46.925

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 17

Datum: 24 februari 2010

Gegevens onderneming

: Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV

Faillissementsnummer

: 05/231 F

Datum uitspraak

: 24 november 2005

Curator

: mr. J.H. van der Meulen

R-C

: voorheen mevrouw mr. M. van der Hoeven, thans
mr. J. Smit.

Activiteiten onderneming

: de exploitatie van een adviesbureau op het gebied van
voeding- en genotmiddelenindustrie, en het uitvoeren van
projecten ten behoeve van deze industrie.
Viro Food BV werkte nauw samen met ingenieursbureau Viro
Noord BV (eveneens gefailleerd op 24 november 2005;
faillissementsnummer 05/230 F). Ingenieursbureau Viro
Noord BV exploiteerde een ontwerp-, advies- en
constructiebureau op het gebied en engineering en
computerservice ten behoeve van de zuivelindustrie.
Beide bedrijven presenteerden zich in de relevante markt
gezamenlijk onder de naam ‘Viro Engineering en
Consultancy’. Men beoogde een multidisciplinaire
projectmatige aanpak, dat wil zeggen dat men complete
oplossingen op het gebied van de zuivelindustrie ontwierp,
uitvoerde en begeleidde.

Verslagperiode

: 25 november 2009 tot en met 24 februari 2010

Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 57 minuten

Een specificatie van de tijdsbesteding per tijdschrijfgroep, gedurende de verslagperiode,
waarop tevens is weergegeven een overzicht van de tijdsbesteding (eveneens naar
tijdschrijfgroepen) gedurende de periode vanaf faillissementsdatum tot einddatum
verslagperiode (cumulatieve tijdsbesteding) (productie 1).

2
Totaal bestede tijd in dit faillissement: 238 uren en 52 minuten.

1.

Inventarisatie

1.1 t/m 1.7
2.

Personeel

2.1 t/m 2.3
3.

: afgedaan; zie vorige verslagen.

: afgedaan; zie vorige verslagen.

Activa

3.1 t/m 3.4

: zie kwartaalverslag 1.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

: zie kwartaalverslag 3, paragraaf 3.5.

Overdracht materieel actief
Afgewikkeld; zie paragraaf 3.5 verslag nummer 6.

3.6 t/m 3.10

: zie vorige verslagen.

Voorraden/onderhanden werk
3.11 Boedelbijdrage

: n.v.t.

Activa
3.12 Beschrijving:

: tijdens de verslagperiode zijn geen activa
gerealiseerd.

4.

Debiteuren

5.

Bank/Zekerheden

: zie kwartaalverslag 6, paragraaf 4.

5.1 t/m 5.8

: afgewikkeld; zie kwartaalverslagen 2 en 3.

6.

: zie kwartaalverslag 3.

Doorstart/voortzetten

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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7.

Rechtmatigheid
7.1 t/m 7.5

7.6

: zie kwartaalverslag 3.

Dividendbetalingen:
De curator heeft tijdens de verslagperiode voorbereidende studie verricht voor het
opstellen van de conclusie van repliek in de procedure tegen Viro Noord Beheer BV en
Rovis Holding BV. De verwachting is dat tijdens de komende verslagperiode de repliek
gereed gemaakt en ingediend kan worden.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: € 142.013,76, waaronder UWV € 137.097,31

8.2

Pref. vord. van de fiscus

: € 206.152,-- (ongewijzigd t.o.v. vorig verslag).

8.3

Pref. vord. van het UWV

: € 157.554,44

8.4

Andere pref. crediteuren

: A.B. Wijmenga en
Humana Milchunion,
speciaal geprivilegieerd op assurantie-uitkering ad
€ 9.718,10, welk bedrag in de boedel is gevloeid.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

: 68

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : € 444.902,78

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling : artikel 137A Faillissementswet

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: afhankelijk van verloop procedure Rovis Holding BV.

9.2

Plan van aanpak

: in de procedure tegen Viro Noord Beheer BV en Rovis
Holding BV zal de curator repliceren.

9.3

Indiening volgend verslag

: 24 mei 2010.

J.H. van der Meulen,
curator.
Producties:
Productie 1: tijdspecificatie naar tijdschrijfgroepen;
Productie 2: tussentijds financieel verslag;
Productie 3: boedelmutatieformulier.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

