FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 4 april 2016

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
(na surseance
Curator
Rechter-commissaris

: Veggiefiber Europe BV
: F.05/16/184
: 22-03-2016
: S.05/16/05 dd. 17-03-2016)
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Ontwikkeling van en handel in voedingsvezels.
: € 39.277 (2015)
: geen

Saldo boedelrekening

: € nihil.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 17 maart t/m 4 april 2016
: 18,80
: 18,80

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder van Veggiefiber Europe BV, hierna Veggiefiber, is Provalor BV, tevens
houdster van 65% van de aandelen, waarvan Ebedel BV bestuurder is met de heer
J.C. Eendebak als bestuurder. Voor de activiteiten van de onderneming wordt
verwezen naar 1.7 hierna.

1.2

Winst en verlies
2015: € 146.422. (verlies)
2014: € 75.574. (verlies)

1.3

Balanstotaal
2015: € 97.634. Eigen vermogen 2015: € 161.995 -/-.
2014: € 81.983 Eigen vermogen 2014: € 15.574 -/-.

1.4

Lopende procedures
Volgens mededeling van de directie zijn geen procedures aanhangig.

1.5

Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

1.6

Huur
Veggiefiber huurde een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw te Wageningen.
De huur is opgezegd tegen 22 juni 2016. De huur bedraagt € 2.070 ex btw per
kwartaal. Er is een waarborgsom gestort van € 2.505. Er is geen huurachterstand.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming is met de oprichting van de vennootschap op 23 april 2014 gestart en
richtte zich op het (doen) ontwikkelen en (doen) produceren van voedingsvezels uit
groente, fruit en andere plantaardige grondstoffen, en de verhandeling daarvan. De
rechten met betrekking tot het produceren van voedingsvezels zijn gebaseerd op door
Prevalor BV verleende licenties. In samenhang daarmee werden recepten ontwikkeld
voor toepassing van de vezels in voedingsmiddelen. Volgens de directie heeft het
vinden van afnemers voor verkoop aan consumenten, zoals supermarktketens, en van
aan hen gelieerde voedingsproducenten, die bereid waren de vezels toe te passen in
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bestaande of nieuwe producten, ruim anderhalf jaar gevergd. Eind 2015 ontstonden
perspectieven op voldoende afzetmogelijkheden. Voor financiering van de daarvoor
begrote kosten van € 1 mio. zijn partijen benaderd die zich richten op het verstrekken
van ontwikkelingskredieten, echter zonder het beoogde resultaat. Ook een mogelijke
overname van de onderneming is met daarvoor in aanmerking komende partijen
besproken, eveneens zonder het gewenste resultaat. De directie zag zich in deze
omstandigheden genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen. Deze is
vervolgens op verzoek van de curator ingetrokken met gelijktijdige faillietverklaring van
Veggiefiber bij beschikking d.d. 22 maart.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
Er is geen personeel in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
Er was slechts ingeleend personeel.

3.

Activa

Onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.
Bedrijfsmiddelen
3.1

Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een bepekte kantoorinventaris. Een beschrijving is
hiervan opgesteld.

3.6

Verkoopopbrengst
Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.

3.7

Boedelbijdrage
De inventaris valt vrij in de boedel

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Zie sub 3.7.

Voorraden/onderhanden werk
Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aanwezig.
Andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen, behoudens de hieronder sub 8.2 vermelde
restitutievordering jegens de fiscus.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Het totaal aan handelsvorderingen bedraagt € 11.565.

4.2

Opbrengst
De debiteuren zijn aangeschreven.

4.3

Boedelbijdrage
De vorderingen vallen vrij in de boedel.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering.

5.2

Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden aan derden verstrekt.

5.3

Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.4

Separatistenpositie
Er zijn geen separatisten.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen zaken van derden in de boedel aangetroffen.

5.7

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten
Niet van toepassing.

6.

Doorstart/voortzetten
Doorstart of voortzetting is niet aan de orde.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden tot heden.

7.2

Depot jaarrekeningen
Depot van de jaarrekening 2014 heeft tijdig plaatsgevonden.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Er is een samenstellingsverklaring opgenomen in de jaarrekening.
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7.4

Stortingsverplichting aandelen
De geplaatste aandelen zijn in contanten volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit wordt nog nader onderzocht. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt hierop in het
volgende verslag op teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Een bedrag van € 12.500 is hangende de voorbereiding van de surseance door het
bestuur betaald aan Prevalor BV. Toegezegd is dat dit bedrag aan de boedel wordt
gerestitueerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering terzake van de huur te verwachten, die overigens geheel of
gedeeltelijk kan worden verrekend met de onder de verhuurder gestorte waarborgsom.
Zie hiervoor sub 1.6.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft volgens opgave van de accountant geen vordering. Wel is er een
vordering op de fiscus terzake van te vorderen omzetbelasting van € 4.069.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen vordering.

8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente vorderingen bekend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 14 concurrente crediteuren bekend met vorderingen tot in totaal van
€ 238.825,05.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet aan te geven.

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is thans nog niet aan te geven.
10.2 Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Nader onderzoek van de administratie;
- Nader onderzoek naar paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur;
- Invordering debiteuren;
- Verkoop inventaris;
- Aangifte omzetbelasting.
10.3 Indiening volgend verslag
4 juli 2016.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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