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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 23

Datum: 4 augustus 2011

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 mei 2011 tot en met 24 augustus 2011

Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 32 minuten
Bestede uren totaal

: 259 uur en 54 minuten

De tijdsbesteding gedurende de verslagperiode is weergegeven op het aangehecht overzicht
uit het geautomatiseerd tijdschrijfsysteem (productie 1)
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) wordt eveneens aangehecht (productie 2).

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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1.

Inventarisatie
zie vorige verslagen.

2.

Personeel
zie vorige verslagen.

3.

Activa
zie vorige verslagen.

4.

Debiteuren
zie kwartaalverslag 6, paragraaf 4.

5.

Bank/Zekerheden
zie kwartaalverslagen 2 en 3.

6.

Doorstart/voortzetten
zie kwartaalverslag 3.

7.

Rechtmatigheid
zie kwartaalverslag 3.

7.6

Dividendbetalingen:
De rechtbank Leeuwarden heeft op 29 juli 2011 een tussenvonnis gewezen in het geschil
tussen de curator als eisende partij en Viro Noord Beheer BV en Rovis Holding BV als
gedaagde partijen.

In deze procedure vordert de curator veroordeling van Viro Noord Beheer BV tot betaling
aan de curator van een bedrag groot € 500.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente
vanaf 20 februari 2009 tot de dag van algehele voldoening. Voorts vordert de curator
veroordeling van Rovis Holding BV tot betaling aan de curator van een bedrag groot
€ 250.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding
(19 juni 2009) tot de dag van algehele voldoening.
De vordering ad € 500.000,-- valt uiteen in twee delen:

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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-

een vordering tot terugbetaling van een bedrag groot € 300.000,--, welke betaling
gedaan is door Viro Food BV aan Viro Noord Beheer BV d.d. 31 januari 2005, zulks
ter zake dividenduitkering;

-

een betaling groot € 200.000,-- ter zake dividenduitkering, gedaan door Viro Food
BV aan Viro Noord Beheer BV d.d. 25 juli 2005.

Ter zake deze beide dividenduitkeringen stelt de curator dat deze gedaan zijn in strijd met
artikel 2:216 BW. In de visie van de curator was geen sprake van voldoende vrije reserve
in Viro Food BV. De reden daarvan is dat op de balans van Viro Food per 31 december
2004 aan de actiefzijde een vordering ad € 421.479,-- op de zustermaatschappij Viro
Noord BV was opgenomen. Deze vordering had in de visie van de curator niet op de
balans opgenomen mogen worden, althans had op de balans een voorziening moeten
worden getroffen ten aanzien van deze vordering ter zake de eventuele oninbaarheid
daarvan. Immers, met de wetenschap waarover de ondernemingsleiding destijds
beschikte, moest duidelijk zijn dat de vordering van deze omvang (€ 421.479,--) niet
inbaar zou zijn.

Viro Noord Beheer en Rovis Holding voeren, samengevat, ten verwere aan dat er
voldoende vrije reserves waren voor de uitkering. Viro Noord Beheer en Rovis Holding
stellen bovendien dat de dividenduitkering ad € 200.000,-- door verrekening alsnog is
terugbetaald aan Viro Food BV. Immers, Viro Noord Beheer BV had een
vennootschapsschuld voldaan die Viro Food aanging ten bedrage van € 238.550,--. Deze
vordering van Viro Noord Beheer op Viro Food is nadien verrekend met de winstuitkering
die aldus ongedaan is gemaakt, aldus Viro Noord Beheer en Rovis Holding.
Ter zake de vordering betreffende de interimdividenduitkering ad € 200.000,-- heeft de
rechtbank overwogen dat deze betaling ten onrechte is geschied. Immers, uit de ten
processe gebleken gegevens blijkt dat de vrije reserves van Viro Food ontoereikend
waren voor de uitkering van interimdividend ad € 200.000,--. Het verweer van Viro Noord
Beheer BV en Rovis Holding dat er niettemin wèl voldoende vrije reserves voor handen
waren voor een winstuitkering, is onvoldoende onderbouwd.
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
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Bovendien heeft de rechtbank overwogen dat onvoldoende is komen vast te staan dat
Viro Noord Beheer BV een vordering had op Viro Food zodat van verrekening geen
sprake kan zijn.
De slotsom is dat de interim dividenduitkering ad € 200.000,-- onterecht is geschied en
dat de terugbetalingsverplichting ervan niet door verrekening teniet is gegaan. De curator
heeft aanspraak op € 200.000,--.
Ter zake de vordering ad € 300.000,-- heeft de rechtbank een deskundigenonderzoek
gelast. De rechtbank wenst zich onder meer te laten voorlichten omtrent de vraag of de
vordering van € 421.479,-- van Viro Food op Viro Noord had moeten worden
afgewaardeerd (en zo ja, met welk bedrag) en/of dat ter zake een voorziening had
moeten worden getroffen (en zo ja, voor welk bedrag), alsmede omtrent de vraag in
hoeverre door afboeking van de vordering sprake zou zijn geweest van een recht op
teruggaaf vennootschapsbelasting waardoor alsnog vrije reserves over zouden zijn
gebleven (en zo ja, in welke omvang).

De zaak is aanvankelijk verwezen naar de rol van 27 juli 2011 voor akte uitlating beide
partijen. Bij deze akte dienen partijen zich, voordat tot benoeming van de deskundige
wordt overgegaan, uit te laten over:
- de aard van de verlangde deskundigheid;
- de vraag of met benoeming van één deskundige kan worden volstaan;
- de persoon van de deskundige;
- het voorschot van de deskundige;
- de aan de deskundige te stellen vragen.

De curator heeft de advocaat van Viro Noord Beheer BV/Rovis een voorstel gedaan
omtrent benoeming van een deskundige. Partijen dienen nog te overleggen over de vraag
of één deskundige volstaat, dan wel dat een college van drie deskundigen benoemd zou
moeten worden.

In verband met vakantie van de advocaat van Viro Noord BV/Rovis Holding BV is in
overleg aanhouding verzocht tot 14 september 2011 voor het indienen van een akte
aangaande benoeming deskundigen.

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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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Erkende boedelvorderingen belopen tot heden € 142.013,76. Er is voldaan € 3.878,98.
Het bestanddeel onbetaalde boedelvorderingen wordt voornamelijk gevormd door een
vordering van het UWV Amsterdam ad € 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 (vordering Human Milchunion ad € 11.987,-speciaal geprivilegieerd op assurantie-uitkering € 12.500,-- (in het vorig verslag is ten
onrechte vermeld € 9.718,10) welk bedrag in de boedel is gevloeid (zie tussentijds
financieel verslag onder de kop ‘overige baten’, schade-uitkering assuradeur Milchunion
€ 12.500,--.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

: 68

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : € 444.902,78

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling : artikel 137A Fw

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: afhankelijk van verloop procedure Rovis Holding BV.

9.2

Plan van aanpak

: zie vorig verslag.

9.3

Indiening volgend verslag

: 24 november 2011.

J.H. van der Meulen,
curator.
Producties:
Productie 1: tijdspecificatie, gewerkte tijd tijdens verslagperiode;
Productie 2: tijdspecificatie naar tijdschrijfgroepen;
Productie 3: tussentijds financieel verslag;
Productie 4: boedelmutatieformulier.
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