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Algemene gegevens
Naam onderneming
BioPack Packaging B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap BioPack Packaging B.V., gevestigd te (9902 SR)
Appingedam aan Fivelpoort 1, KvK-nummer 64123162.
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Activiteiten onderneming
BioPack Packaging B.V. exploiteert een onderneming die zich toelegt op het
vervaardigen van afbreekbare verpakkingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 47.361,00

€ -1.001.614,00

€ 2.324.604,00

2017

€ 15.363,00

€ -606.186,00

€ 2.368.803,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

23-03-2020
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Boedelsaldo
€ 550.204,10

23-03-2020
1

€ 496.250,30

22-12-2020
4

Verslagperiode
van
14-2-2020

23-03-2020
1

t/m
20-3-2020
van
21-3-2020

23-06-2020
2

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

22-09-2020
3

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

22-12-2020
4

t/m
30-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

130 uur 42 min

2

50 uur 0 min

3

20 uur 0 min

4

22 uur 18 min

totaal

223 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Toelichting
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
BioPack Packaging B.V. (hierna te noemen: BioPack) is op 14 september 2015
opgericht. De aandelen in de failliete vennootschap w orden gehouden door 13
aandeelhouders. Een aantal van deze aandeelhouders houdt de aandelen
middels een eigen holding. Deze aandeelhouders zijn allen personen die bij
BioPack betrokken zijn sinds de oprichting.
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Bijzonderheid is dat de failliet ten tijde van het uitspreken van het faillissement
geen ingeschreven bestuurder had. Op 1 augustus 2019 is de laatste
bestuurder van BioPack, HOEMO Management B.V., uitgeschreven. De
bestuurder van deze vennootschap is de heer J.E. Kielman.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend is de failliete vennootschap niet betrokken
bij enige procedure(s).

23-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
BioPack beschikt over een Bedrijven Compact Polis van Interpolis. De meest
recente kw artaalrekening van Interpolis is onbetaald gebleven. De polissen
zullen w orden beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
BioPack heeft een bedrijfshal gehuurd van W erkplein Fivelingo, gelegen aan de
Fivelpoort 1 te (9902 SR) Appingedam. De huurovereenkomst is op 16 maart
2020 opgezegd met inachtneming van de maximale opzegtermijn van drie
maanden.
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Tussen de partij die de activa heeft overgenomen en W erkplein Fivelingo lopen
nog onderhandelingen over een nieuw e huurovereenkomst. W erkplein
Fivelingo heeft de overnemende partij extra tijd gegeven om ofw el de
bedrijfshal te ontruimen ofw el tot een nieuw e huurovereenkomst te komen
(verslag 2).

23-06-2020
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De curator heeft van de doorstarter vernomen dat op hoofdlijnen
overeenstemming is bereikt over een nieuw huurcontract tussen de
doorstarter en de verhuurder, w elk huurcontract op 1 juli jl. zal ingaan. De
curator heeft de doorstarter verzocht het huurcontract toe te zenden indien en
zodra deze getekend is (verslag 3).
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Inmiddels heeft de doorstarter een huurovereenkomst gesloten met de
verhuurder. De curator heeft de doorstarter gevraagd het huurcontract toe te
zenden en een voorstel te doen voor het gebruik van het pand van de failliet.
De doorstarter heeft aangegeven dat op korte termijn te zullen doen (verslag
4).
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1.5 Oorzaak faillissement
BioPack exploiteerde een onderneming w aarin biologisch afbreekbare bakjes
w erden geproduceerd. Deze productie heeft heel veel aanloopproblemen
gekend, met name door het niet goed functioneren van de machines.
Uiteindelijk is het de onderneming in het najaar van 2019 gelukt om de
machines goed aan de gang te krijgen en productie te draaien. BioPack had op
dat punt echter een negatieve cashflow . Er w as schaalvergroting nodig om de
onderneming w instgevend te maken. De daarvoor benodigde investering
konden en w ilden de huidige aandeelhouders niet meer opbrengen. Zij hadden
tot dat moment voor een bedrag van ongeveer € 2.000.000 (in de vorm van
aandelenkapitaal en achtergestelde geldleningen) in de onderneming
geïnvesteerd. Doordat er sprake w as van een negatieve cashflow en de
benodigde investering uitbleef, ontstond bij BioPack een nijpend
liquiditeitstekort.
Omdat er zeer concrete interesse w erd getoond door verschillende grote
buitenlandse partijen die over de benodigde liquide middelen beschikten, heeft
men niet het faillissement aangevraagd maar is op 13 februari 2020 surseance
van betaling aangevraagd. De surseance is de volgende dag, bij beschikking
d.d. 14 februari 2020, verleend door de rechtbank Noord-Nederland. Na
diverse gesprekken bleek dat de buitenlandse partijen te groot en te log
w aren om op zeer korte termijn te kunnen voorzien in de benodigde liquiditeit.
Er is daarom aan de rechtbank Noord-Nederland gevraagd de surseance om te
zetten in een faillissement. De rechtbank Noord-Nederland heeft naar
aanleiding van dat verzoek bij beschikking d.d. 24 februari 2020 de surseance
ingetrokken en het faillissement van BioPack uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
Bij de failliete vennootschap w aren per datum faillissement 8 w erknemers in
dienst, van w ie het salaris betaald is tot 1 januari 2020, met uitzondering van
één w erknemer, w iens salaris is betaald tot 1 december 2019.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-2-2020

