Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

20-01-2017

Insolventienummer:

F.15/15/538

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000005309:F001

Datum uitspraak:

17-11-2015

Curator:

mr. L.J. van Apeldoorn

R-C:

mr. K. van Dijk

Algemeen
Gegevens onderneming
Culicom Food Support B.V. thodn Vers aan Huis
Faillissementsrekening: NL97KASA0223329924
Activiteiten onderneming
het verzorgen van maaltijden voor gezondheidsinstellingen en particulieren.
Omzetgegevens
netto omzet 2014 € 3.630.783,Personeel gemiddeld aantal
40 (waarvan 16 detacheerders)
Saldo einde verslagperiode
€ 68.091,70
€ 62.372,49
€ 163.991,28
Verslagperiode
18-03-2016 t/m 05-07-2016
06-07-2016 t/m 11-10-2016
12-10-2016 t/m 20-01-2017
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Datum:

20-01-2017

Bestede uren in verslagperiode
111,73 uur
56,20 uur
57,40 uur
Bestede uren totaal
388,43 uur
444,63 uur
504,93 uur
Toelichting
Het faillissement van Culicom Food Support B.V. is op eigen verzoek uitgesproken.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is in november 2011 opgericht. Enig aandeelhouder is Duinzicht Katwijk
Holding B.V. Voormelde vennootschap is op 23 februari 2016 door de Rechtbank Den Haag in
staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. L.J. van Apeldoorn tot curator.
Bestuurder is Duinzicht Katwijk Holding B.V., waarvan de heer R. Hoekstra aandeelhouder en
bestuurder is.

1.2

Winst en verlies
Zie vorige verslag.

1.3

Balanstotaal
Zie vorige verslag.

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUG,QRYHUOHJPHWGHEDQN]LMQYHU]HNHULQJHQPHW
betrekking tot het pand niet opgezegd. De bank betaalt deze kosten.
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Datum:
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Huur
Niet van toepassing. Eigen pand.

1.7

Oorzaak faillissement
De directie geeft als oorzaak van het faillissement aan de teruglopende omzet ten gevolge van
wegvallen grote klant en bezuinigingen bij zorginstellingen. De curator heeft deze oorzaken
van het faillissement onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de oorzaken, zoals door
de directie gegeven, juist blijken te zijn.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Zie vorige verslagen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Zie vorige verslagen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Zie vorige verslagen.

2.4

Werkzaamheden
Zie vorige verslagen. Cordaan heeft oude vakantierechten, opgebouwd tijdens dienstverband
bij Cordaan, vergoed aan werknemers.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Het bedrijfspand aan de Boekweitstraat 65 te Nieuw-Vennep is eigendom van gefailleerde. Op
het pand rust een eerste hypotheek (Rabobank) van € 1.050.000,-- plus kosten. Tevens
hebben twee andere geldverstrekkers een 2e hypotheek van ieder (circa) € 375.000,--.
In overleg met de Rabobank is het pand getaxeerd en wordt er gesproken met
JHwQWHUHVVHHUGHNRSHUV+HWSDQGZRUGWLQJRHGHVWDDWJHKRXGHQ*DVZDWHUOLFKWHQ
alarmaansluiting is aanwezig.
,QYHUEDQGPHWGHEHGULMIVEHsLQGLJLQJLVHUGRRUHHQGHUGHHHQUDSSRUWDJHHLQGVLWXDWLH
bodemonderzoek opgesteld. Dit rapport is ter verdere afhandeling doorgestuurd naar de
bevoegde lokale autoriteiten. De curator heeft er voor zorggedragen, mede met behulp van de
oud bestuurders, dat het pand goed schoon is en dat aanwezige vet (putten) zijn geleegd.
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Pand is verkocht. Levering vindt uiterlijk 1 december a.s. plaats. De opbrengst van het pand
gaat naar de bank.
De bank heeft een vordering van € 744.245,-- plus kosten.

