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Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap Alphagro B.V. (voorheen Grow ers Packers Direct
B.V.)
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Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Alphagro B.V. (voorheen Grow ers Packers Direct
B.V.)
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Activiteiten onderneming
im- en export van diverse fruitsoorten
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 3.156,69

€ 300.375,00

€ 1.085.627,00

2016

€ 15.737.814,00

€ -202.591,00

€ 2.749.461,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Boedelsaldo
€ 741.484,57
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Verslagperiode
08-05-2018
2

van
9-2-2018
t/m
7-5-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

35,90 uur

totaal

35,90 uur

Toelichting bestede uren
zie specificatie.
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1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Alphagro B.V. (tot 30 november 2017 h.o.d.n. Grow ers Packers Direct B.V.) is
bestuurder en enig aandeelhouder van Bethagro B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Alphagro B.V. is Ancari Invest B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Ancari Invest B.V. is de heer J.J. Luteijn.
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Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

Verzekeringen
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Verzekeringen
De verzekeringen w aren reeds voor datum faillissement beëindigd.
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Huur
De bestuurder van de failliete vennootschap en één w erknemer w erkte
vanuit de w oning van de bestuurder. Verder huurde de vennootschap
kantoorruimte en een w oning in Venlo. De huurovereenkomst met betrekking
tot de kantoorruimte w as reeds voor datum faillissement opgezegd. De
huurovereenkomst van de w oning is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

Oorzaak faillissement
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Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht in 2011 onder de naam Grow ers
Packers Direct B.V. De vennootschap hield zich voornamelijk bezig met
transitohandel van fruit en groenten, w aarbij de nadruk lag op de im- en
export van met name aardbeien, bessoorten en frambozen aan Europese
supermarkten en hun leveranciers. De omzet steeg gestaag en in 2016 is
een aanzienlijke omzetsprong gemaakt naar een omzet van ruim
€ 15.000.000,--. Zo’n 80% van de omzet w erd behaald met leveringen aan
een grote supermarktketen in Ierland. In 2017 ontstonden problemen met de
frambozen die w erden geleverd aan deze supermarktketen. De inkoopprijzen
voor de vennootschap w aren hoog en de kw aliteit w as laag. In verband met
de lage kw aliteit schroefde de betreffende klant het inkoopvolume terug met
circa 90%, w aardoor de omzet inzakte. Op dat moment hadden de leveringen
juist lucratief moeten w orden en had de lage marge in de eerste maanden
(die het gevolg w as van de hoge inkoopprijzen) moeten w orden
goedgemaakt. Daarnaast is de vennootschap in 2016 een project gestart
met betrekking tot teelt van frambozen in eigen beheer. Zij richtte daartoe
een dochtervennootschap Berry Grow ers B.V. (per 30 september 2017
Bethagro B.V. genaamd). Deze dochtervennootschap heeft aanzienlijke
investeringen gedaan in de aankoop van frambozenplanten en het pachten
en prepareren van percelen ten behoeve van de frambozenteelt. De
activiteiten w erden gefinancierd door Alphagro B.V. Volgens de bestuurder
van de failliete vennootschap bedroeg de totale financiering circa € 600.000,-. De opbrengsten vielen erg tegen, met name door de hoge plukkosten. Het
gevolg daarvan w as dat de investering niet op korte termijn kon w orden
terugverdiend. In combinatie met de aanzienlijk lagere omzet leidde dit tot
liquiditeitsproblemen. Een van de grootste schuldeisers legde beslag op de
rekening van de factoringmaatschappij w aar de betalingen voor de
vennootschap binnenkw amen. Daardoor kon de vennootschap haar lopende
schulden niet meer betalen en geen inkopen meer doen en verslechterde de
situatie verder. Toen duidelijk w erd dat de crediteur het beslag niet op korte
termijn zou opheffen en de factoringmaatschappij geen bedragen w ilde
vrijgeven, is besloten de activiteiten van de vennootschap te staken en te
proberen vanuit een andere vennootschap de activiteiten w eer op te starten.
In de tussentijd is nog overleg gevoerd met de factoringmaatschappij en de
beslaglegger, maar dit leidde niet tot vrijgave van gelden. De vennootschap
heeft vervolgens haar eigen faillissement aangevraagd. Dit is op 9 januari
2018 uitgesproken. De naam van de vennootschap is eind november 2017
gew ijzigd van Grow ers Packers Direct B.V. in Alphagro B.V.
Voor zover de curator kan nagaan zijn de activiteiten die door de nieuw e
vennootschap zijn gestart nog niet succesvol. De curator zal w el onderzoek
doen naar de start van de activiteiten vanuit een andere vennootschap. Ten
tijde van de start is de bedrijfsinventaris overgenomen door
holdingmaatschappij Ancari Invest B.V. Als koopsom is de boekw aarde
aangehouden en de koopprijs is verrekend met een vordering. De curator zal
deze transactie nog onderzoeken.
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2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
08-05-2018
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Personeelsleden
1
Er w as één w erknemer in dienst. Daarnaast w as er een viertal
oproepkrachten.

Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
4

Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-1-2018

1

totaal

1

Toelichting

Werkzaamheden personeel
Correspondentie met rechter-commissaris, overleg en correspondentie UW V,
correspondentie w erknemer, bestudering diverse documenten.

3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van de vennootschap w erd eind 2017 overgedragen aan de
holding. De curator doet hier onderzoek naar.
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Dit onderzoek loopt. De bestuurder van de holding dient nog nadere
informatie aan te leveren.

Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.
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Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Er is nog w at resterend verpakkingsmateriaal (folie) met w einig w aarde. De
leverancier van de folie heeft een beroep gedaan op een recht van
eigendomsvoorbehoud. Ook staan er nog w at dozen (inkoopw aarde €
25.000,--) met daarop het merk Body & Brains. Het merk is eigendom van
Ancari Invest B.V., maar de dozen bleken niet van goede kw aliteit. De vraag
is of deze dozen nog w aarde hebben. De dozen zijn w aarschijnlijk niet meer
bruikbaar.
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Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Andere activa
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De failliete vennootschap houdt alle aandelen in Bethagro B.V. Bethagro B.V.
teelde frambozen en had een pachtovereenkomst voor een kas en een
perceel in Limburg w aarin en w aarop de frambozen w erden geteeld.
Bethagro B.V. is gefailleerd op 30 januari 2018. Daarin w erd dezelfde curator
aangesteld als in het faillissement van Bethagro B.V.
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Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie administratie, overleg met bestuurder, correspondentie,
telefoongesprekken.
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4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vennootschap maakte gebruik van factoring. Van de door haar verstuurde
facturen w erd circa 40% à 45% voorgefinancierd door de
factoringmaatschappij. Zodra het volledige factuurbedrag door de
factoringmaatschappij w as ontvangen, w erd het restant aan de
vennootschap doorbetaald na aftrek van een fee. Uit de administratie van de
failliete vennootschap volgt dat op datum faillissement een bedrag aan
debiteurenvorderingen open stond van circa € 270.000,--. Daarnaast zou er
nog een saldo op de factoringrekening staan van € 294.455,26. Inmiddels is
het saldo op de factoringrekening opgelopen tot € 528.698,88. De curator
heeft verzocht om dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

08-05-2018
2

De debiteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven.
Van de factoringmaatschappij is inmiddels een bedrag van € 618.344,39
ontvangen op de faillissementsrekening. Daarnaast hebben tw ee debiteuren
in totaal
€ 13.034,64 betaald op de faillissementsrekening.
Een grote debiteur is aangeschreven in verband met een openstaande
vordering van ruim € 58.000,--. De vordering betroffen facturen w aar eerder
in het verleden discussie over bestond. Eind maart 2018 is telefonisch
toegezegd dat ofw el op korte termijn betaling zal volgen, ofw el een
onderbouw de betw isting van de vorderingen. Op de datum van dit verslag is
nog geen betaling of onderbouw de betw isting ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode is tevens een belastingteruggave ontvangen
van (na verrekening) € 109.923,--. Dit betreft een BTW -teruggave. De curator
verw acht w el dat er nog een aanzienlijke vordering van de Belastingdienst
op grond van artikel 29 lid 7 W et OB 1968 zal volgen.

Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen debiteurenadministratie, factoringovereenkomst,
correspondentie, overleg bestuurder.
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5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
€ 3.500,00
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Leasecontracten
Er w as een leasecontract voor een auto die gebruikt w erd door een Belgische
w erknemer. Deze w erknemer w as niet meer in dienst sinds november 2017.
Het leasecontract is geëindigd. De auto met bijbehorende sleutels is door de
leasemaatschappij opgehaald.
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Er w erd tevens een verpakkingsmachine geleased van ABN-AMRO Lease N.V.
De verpakkingsmachine zal w orden opgehaald door de ABN-AMRO Lease N.V.
De verpakkingsmachine is inmiddels opgehaald door ABN-AMRO Lease N.V.
Afw ikkeling van het leasecontract moet nog plaatsvinden na verkoop van de
machine door de leasemaatschappij.

Beschrijving zekerheden
Tussen de factoringmaatschappij Rabo Factoring B.V., de Rabobank en de
failliete vennootschap bestond een w ederzijdse zekerhedenregeling, op
grond w aarvan de vordering van de bank w ordt gedekt door het ten
behoeve van de factoringmaatschappij verstrekte pandrecht. De curator
heeft de w ederzijdse zekerhedenregeling beoordeeld en meent vooralsnog
dat deze niet aantastbaar is. De bank is uit de opbrengst van de zekerheden
voldaan.
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Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch overleg met de factoringmaatschappij en de
bank, bestudering diverse stukken.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds voor datum faillissement
beëindigd. Van voortzetting is daarom geen sprake gew eest.
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Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Omdat de activiteiten reeds voor datum faillissement w aren beëindigd, is ook
een doorstart niet aan de orde gew eest.

08-05-2018
2

Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met bestuurder, bestudering contracten.
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7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
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Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd.
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Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.
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Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek.

Paulianeus handelen
Paulianeus handelen
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In onderzoek.

Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie administratie, overleg bestuurder.
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8. Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus
€ 35.654,00
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De curator verw acht dat nog een aanzienlijke aanslag op grond van artikel
29 lid 7 W et OB 1968 zal w orden opgelegd.

Pref. vord. UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
31

08-05-2018
2

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.648.943,23
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Betw iste vorderingen voor in totaal € 90.005,77.

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is te vroeg om aan te geven hoe het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Ook valt nog niet te zeggen of enige uitkering aan de
faillissementscrediteuren met een concurrente vordering kan w orden
gedaan.
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Op grond van de huidige informatie ligt een uitkering aan crediteuren met
een concurrente vordering in de lijn der verw achtingen, overigens zonder dat
hieraan enige rechten kunnen w orden ontleend. Over de hoogte van de
uitkering kan nog geen uitspraak w orden gedaan.

Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, bijhouden crediteurenadministratie.
Bijhouden crediteurenadministratie.
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9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
- onderzoek rechtmatigheid,
- inning vorderingen op debiteuren,
- afw ikkeling leasecontract,
- afw ikkeling pachtovereenkomst,
- crediteurenadministratie,
- onderzoek vordering op grote handelaar.
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- onderzoek rechtmatigheid,
- inning vorderingen op debiteuren,
- crediteurenadministratie,
- onderzoek vordering op grote handelaar.

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Indiening volgend verslag
7-8-2018
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Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en bijkomende w erkzaamheden.
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