DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van de besloten vennootschap:
Concept Food B.V., handelend onder de naam De Kruidenmarkt, statutair gevestigd te
Almere en kantoorhoudende te (6921 RZ) Duiven, aan de Impact 71h, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 54062993, hierna verder te noemen: “Concept Food”;
Faillissementsnummers

: C/16/14/1031 F

Faillissementsdatum

: 2 december 2014

Verslagnummer

: 03

Datum

: 22 juni 2015

Rechter-commissaris

: mr. C.J. Hofman

Curator

: mr. R. Meulenberg

Adres curator

: Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere,
(tel.: 020 – 521 66 99, fax: 020 – 521 66 90)
Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Activiteiten onderneming

: Handelsactiviteiten in de levensmiddelenbranche alsmede het
verpakken van kruiden op maat.

Omzetgegevens

: 2013: onbekend
2012: € 261.665,15
2011: onbekend

Personeel per faill. datum

: geen

Verslagperiode

: 24 maart t/m 21 juni 2015

Uren in verslagperiode

: 23 maart t/m 16 juni 2015

Uren verslagperiode

: 11,8 uur (bijlage 1)

Bestede uren totaal

: 40,6 uur

Saldo faillissementsrekening

: € 2.144,55

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden.
1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
Zie het eerste verslag.
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1.2.

Winst en verlies
Zie het tweede verslag.

1.3.

Balanstotaal
Zie het tweede verslag.

1.4.

Lopende procedures
Zie het eerste verslag.

1.5.

Verzekeringen
Zie het eerste verslag.

1.6.

Huur
Zie het eerste verslag.

1.7.

Oorzaak faillissement
Zie het eerste verslag.
Werkzaamheden
Geen.

2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
1.

2.3.

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Geen.
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3.

ACTIVA
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving
-

Verpakkingsmaterialen waaronder lege plastic flessen, glazen potten, zakjes,
bakjes en etiketten;

3.6.

Bedrijfsinventaris waaronder stellingen, tafels en stoelen.

Verkoopopbrengst
Met goedkeuring van de rechter-commissaris en toestemming van hypotheekhouder is
de voorraad en inventaris verkocht voor een bedrag van € 3.000,- excl. BTW en een
bedrag van € 3.630,- incl. BTW verkocht. Dit bedrag zal in drie termijnen worden
voldaan waarbij de volledige koopprijs uiterlijk op 21 augustus a.s. dient te zijn
voldaan.

3.7.

Boedelbijdrage
De boedel ontvangt een boedelbijdrage van € 1.500,- excl. BTW.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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Voorraden/onderhanden werk
3.9.

Beschrijving
Diverse voorraad kruiden en levensmiddelen.

3.10.

Verkoopopbrengst
Zie hiervoor onder punt 3.6.

3.11.

Boedelbijdrage
Zie hiervoor onder punt 3.7.
Werkzaamheden
Opstellen overeenkomst, correspondentie en telefoongesprekken met bestuurder en
derden.
Andere Activa

3.12.

Beschrijving
Ingevolge een tussen Concept Food en Deltropic B.V. gesloten agentuurovereenkomst
zou Concept Food nog recht hebben op commissie. De curator heeft bij Deltropic B.V.
opgevraagd welke netto-omzet Concept Food bij Deltropic B.V. heeft aangebracht.
Naar aanleiding van de reactie van Deltropic B.V. is de curator nog met de bestuurder
in overleg over de hoogte van de te ontvangen commissie. De curator tracht de
komende verslagperiode de openstaande vordering uit hoofde van de commissie te
incasseren.

3.13.

Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
Werkzaamheden
Diverse correspondentie en telefoongesprekken met bestuurder en derden.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
Een aantal debiteuren heeft reeds voor faillissementsdatum betaald. Voorts is gebleken
dat de administratie van Concept Food ten aanzien van een aantal debiteuren fouten
bevat. Drie debiteuren hebben de hoogte van de vordering betwist. De curator heeft
het verweer van deze debiteuren nog in onderzoek.
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4.2

Opbrengst
Tot op heden een bedrag van € 2.140,05.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
Werkzaamheden
Inventariseren en aanschrijven debiteuren en overleg met bestuurder.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
Zie het tweede verslag.

5.2

Leasecontracten
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zie het tweede verslag.

5.4

Separatistenpositie
Zie het tweede verslag.

5.5

Boedelbijdrage
Voor de verkoop van de inventaris en de voorraad ontvangt de boedel een
boedelbijdrage van € 1.500,- excl. BTW.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich gemeld met een
eigendomsvoorbehoud, reclame of retentierecht.
Werkzaamheden
Correspondentie met de Rabobank.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Doorstart

6.3

Beschrijving
Niet van toepassing.

6.4

Verantwoording
Niet van toepassing.

6.5

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van de bestuurder ontvangen. Het onderzoek naar de
boekhoudplicht en de administratie wordt voortgezet.

7.2

Depot jaarrekeningen
Zie het tweede verslag.

7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant
Niet vereist.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft dit in onderzoek.
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Werkzaamheden
Correspondentie met bestuurder en derden.
8.

CREDITEUREN
Het financiële verslag met bijbehorende crediteurenlijst wordt als bijlage 3 bijgevoegd.

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator.

8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
De fiscus heeft zijn vordering nog niet ingediend.

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere preferente crediteuren
Vida Rijsttafelproducenten B.V. voor een bedrag van € 881,92 vanwege het aanvragen
van het faillissement (bijlage 3).

8.5

Aantal concurrente crediteuren
18 (bijlage 3).

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 113.491,58 (bijlage 3).

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog lijkt het er op dat er aan de preferente en concurrente crediteuren geen
uitkering zal plaatsvinden.
Werkzaamheden
Geen.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure
Niet van toepassing.
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9.3

Stand procedure
Niet van toepassing.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement
kan worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
- De commissie uit hoofde van de agentuurovereenkomst dient de komende
verslagperiode te worden geïncasseerd;
- De incasso ten aanzien van een drietal debiteuren zal de komende verslagperiode
worden voortgezet;
- De administratie zal verder worden doorgenomen, waarbij wordt onderzocht of er
paulianeus is gehandeld en of er onbehoorlijk is bestuurd;
- Verder zullen er met diverse partijen gesprekken gevoerd moeten worden om een
completer beeld te krijgen van de oorzaak of oorzaken van het faillissement.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 22 september 2015
ingediend.
Werkzaamheden
Opstellen van het verslag.

Almere, 22 juni 2015
R. Meulenberg
Curator
Bijlagen:
Bijlage 1: Urenoverzicht (vertrouwelijk)
Bijlage 2: Kopie bankafschrift (vertrouwelijk)
Bijlage 3: Financieel verslag.