Levering heeft op 1 december 2016 plaatsgevonden. Curator heeft verkoop begeleid in
overleg met de hypotheekhouder.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Voor de verkoop van het onroerend goed is een boedelbijdrage van € 5.000,- afgesproken.
De boedelbijdrage van € 6.050,-- (incl. BTW) is voldaan.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Inventaris en bedrijfsmiddelen. Deze zijn getaxeerd door het Nederlands Taxatie en
Adviesbureau (NTAB).

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De inventaris en bedrijfsmiddelen zullen worden verkocht via een internetveiling (Online
Veilingmeester.nl). Kijkdag 31 oktober a.s., sluiting 3 november a.s.
Vanuit het bedrijfspand heeft in november de internetveiling plaatsgevonden. Twee
objecten zijn ter verkrijging van een hogere opbrengst op een nieuwe veiling verkocht.
De totale opbrengst van de veiling (bruto) bedroeg € 107.731,14 (incl. BTW). De
veilingkosten, opruimkosten en kosten voor het opschonen van computers en maken
van back-ups bedroeg € 12.181,98. De opbrengst lag ruim boven de getaxeerde
liquidatiewaarde. Het demonteren van bepaalde inventaris (kookeilanden etc.) en
afvoeren had speciale aandacht ter voorkoming van schade aan het pand.
Onlineveilingmeesters.nl heeft dit proces op vakkundige wijze begeleid.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een geschatte vordering van circa € 150.000,-. Bodemrecht is van
toepassing.
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3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

20-01-2017

De voorraad is grotendeels eigendom van derden (eigendomsvoorbehoud). De geclaimde
eigendomsvoorbehouden zijn na controle afgewikkeld. De voorraad is opgehaald.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Financial lease (autopark). Na onderzoek is niet gebleken van overwaarde.
Het huidige boedelactief bedraagt thans € 68.091,70.
,QGLWDFWLHI]LWHHQRSEUHQJVWYDQJHwQFDVVHHUGHGHELWHXUHQZHONHQRJPRHWZRUGHQ
afgestaan aan de pandrechtigde (bank). Het betreft circa € 17.170,-.
Het huidige boedelactief bedraagt thans € 62.372,49.
,QPLGGHOVLVHUDIJHUHNHQGPHWGHEDQN'HERHGHOELMGUDJHYRRUJHwQFDVVHHUGHGHELWHXUHQLV
voldaan.
Het huidige boedelactief bedraagt thans € 163.991,28.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenpositie is onderzocht. Er spelen een aantal verrekeningen. De Bank
(=pandhouder) heeft aan de curator verzocht de vorderingen te incasseren tegen het
incassotarief van 10%. Incasso van debiteuren vindt plaats. Vrijwel alle te innen debiteuren zijn
JHwQG FLUFD¼ +HWZDFKWHQLVPHWQDPHRSGHXLWEHWDOLQJYDQERQXVVHQ+LHUYRRU
was aanlevering van allerlei informatie nodig. Met behulp van de oud bestuurder is deze
informatie overgelegd.
Incasso is vervolgd. Naar aanleiding van nog meer afgegeven informatie worden de bonussen
momenteel uitbetaald. Recentelijk heeft ook een grote debiteur (€ 48.000,--) toegezegd te
zullen betalen. Opbrengst gaat naar de bank.
5HVWDQWGHELWHXUHQ]LMQJHwQG0HWGHEDQNLVILQDDODIJHUHNHQG

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage
De bank heeft voor de incasso van de debiteuren 10% BTW voldaan. De bank heeft een
totale boedelbijdrage voldaan van € 17.606,72 (incl. BTW).
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4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

20-01-2017

Gefailleerde heeft een bankrelatie met de Rabobank. De bank heeft melding gemaakt van een
vordering van circa € 800.000,--. De Bank heeft in overleg met de curator de
waarborgsommen betaald voor gas en elektriciteit.
De bank betaalt tevens de lopende gas-, water-, lichtaansluitingen.
Alle kosten met betrekking tot het pand, gas-, water- en lichtaansluitingen en de
verzekeringen zijn door de bank tot verkoop voldaan.
5.2

Leasecontracten
De lopende leaseovereenkomsten zijn onderzocht. Alle geleasede goederen zijn inmiddels
opgehaald (auto¶s, bussen, kopieermachine en drie koelcellen).

