die de curator met de
voormalige directie/CFO zal bespreken.

12-02-2020
3

Tengevolge van de Covid-19 problematiek heeft de bespreking van het
accountantsrapport nog niet kunnen plaatsvinden. Naar verw achting zal dat
alsnog plaatsvinden in de komende verslagperiode.

19-05-2020
4

De curator zal in de maand september 2020 nader overleg voeren met de
voormalige directie van failliet.

21-08-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is op 20 december 2018 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

14-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

14-08-2019
1

In deze verslagperiode heeft het overleg met de directie van failliet kunnen
plaatsvinden en zijn de door de curator gestelde vragen door de directie
beantw oord.

19-11-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In dit stadium nog niet te beoordelen.

14-08-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In dit stadium nog niet te beoordelen.

14-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden ingesteld.

14-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende tijd w orden uitgevoerd.

08-11-2019
2

De curator zal het reeds aangevangen rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.

12-02-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In het kader van de voortgezette boedelexploitatie zijn diverse
boedelschulden ontstaan. Een inventarisatie daarvan is in de maak en in het
volgende verslag zal een schriftelijk verslag daarvan volgen.
UW V: pm

14-08-2019
1

Toelichting
Vrijw el alle boedelcrediteuren zijn bekend en voldaan.
In het volgende verslag zal een volledig beeld van de boedelexploitatie kunnen
w orden gegeven.
€ 335.588,72

08-11-2019
2

21-08-2020
5

Toelichting
UW V € 322.753,52
Engie € 12.835,20

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nog niet bekend

08-11-2019
2

€ 66.487,00

12-02-2020
3

€ 66.487,00

21-08-2020
5

Toelichting
ongew ijzigd
€ 66.487,00
Toelichting
ongew ijzigd

8.3 Pref. vord. UWV

19-11-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V: pm

Toelichting
vordering UW V nog niet aangemeld

Toelichting
De curator zal het UW V vragen haar vordering op korte termijn aan te melden.
€ 322.753,52

14-08-2019
1

08-11-2019
2

12-02-2020
3

19-05-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering ingediend.
€ 218.700,61

21-08-2020
5

Toelichting
De in het vorig verslag genoemde vordering van het UW V betrof de
boedelvordering.
€ 218.700,61

19-11-2020
6

Toelichting
ongew ijzigd

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn 4 preferente crediteuren, bedragen staan op pm.

14-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
138

14-08-2019
1

162

08-11-2019
2

165

12-02-2020
3

166

19-05-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.494.237,37

14-08-2019
1

€ 3.869.495,98

08-11-2019
2

Toelichting
In voormeld bedrag zijn tevens de crediteuren met eigendomsvoorbehoud
opgenomen, w elke vorderingen mogelijk nog verminderd w orden na het
retourneren van de zaken.
€ 4.151.772,96

12-02-2020
3

€ 4.190.144,22

19-05-2020
4

€ 4.190.144,22

21-08-2020
5

Toelichting
geen w ijzigingen sinds vorig verslag
€ 4.202.571,72

19-11-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog geen volledig beeld aanw ezig.

14-08-2019
1

Nadat de inning van de aan de bank verpande debiteuren is afgerond, zal
blijken of er aan de crediteuren een gedeeltelijke uitkering van hun
vorderingen kan w orden gedaan.

12-02-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende vorderingen
w orden door de curator op juistheid gecontroleerd.

14-08-2019
1

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
De curator zal de inning door de pandhouder van de debiteuren nauw lettend
volgen, omdat de inning daarvan van invloed is op het zogenaamde vrije
boedelactief.

14-08-2019
1

Rechtmatigheid:
De curator zal in een later stadium het gebruikte rechtmatigheidsonderzoek
instellen.
Eigendomsvoorbehouden:
De curator zal het onderzoek naar aanspraken op eigendomsvoorbehoud
gezamenlijk met NTAB nader beoordelen.
Exploitatie:
De inmiddels gestaakte exploitatie zal verder w orden afgew ikkeld door het
innen van boedelvorderingen en het betalen van boedelschulden.
De kw esties met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden zijn nagenoeg
alle afgew ikkeld en het overzicht van de voortgezette boedelexploitatie zal
naar verw achting in het volgende kw artaal gereed zijn.

08-11-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet te beoordelen.

14-08-2019
1

nog niet te beoordelen.

08-11-2019
2

nog niet te beoordelen

21-08-2020
5

nog niet te beoordelen

19-11-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

19-11-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

