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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Agritrading International B.V. 21-04-2021 
 1

Inschrijfnummer KvK: 72667885
Adres: Jelte Binnesweg 41 te (9063 JP) Munein
Handelsnamen: Agritrading International B.V., Deskins Europe

21-04-2021 
 1

De vennootschap had ten doel een mobiele mestscheider te exploiteren. De
vennootschap stond ingeschreven onder de navolgende SBI-codes.

SBI-code: 3821 - Behandeling van onschadelijk afval
SBI-code: 4661 - Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
SBI-code: 46752 - Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
SBI-code: 7731 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren
voor
industrie en handel
SBI-code: 6420- Financiële holdings

21-04-2021 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 07-09-2022
Insolventienummer F.17/21/14
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000184220:F001
Datum uitspraak 23-03-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr W.M. Sturms
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 32.342,00 € -90.852,00 € 139.189,00

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019. Er is sprake van een
verlengd boekjaar waarin de periode vanaf oprichting is meegenomen (24-9-
2018 t/m 31-12-2019).

21-04-2021 
 1

0

Toelichting 

De vennootschap had geen werknemers in dienst.

21-04-2021 
 1

€ 0,00 21-04-2021 
 1

€ -15,90

Toelichting 

Door de bank worden thans bankkosten in rekening gebracht.

28-01-2022 
 3

€ -16,44 07-06-2022 
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
23-3-2021

t/m 
20-4-2021

21-04-2021 
 1

van 
21-4-2021

t/m 
21-7-2021

26-08-2021 
 2

van 
23-7-2021

t/m 
27-1-2022

28-01-2022 
 3

van 
28-1-2022

t/m 
27-4-2022

07-06-2022 
 4

van 
28-4-2022

t/m 
27-8-2022

07-09-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 18 min

2 1 uur 36 min

3 0 uur 42 min

4 0 uur 54 min

5 5 uur 0 min

totaal 21 uur 30 min

Totaal bestede tijd: 15 uur en 36 minuten 26-08-2021 
 2

0 uur 54 minuten 07-06-2022 
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De vennootschap is opgericht door moedervennootschap Agritrading
International Holding BV op 24 september 2018.

Het statutaire doel van de vennootschap is kort gezegd het be- en verwerken
van mest, digestaat en rioolzuiveringsslib, het verkopen en verhuren van
mestbewerkingsmachines, mestverwerkingsmachines en
waterzuiveringssystemen alsmede het handelen in en transporteren van
meststoffen.

Het geplaatste kapitaal bedraagt EU 100, verdeeld over 100 aandelen met een
nominale waarde van EUR 1, dat aan de oprichter is uitgegeven bij oprichting.

Bij oprichting zijn twee bestuurders benoemd. Bestuurder A is teruggetreden
per januari 2020.

Het eerste boekjaar is o.g.v. artikel 33 van de statuten een verlengd boekjaar
tot en met 31 december 2019.

21-04-2021 
 1

Volgens opgave van de directie waren er per datum faillissement geen lopende
procedures.

21-04-2021 
 1

De verzekeringen waren per datum faillissement alle reeds beëindigd. 21-04-2021 
 1

De vennootschap heeft enige tijd een bedrijfsruimte gehuurd in Rijssen. Deze
huur is reeds voor datum faillissement geëindigd.

21-04-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Van de directeur heeft de curator het volgende begrepen.

De vennootschap exploiteerde sinds eind 2019 een mobiele mestscheider. Het
oorspronkelijke plan met de mestscheider was dat de machine met een
speciale voorscheiding met een zeer hoog scheidingsrendement het grootste
gedeelte van de fosfaat en stikstof uit de te scheiden mest zou halen.
De machine bleek echter in de praktijk een te laag scheidingsrendement voor
stikstof te hebben. Met meerdere leveranciers is gesproken over de te lage
scheidingsrendementen en naar oplossingen gezocht. Uiteindelijk bleek de
mestscheider alleen voor fosfaat voldoende scheidingsrendement
(vergelijkbaar met andere machines) te kunnen halen, waarna klanten zich
terugtrokken. Hierdoor viel het unique selling point en de markt in Nederland
weg.

Fall back scenario in het bedrijfsplan was alleen fosfaathoudende dikke fractie
uit de mest scheiden. Nieuwe regelgeving hiervoor had per begin 2020 in
Duitsland in moeten gaan om aan Europese regelgeving te voldoen. Onder
druk van corona heeft de Duitse wetgever, met toestemming van de EU eind
maart 2020 deze regelgeving opgeschoven naar 2021. Pas in december 2020
is de wetgeving definitief ingevuld. Maar dat was te laat, toen was al het
krediet al opgezegd.

21-04-2021 
 1

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 

De vennootschap had geen werknemers in dienst.

21-04-2021 
 1

Toelichting 

De vennootschap had geen werknemers in dienst.

21-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom. 21-04-2021 
 1

De vennootschap had geen bedrijfsmiddelen in eigendom per datum
faillissement.