8

Op 25 februari 2020 is al het personeel ontslagen tijdens een
bijeenkomst bij de failliet

totaal

8

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 475.000,00
totaal

€ 475.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De belangrijkste bedrijfsmiddelen van BioPack bestaan uit de tw ee machines
en de bijbehorende technische installatie. Daarnaast is er de kantoorinventaris
en diverse “losse” technische zaken die door BioPack w erden gebruikt bij het
productieproces. Alle bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door Troostw ijk
W aardering en Advies (TW A). Zow el de machines als de technische installatie
en de “losse” zaken zijn in één keer verkocht aan een partij die met BioPack
een doorstart w il maken.
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Na de taxatie van TW A bleek er een palletversnipperaar ter reparatie bij een
leverancier te staan. Deze versnipperaar valt niet onder de reeds gesloten
koopovereenkomst en zal op korte termijn w orden getaxeerd. De leverancier
van deze versnipperaar beroept zich op haar retentierecht. Momenteel w ordt
onderzocht of dit terecht is (verslag 2).

23-06-2020
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Inmiddels is de versnipperaar getaxeerd en diverse partijen w orden benaderd
om een bod uit te brengen. Afhankelijk van de hoogte van de geboden
bedragen w ordt bezien of een veilingprocedure gestart moet w orden (verslag
3).
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Inmiddels lopen er onderhandelingen met een geïnteresseerde partij. Zodra
deze partij haar definitieve bod heeft uitgebracht, w ordt besloten om de
versnipperaar aan deze partij te verkopen dan w el te veilen (verslag 4).

22-12-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemrecht van de fiscus
geldt. De omvang daarvan is nog niet helemaal bekend. Zo zou BioPack nog
recht hebben op enige BTW teruggaven en dient ook nog de exacte omvang
van de aanslag ex art. 29 lid 7 OB (de ten onrechte teruggevraagde BTW in de
schulden) vastgesteld te w orden. Met de Rabobank is afgesproken dat de
curator nagaat w at de belastingschuld is, w aarna tot afrekening met de
Rabobank van de koopsom voor de bodemzaken overgegaan kan w orden.
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In de afgelopen verslagperiode is getracht duidelijkheid te krijgen over de
omvang van de fiscale schuld w aarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus
geldt. Die duidelijkheid is inmiddels verkregen. De curator zal dit gegeven in
een conceptafrekening van de opbrengsten verw erken en de
conceptafrekening ter goedkeuring aan de Rabobank voorleggen (verslag 3).
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De conceptafrekening is nagenoeg gereed. De curator dient nog enkele
details uit te zoeken en daarna zal de afrekening aan de bank voorgelegd
w orden (verslag 4).
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en verkoopw erkzaamheden. Onder punt 6 van dit
verslag w ordt nader ingegaan op het verkooptraject.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 40.204,10
totaal

€ 40.204,10

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement had BioPack nog een voorraad onverkochte
bakjes. Deze bakjes w erden slechts door één partij afgenomen. De resterende
voorraad bakjes is aan deze partij verkocht voor de prijs die de partij reeds
voor het faillissement betaalde. Het gaat om een bedrag van € 40.204,10
inclusief BTW .
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoopw erkzaamheden.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w erd gefinancierd door de Rabobank. De bank heeft een vordering
van € 827.795,18. Met de bank is afgesproken dat de curator de voorraden en
de bedrijfsmiddelen zal verkopen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
De inventaris, voorraden, debiteuren en immateriële activa zijn aan de bank
verpand. Daarnaast heeft de leverancier van de technische installatie (PMF)
een pandrecht gevestigd op die installatie. Tevens heeft de enige afnemer van
BioPack (SPMC) een lening verstrekt en een bijbehorend pandrecht gevestigd
op de grinder, alle vorderingen en verzekeringsrechten.
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Naar het zich laat aanzien heeft de Rabobank het pandrecht oudste in rang.
Teneinde de discussie tussen de pandhouders de verkoop niet te laten
frustreren is de opbrengst op de derdenrekening van de curator geparkeerd
en zal aan de gerechtigde w orden uitgekeerd zodra daarover tussen de
pandhouders onderling overeenstemming bestaat.

