Mr S. K. Li
advocaat

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

10-8-2010

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG
WORDEN ROOD WEERGEGEVEN
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

W.J. Vork Beheer B.V., h.o.d.n. W.J.
Vork Vleesgroothandel
09/ 460 F
16-6-2009
Mr S.K.Li
Mevr. Mr C.M. Degenaar

Personeel gemiddeld aantal:

Vleesverwerking
2004: € 2.891.441,00 winst € 36.680,00
2005: € 2.817.069,00 winst € 41.737,00
2006: € 2.723.992,00 winst € 23.390,00
2007: € 1.858.835,00 winst € 3.091,00
2008: € 1.894.821,79 winst € 18.841,27
(verkorte Winst&Verlies uit computer)
2009 (1e 6 perioden) € 462.827,34
verlies van € 164.740,77 (verkorte winst&
verlies uit computer, lonen 6e periode niet
in verwerkt)
13

Saldo einde verslagperiode:

€ 18.193,98

Verslagperiode:

21-4-2010 T/M 5-8-2010

Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:

701,5 min : 60 = 11 uren en 41,5 min
6.992 min + 28 sec. = 116 uren en 32
min en 28 sec.

1.

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Winst en verlies

Besloten vennootschap met de heer Wilhelmus
: Jan Vork en mevrouw Wilhelmina Gerardina Vorkvan Gelder als enige aandeelhouders en
bestuurders.
2004: € 2.891.441,00 winst € 36.680,00
2005: € 2.817.069,00 winst € 41.737,00
: 2006: € 2.723.992,00 winst € 23.390,00
2007: € 1.858.835,00 winst € 3.091,00
2008: € 1.894.821,79 winst € 18.841,27 (verkorte
Winst&Verlies uit computer)
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen
1.6 Huur

1.7 Oorzaak faillissement

2.

2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

PAG.

Vork Beheer B.V., h.o.d.n. W.J. Vork
Vleesgroothandel
09/ 460 F
W.J.

2009 (1e 6 perioden) € 462.827,34 verlies van
€ 164.740,77 (verkorte winst& verlies uit computer,
lonen 6e periode niet in verwerkt
: € 2.245.817,14
: Voor zover thans bekend n.v.t.
: beëindigd
Voor het pand aan de Pondweg 12 te Nieuw: Vennep, overeenstemming bereikt met
verhuurster. Huurovereenkomst beëindigd en pand
per eind juli 2009 teruggegeven aan verhuurder.
Naast de reeds in het 1e verslag kort vermelde
oorzaken kunnen de volgende oorzaken worden
aangevoerd :
- een hoge rekening-courant schuld van de
heer en mevrouw Vork, die in 2004 is
omgezet in een langlopende lening;
- ziektes zoals varkenspest, varkensgriep
(Mexicaans griep), mond- en klauwzeer die
grote en lange invloed hebben op de hele
vlees sector;
:
- zelfs BSE had invloed op vleeskoopgedrag
van de consument;
- globalisering van de handel, wat heeft geleid
tot een “moordende” concurrentie;
- marginale winst;
- het bewerken van de producten is vanwege
de dure arbeid kostbaar in Nederland;
- afhankelijkheid van export en daarmee ook
van moeilijk inbare vorderingen op
buitenlandse debiteuren;
- hoge lasten, voor o.a. huur, koelruimten,
opslag etc..

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

2
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: 12 + 1 bestuurder
: Zelfde
: 17-6-2009
:
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Gegevens onderneming:

W.J.

Faillissementsnummer:

3.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1 Beschrijving
3.2

Verkoopopbrengst

: n.v.t.
:

3.3

Hoogte hypotheek

:

3.4

Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5 Beschrijving

: Inventaris + 4 oude auto’s + klein partijtje vet
: € 22.312,50 incl. BTW

3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: n.v.t.
:

Werkzaamheden

:

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9 Beschrijving

:

3.10 Verkoopopbrengst

:

3.11 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.
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n.v.t.

:

: Voor zover thans bekend geen
:
:

Debiteuren
€ 1.047.862,54 (per de stand van 11-6-2009)

4.1 Omvang debiteuren

Bij dit bedrag passen de volgende opmerkingen:
: De grootste debiteur met een bedrag van
€ 638.947,00 is tevens de grootste crediteur met
een (voorlopige) vordering van € 836.286,53.
De 2e grootste debiteur zijn de heer en mevrouw
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Gegevens onderneming:

W.J.