21-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1

De vennootschap had geen voorraden of onderhanden werk per datum
faillissement. Wel is er nog een gekocht vat met grondstof aanwezig bij de
oud-bestuurder, waarop eigendomsvoorbehoud rust en waarvan de inhoud
inmiddels een negatieve waarde heeft.

21-04-2021 
 1

De bestuuder heeft de leverancier de contactgegevens van de curator
gestuurd maar die heeft nog geen contact opgenomen. Curator zal contact
zoeken met deze leverancier en kenbaar maken dat de boedel geen
aanspraak maakt op dit vat.

21-04-2021 
 1

De vennootschap heeft geen andere activa per datum faillissement. 21-04-2021 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

De debiteuren zijn reeds voor faillissement geïnd behoudens een laatste
debiteur. De bank heeft als pandhoudster reeds voorafgaand aan het
faillissement gebruik gemaakt van haar separatistenpositie en de inning van
deze debiteur ter hand genomen.

21-04-2021 
 1

Volgens de bestuurder is de laatste debiteur gefailleerd zonder dat de bank
als separatist de post heeft kunnen innen. De curator zal dat checken.

07-06-2022 
 4

De betreffende debiteur is inderdaad gefailleerd en de curator w il een poging
doen om de afgedragen BTW hierover als oninbaar terug te vorderen. Of dit
succesvol kan is de vraag gezien de fiscale eenheid waartoe de
vennootschap behoorde. De bestuurder zal de curator nadere informatie
sturen

07-09-2022
 5

De kwestie is besproken met de bestuurder en de curator is in afwachting
van de toegezegde informatie.

07-09-2022
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 608.223,48

Toelichting vordering van bank(en) 

De vennootschap, haar moedervennootschap en de holding van één van de
bestuurders zijn gezamenlijk in juli 2019 met de Rabobank een financiering
aangegaan van EUR 800.000. Deze financiering is opgebouwd uit een rekening
courant krediet van EUR 225.000, een geldlening A van EUR 250.000 en een
geldlening van EUR 325.000.

Geldlening A is verstrekt in het kader van de BMKB regeling voor de aankoop
van een mobiele mestdecanter. Hiervoor geldt een staatsgarantie.
Geldlening B is voor hetzelfde doel verstrekt.

De financiering is in april 2020 opgezegd. Aansluitend heeft uitw inning voor
zover mogelijk plaatsgehad.

21-04-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De vennootschap is in het najaar van 2019 financial leaseovereenkomsten
aangegaan met BNP Paribas voor de lease van een (walking floor) trailer en
meeneemheftruck. De contracten zijn beëindigd voor faillissement.

21-04-2021 
 1

De leaseovereenkomsten en afw ikkeling daarvan zijn nader beoordeeld. De
contracten zijn beëindigd door BNP Paribas Leasing Solutions BV en die heeft
de objecten verkocht.
De curator had op het eerste oog de indruk dat hier wellicht door een
pandhouder onderhands was verkocht zonder toestemming van de pandgever
of voorzieningenrechter. De benaming van de contracten blijkt echter wat
verwarrend. Ze zijn genaamd financial leaseovereenkomsten maar volgens de
inhoud van de leasecontracten was Paribas Leasing Solutions BV de eigenaar
van de objecten. Er kan niet gezegd worden dat hier door een pandhouder is
verkocht zonder vereiste instemming.

07-06-2022 
 4

Aan de Rabobank zijn de volgende zekerheiden verstrekt
Een pandrecht op:

alle huidige en toekomstige inventaris van Agritrading International
Holding B.V. en Agritrading International B.V.;
alle huidige en toekomstige transportrriddelen van Agritrading
International Holding B.V. en Agritrading International B.V.;
alle huidige en toekomstige voorraden van Agritrading International
Holding B.V. en Agritrading International B.V.; en
alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van Agritrading
International Holding B.V. en Agritrading International B.V. met alle
rechten en zekerheden die samenhangen met deze rechten/vorderingen,
waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

Een borgstelling van de bestuurders.

Aan de leasemaatschappij BNP Paribas is een pandrecht verstrekt op de
geleasde transportmiddelen.

21-04-2021 
 1

Naar de curator begrijpt zijn alle zekerheden afgewikkeld. 07-06-2022 
 4

De bank en de leasemaatschappij hebben beide gebruik gemaakt van hun
separatistenpositie.

De aangeschafte machine is door de bank als pandhouder met instemming van
de kredietnemers, waaronder failliet voorafgaand aan het faillissement
onderhands verkocht hangende een veilingtraject.
Verder heeft de bank als separatist de debiteurenincasso op zich genomen.

De leasemaatschappij heeft - eveneens voorafgaand aan het faillissement -
het vuistpandrecht uitgeoefend op de geleasde trailer en meeneemheftruck.
Deze zijn door de leasemaatschappij ten gelde gebracht en de opbrengst is
van de restantvordering afgetrokken.