5.3

Beschrijving zekerheden
Hypotheek op bedrijfspand, pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraad. De
pandrechtovereenkomsten (van Rabobank) zijn onderzocht en rechtsgeldig gebleken.

5.4

Separatistenpositie
Zie vorig verslag.

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Van toepassing (zie ook onder voorraad).

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
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6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

Datum:

20-01-2017

De ondernemingsactiviteiten met betrekking tot de maaltijdenservice zijn doorgestart.
Een gedeelte van de verkochte inventaris bleek te zijn verdwenen. Na onderzoek en dreiging
met strafrechtelijke aangifte is door onbekende derden de inventaris weer teruggebracht.
Hieronder viel ook een telefooncentrale plus toestellen welke door gefailleerde werd gebruikt.
Deze centrale plus toestellen is aan de verhuurder teruggegeven.
6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De boekhouding was niet geheel bij tot faillissementsdatum. Met name de debiteuren
(betalingen) waren niet geheel bij. De oud bestuurder is wel zeer ter wille gebleken om
afdoende vragen te beantwoorden. De aanwezige administratie voldoet aan de wettelijke
vereisten.

7.2

Depot jaarrekeningen
Heeft tijdig plaatsgevonden.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Samenstellingsverklaring.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Heeft plaatsgevonden.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het bestuur heeft het tij niet meegehad (zie oorzaak faillissement). Het faillissement lijkt niet
als (belangrijke) oorzaak te hebben een eventueel falend beleid.

7.6

Paulianeus handelen
Niet aangetroffen.

7.7

Werkzaamheden
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

20-01-2017

Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 159.636,19.
Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 162.941,55.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot op heden voor een bedrag ad € 95.164,- aan preferente
vorderingen ingediend.
De Belastingdienst heeft tot op heden voor een bedrag ad € 95.437,- aan preferente
vorderingen ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Door het UWV werden preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
68.996,94.

€

Door het UWV werden preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
71.450.92.

8.4

€

Andere pref. crediteuren
Er hebben twee andere preferente crediteuren zich gemeld voor een totaalbedrag van €
8.877,-.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Er hebben zich thans 75 concurrente crediteuren gemeld.
Er hebben zich thans 80 concurrente crediteuren gemeld.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden € 1.770.642,95.
Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 1.801.152,90.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De kans op (enige) uitbetaling aan de handelscrediteuren blijkt niet groot.
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$DQGHKDQGHOVFUHGLWHXUHQ]DOJppQXLWNHULQJNXQQHQSODDWVYLQGHQ'H]HFUHGLWHXUHQ
]XOOHQPHGHLQYHUEDQGPHWKHWWHUXJYUDJHQRIYHUUHNHQHQYDQGH%7: ELMEHsLQGLJLQJ
YDQKHWIDLOOLVVHPHQW KLHURYHUZRUGHQJHwQIRUPHHUG
8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures
Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

9.3

Stand procedures
Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet te bepalen op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
Nog niet bekend.
Het faillissement kan dit jaar vermoedelijk worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
De volgende acties zullen worden ondernomen;
- pand verkopen;
- incasseren vorderingen;
- verkopen inventaris en bedrijfsmiddelen;
- administratieve afwikkeling.
De volgende acties zullen worden ondernomen;
- pand leveren;
- incasseren restvorderingen;
- veilen/verkopen inventaris en bedrijfsmiddelen;
- administratieve afwikkeling.

De volgende acties zullen worden ondernomen:
- administratieve afwikkeling, waaronder het doen van fiscale slot aangiften.
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Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Het volgende verslag zal medio januari 2017 worden ingediend
Het volgende verslag zal medio april 2017 worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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