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de activa zal niet genoeg zijn om de verschillende
pandhouders te voldoen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur gemeld die een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud. De zaken die zijn aangetroffen van deze crediteur
w orden teruggeleverd.
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5.6 Retentierechten
De reparateur van de palletversnipperaar (zie hetgeen vermeld onder punt 3.3
‘Toelichting bedrijfsmiddelen') beroept zich op haar retentierecht. Momenteel
w ordt uitgezocht of dat beroep slaagt. Er is namelijk correspondentie met de
reparateur w aaruit blijkt dat de uitgevoerde reparatie onder de verstrekte
garanties vallen (verslag 2).
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De curator is, gelet op de aanw ezige correspondentie met de failliet, van
mening dat het beroep op het retentierecht niet slaagt. De verrichtte
w erkzaamheden vielen onder de verstrekte garanties en de reparateur heeft
ten onrechte een factuur verzonden (verslag 3).
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5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
6% ex btw .
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gesprekken met bank over de (afhandeling van de) verkoop van activa en de
daarin te volgen koers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nadat de surseance van betaling w as verleend heeft de bew indvoerder
onderzocht of de exploitatie kon w orden voortgezet. Uit het onderzoek bleek
dat het lonend zou kunnen zijn om de exploitatie van het bedrijf voort te
zetten. Om dat te realiseren w as op zeer korte termijn een bedrag van
ongeveer € 50.000,- aan liquide middelen vereist. Geen van de
geïnteresseerde partijen uit de markt en/of de aandeelhouders w as bereid om
dit bedrag te verschaffen, w aarna is besloten om af te zien van het
voortzetten van de exploitatie tijdens de surseance en/of het faillissement.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nadat de surseance van betaling w as omgezet naar een faillissement heeft
zich een aantal partijen bij de curator gemeld die geïnteresseerd w aren in het
overnemen van het actief van BioPack, eventueel in combinatie met het
voortzetten van de exploitatie ter plaatse. De curator heeft een
verkoopmemorandum met gemaakt met daarin een vrij korte biedingstermijn.
Dit verkoopmemorandum is naar acht gegadigden gestuurd. Naar aanleiding
daarvan zijn drie biedingen uitgebracht. Na beoordeling van de biedingen heeft
de curator de beste bieding geaccepteerd.
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6.5 Verantwoording
Zoals is beschreven onder punt 3, zijn de activa van BioPack getaxeerd door
Troostw ijk W aardering en Advies (TW A). De hoogste bieding bedroeg €
510.000,- w aarvan € 475.000,- voor de roerende zaken en € 35.000,- voor de
immateriële activa. Voor deze prijs zijn de activa en de goodw ill, in overleg met
de pandhouders, ook verkocht. Gegeven de getaxeerde w aardes en het feit
dat de koper voornemens is het bedrijf op dezelfde locatie en met het grootste
gedeelte van het personeel voort te zetten, een w at de curator betreft, mooi
resultaat.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 510.000,00
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Toelichting
Zoals hiervoor al is beschreven bedraagt de totale opbrengst € 510.000,w aarvan € 475.000,- voor de roerende zaken en € 35.000,- voor de
immateriële activa.

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode tot afrekening van de
opbrengsten met de Rabobank te kunnen komen (verslag 3).

Toelichting
De conceptafrekening is nagenoeg gereed en zal binnenkort aan de
Rabobank w orden voorgelegd (verslag 4).
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
6% ex btw over de verpande goederen.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Alle geïnteresseerden informeren, organiseren biedingsprocedure en verkoop.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzocht zal w orden of aan de boekhoudplicht is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 31 december 2019. De
jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 1 november 2018 en de
jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 7 november 2017.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er zal w orden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal w orden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er is nog niet bekend of er sprake is van paulianeus handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de administratie en pauliana.

23-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Opgave bij volgend verslag.
€ 65.920,13
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23-06-2020

2
€ 178.992,76
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.425.200,00
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€ 172.653,00

23-06-2020
2

€ 188.026,00
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€ 190.783,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Opgave bij volgend verslag.
€ 83.936,96
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

23-06-2020
2

31
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Opgave bij volgend verslag.
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€ 2.030.097,43

23-06-2020
2

€ 2.686.105,93
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast, overleg met crediteuren etc.

23-03-2020
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
•
•
•
•

Afw ikkeling doorstart
Onderzoek administratie.
Onderzoek rechtmatigheid.
Afw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

