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Gegevens onderneming
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:
:
:
:
:
:

Datum: 26 februari 2016

Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV
F.17/05/231
24 november 2005
mr. J.H. van der Meulen
mr. J. Smit
mr. H.H. Kielman

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 2015 tot en met 24 februari 2016
Bestede uren in verslagperiode : 38 minuten
Bestede uren totaal
: 316 uur en 19 minuten
De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van
activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1).
Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar
tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd
(productie 2).
Financiële mutaties tijdens verslagperiode
Verwezen wordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 24 februari 2016
(productie 3), en voorts wordt verwezen naar het overzicht transacties tijdens verslagperiode
(productie 4).
Tijdens de verslagperiode is ontvangen:
creditrente vierde kalenderkwartaal 2015 € 356,71
Tijdens de verslagperiode is voldaan:
kosten opslag administratie (archief) € 139,92
Het saldo van de boedelrekening per 24 februari 2016 beloopt: € 471.930,49.
Voor (het vervolg van) de procedure tegen Viro Noord Beheer BV en Rovis Holding BV zie
hierna paragraaf 7.6.

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:
Verwezen wordt naar paragraaf 7.6 van verslag nummer 40.
In afwijking van de verwachting, welke in paragraaf 7.6 van het vorig verslag tot
uitdrukking is gebracht, heeft de wederpartij tijdens de afgelopen verslagperiode niet de
memorie van grieven in de appelprocedure ingediend. De zaak staat nog op de
parkeerrol van 6 december 2016.
Het heeft nu lang genoeg geduurd. De curator heeft thans de wederpartij peremptoir
aangezegd op een termijn van zes weken; er is verzocht de zaak op de rol te zetten d.d.
12 april 2016. Alsdan zal de wederpartij een memorie moeten nemen.
Tot zover de procedure tegen Rovis Holding/Viro Noord Beheer BV.

8.
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

Crediteuren
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.
Pref. vord. van de fiscus
: € 206.152,-- (ongewijzigd t.o.v. vorig verslag)
Pref. vord. van het UWV
: € 163.137,39
Andere pref. crediteuren
:
A.B. Wijmenga en Humana Milchunion (vordering Human Milchunion ad € 11.987,-speciaal geprivilegieerd op assurantie-uitkering € 12.500,-- welk bedrag in de boedel is
gevloeid (zie tussentijds financieel verslag onder de kop ‘overige baten’, schade-uitkering
assuradeur Milchunion € 12.500,--.
Aantal concurrente crediteuren : 71
Bedrag concurrente crediteuren : € 448.948,13
Verwachte wijze van afwikkeling : artikel 137a Fw

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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9.
9.1

Overig
Termijn afwikkeling faill.

9.2

: Is afhankelijk van verloop procedure tegen Viro Noord
Beheer/Rovis Holding BV.
Plan van aanpak
:
Voortgang procedure Viro Noord Beheer BV/Rovis Holding BV. Daarna afwikkeling
overeenkomstig artikel 137a Fw.

9.3

Indiening volgend verslag

: 24 mei 2016

J.H. van der Meulen,
curator.

Producties
Productie 1: tijdspecificatie per activiteit;
Productie 2: tijdspecificatie naar tijdschrijfgroepen;
Productie 3: tussentijds financieel verslag;
Productie 4: 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.