21-04-2021 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Op het enige object dat tot de voorraden gerekend kan worden rust een
eigendomsvoorbehoud van de leverancier.

21-04-2021 
 1

Voor zover de curator thans bekend worden er geen retentierechten
uitgeoefend.

21-04-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep op het recht van reclame gedaan. 21-04-2021 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming was reeds voor datum faillissement gestaakt en een
voortzetting of doorstart is niet aan de orde.

21-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1

Doorstarten onderneming

De onderneming was reeds voor datum faillissement gestaakt en een
voortzetting of doorstart is niet aan de orde.

21-04-2021 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-04-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 21-04-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudverplichtingen is op het eerste oog voldaan. De
vennootschap heeft een digitale en fysieke boekhouding, die bijgehouden is en
vlot een overzicht geeft van de belangrijkste gegevens zoals debiteurenpositie
en crediteurenpositie.

21-04-2021 
 1

De jaarrekening over het eerste verlengde boekjaar 2019 is gedeponeerd op
30 november 2020.

21-04-2021 
 1

Gezien de omvang van de vennootschap is geen accountantsverklaring vereist. 21-04-2021 
 1

Aan de stortingsverplichting ad EUR 100 is bij oprichting voldaan. 21-04-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nee

Toelichting 

Op het eerste oog kan niet gesproken worden van onbehoorlijk bestuur. Door
de (resterende) bestuurder is samen met de bank fors geïnvesteerd in de
onderneming.

21-04-2021 
 1

Toelichting 

De curator is doende met bestudering van de aangeleverde administratie.

26-08-2021 
 2

Toelichting 

De curator zal zijn bevindingen in komende verslagperiode bespreken met de
directie.

28-01-2022 
 3

Toelichting 

Met de bestuurder staat een afspraak om dit medio juni 2022 te bespreken.

07-06-2022 
 4

Nee

Toelichting 

Met de bestuurder heeft een bespreking plaatsgehad, waarin een nadere
toelichting is gegeven en een paar kleinere financiele mutaties waar de
curator nog verheldering over w ilde hebben zijn verhelderd. Naar het oordeel
van de curator is er geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

07-09-2022
 5

In onderzoek

Toelichting 

De curator dient nog rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. Uit het feit dat
hiervoor vermeld staat dat het onderwerp in onderzoek is dient niets afgeleid
te worden.

21-04-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Hoewel er een tweede verpanding heeft plaatsgehad, waarvan discussie kan
worden gevoerd of die als paulianeus kwalificeert gezien de wetenschap van
de pandnemer op het moment van daadwerkelijke vestiging is daarvan geen
gebruik gemaakt en daarmee zonder effect gebleven.

07-09-2022
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 

Er zijn thans geen boedelschulden behoudens de kosten van de curator.

21-04-2021 
 1

€ 100,00

Toelichting 

Vanuit het vorige kantoor van de curator heeft doorbelasting van de
voorgeschoten premie voor de verplichte curatorenbelasting aan de boedel
plaatsgehad.

07-09-2022
 5

Toelichting 

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend en heeft naar verwachting van
de curator ook geen vordering.

21-04-2021 
 1

Toelichting 

UWV heeft nog geen vordering ingediend en heeft naar verwachting van de
curator ook geen vordering.

21-04-2021 
 1

€ 2.633,00

Toelichting 

Dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag. Er zijn naar verwachting
geen andere preferente crediteuren.

21-04-2021 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

7

Toelichting 

Naast de bank en de leasemaatschappij zijn er vijf handelscrediteuren.

21-04-2021 
 1

€ 676.721,41

Toelichting 

De crediteurenpositie kan uitgesplitst worden als volgt:
a. 5 handelscrediteuren met vorderingen van in totaal EUR 10.216,52
b. de bank met een vordering van EUR 608.223,48
c. de leasemaatschappij ad EUR 58.281,41.

21-04-2021 
 1

Mits er geen bijzonderheden blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek zal
opheffing bij gebrek aan baten moeten plaatsvinden.

21-04-2021 
 1

Het faillissement zal bij gebrek aan baten opgeheven moeten worden op de
voet van art. 16 Fw.

07-09-2022
 5

Diverse correspondentie. 21-04-2021 
 1

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal aan de hand van de beschikbaar gestelde administratie
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

21-04-2021 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande. 26-08-2021 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Het enige dat nog speelt is de
mogelijke BTW teruggave. De curator hoopt dat komend kwartaal af te
w ikkelen.

07-09-2022
 5

De curator streeft naar afw ikkeling van het faillissement binnen een jaar. 21-04-2021 
 1

Tenzij uit het rechtmatigheidsonderzoek zaken naar voren komen die dit
anders maken, blijft het streven naar afw ikkeling binnen een jaar.

26-08-2021 
 2

Het streven is afw ikkeling voor einde 2022. 07-09-2022
 5

7-12-2022 07-09-2022
 5

Bijlagen
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