Faillissementsnummer:

Vork met een bedrag van € 379.770,00.
Deze 2 debiteuren zijn al samen goed voor een
bedrag van in totaal € 1.009.717,00.
Verder zijn er nog een aantal debiteuren die
dateren uit de begin jaren 2000, 2001 en een
aantal die gevestigd zijn in het buitenland, wat de
kansen op een succesvolle incasso aanzienlijk
verkleint.
De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de
bank. De laatste pandlijst die is geregistreerd
dateert van 25 mei 2009, met
debiteurenvorderingen per de stand van 19 mei
2009.
4.2 Opbrengst

: n.n.b.

4.3 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

: Onderzoek + overleg met 1 debiteur waarvan de
vordering niet is verpand aan de bank.
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5.
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Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten

: € 249.255,93
: Voor zover bekend geen

5.4 Separatistenpositie

Volgens bank: pandrecht op: inventaris, rijdende
materialen, voorraad en debiteuren. Wacht nog op
: geregistreerde pandakten.
Er zijn door de bank geen andere (rechtsgeldige)
geregistreerde pandakte(n)/lijst(en) aangetroffen
dan die ene m.b.t. de debiteurenvorderingen.
:

5.5 Boedelbijdragen

:

5.6 Eigendomsvoorbehoud

:

5.7 Reclamerechten

:

5.8 Retentierechten

:

5.3 Beschrijving zekerheden

Werkzaamheden

6.

Correspondentie en telefonisch overleg met bank
omtrent het pandrecht. De bank heeft inmiddels
ook het taxatie rapport van de woning van de heer
en mevr. Vork ontvangen en is al bezig om te
proberen zonder procedure en zonder executie de
: betaling van haar vordering te verkrijgen. Dit wordt
vervolgd. Regelmatig overleg met de bank
hierover. De eind 2009 getaxeerde waarde(n) van
de boerderij is niet realistisch, gelet de op huidige
marktsituatie en de algehele staat van de
boerderij. (zie verder hieronder punt 10.2)

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
DOORSTART
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording

: n.v.t.
:
:

: n.v.t.
:
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W.J.

Faillissementsnummer:

6.5 Opbrengst

:

6.6 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
7.

:

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.

: Voor zover thans na te gaan: voldaan
2007 op 18-12-2008
: 2006 op 22-8-2007
2005 op 6-9-2006
2004 op 1-2-2006
: Ja
: Nog niet aan toe gekomen.
: Tot op dit moment niet gebleken, anders dan de
hoge r-c verhouding (langlopende lening)
: Tot zover niet van toepassing
: Onderzoek administratie + stukken

Crediteuren

8.3 Pref. vord. van het UWV

Curator: p.m.
: UWV: € 52.448,02
NTAB:€ 2.131,89
: € 110.616,00
: € 79.604,58

8.4 Andere pref. crediteuren

: geen

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.5

8.6

8.7
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Aantal concurrente
crediteuren
Bedrag concurrente
crediteuren
Verwachte wijze van
afwikkeling
Werkzaamheden

: Op dit moment: 38
: Op dit moment voorlopig € 846.123.83
Hangt af van een aantal factoren, zoals de taxatie
: waarde van de woning van de heer en mevrouw
Vork, en de afwikkeling door de Rabo- bank.(zie
ook hieronder punt 10.2)
:
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9.

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure

: Voor zover bekend: n.v.t.
:

9.3 Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.
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Overig: werkzaamheden
verslagperiode:

10.1 Termijn afwikkeling faill.

10.2 Plan van aanpak

Doornemen administratie;
Doornemen niet verpande debiteur(en);
Overleg bestuurder failliet;
Overleg debiteur;
Overleg Rabo bank;

: n.n.b.
Afwikkelen van de vordering van een van de
grootste crediteur;
Afwikkeling van restant vordering van de debiteur
die niet is verpand;
Overleg met Rabo-bank hoe zij verder denken te
gaan met de aan haar verpande vorderingen.
Overleg geweest met partijen op 17-5-2010,
afspraak gemaakt: De boerderij bevindt zich in
een deplorabele staat (van onderhoud).
: Boerderij wordt zo goed als mogelijk leeggeruimd
en waar mogelijk schoongemaakt om daarna
m.b.v. een makelaar te koop aangeboden.
De huidige marktsituatie bevordert helaas een
eventuele spoedige verkoop niet echt. Daarbij
komt ook nog dat er in dezelfde straatje (met
circa 8 woningen/boerderijen) al 3 andere
woningen/boerderijen, reeds enige tijd en zonder
succes, te koop staan, in een algeheel betere
staat.
De volgende spraak tussen partijen staat gepland
op maandag 16 augustus 2010.
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10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

Amsterdam, 10-8-2010

mr. S.K.Li
CURATOR
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: Over 3 maanden
: Zie boven

