FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 1
:

De

besloten

Datum: 12 oktober 2005
vennootschap

aansprakelijkheid

met

beperkte

Handelsonderneming

“Road Runner” Tyre B.V., h.o.d.n. Road
Runner Tyre, statutair en feitelijk gevestigd te
Muiderberg
Faillissementsnummer

:

05.621 F

Datum uitspraak

:

20 september 2005

Curator

:

mr. M.I. van Dijk

R-C

:

mr. A.C.A. Wildenburg

Activiteiten onderneming

:

De bedrijfsomschrijving luidt: de exploitatie van
een handelsonderneming (in- en verkoop van
autobanden).

Omzetgegevens

:

Onbekend

Personeel gemiddeld aantal

:

0

Verslagperiode

:

20 september t/m 12 oktober 2005

Bestede uren in verslagperiode :

10 uur 45 minuten (Bijlage 1)

Bestede uren Totaal

10 uur 45 minuten

:

Algemeen
Dit verslag is bestemd voor en andere belanghebbenden. Aan de inhoud van dit
verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit inhoud van dit verslag is
hoofdzakelijk gebaseerd op van schuldeisers verkregen informatie die nog moet
worden geverifieerd. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website
www.cms-dsb.com onder Publicaties/Faillissementen.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Statutaire en feitelijke vestiging; datum oprichting:
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 30 juni 1987 en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 33195009. De vennootschap heeft
haar statutaire zetel te Amsterdam. Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was de vennootschap gevestigd te Almere aan de Haagbeukweg
113. kort tevoren was de vennootschap eveneens gevestigd te Muiderberg
aan de Naarderstraatweg 2c.
Geplaatst en gestort kapitaal:
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 439.990,-.
Bestuurder:
Als bestuurder van failliet staat de heer D. van Berge geregistreerd. Tot voor
kort

stond

als

bestuurder

geregistreerd

Beleggingsmaatschappij

Van

Klaveren Bussum N.V., gevestigd te Muiderberg aan de Naarderstraatweg 2.
Van deze vennootschap is de heer C. van Berge enig aandeelhouder en
bestuurder. De heer C. van Berge is zoon van de heer D. van Berge.
Bestuurder D. van Berge zou op 1 januari 2005 als bestuurder van de
vennootschap in functie zijn getreden.
Aandeelhouders:
Het is de curator niet bekend wie de aandelen houden. Het is de curator
evenmin bekend of de aandelen ten tijde van de oprichting zijn volgestort.
1.2

Winst en verlies/Balanstotaal
De curator beschikt niet over financiële gegevens. Er zijn sedert 1999 geen
jaarverslagen opgesteld en/of gedeponeerd.

1.3

Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures waarbij failliet is
betrokken.

1.4

Verzekeringen
De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. Vermoedelijk heeft
failliet een aantal verzekeringen in het verleden afgesloten die wegens
onbetaald gebleven premies zijn beëindigd. Via de postblokkade heeft de
curator tot op heden geen bewijzen van lopende verzekeringen aangetroffen.

1.5

Huur
Het vestigingsadres van failliet te Almere betreft een woonhuis van de heer
G. van Berge, zoon van bestuurder D. van Berge. Het adres te Muiderberg
waar failliet tot voorkort geregistreerd stond betreft het adres van de exechtgenote

van

de

bestuurder.

Vanuit

beide

adressen

zijn

geen

ondernemingsactiviteiten uitgevoerd. De curator heeft begrepen dat failliet
nog een loods in Noord-Holland zou huren waar diverse voorraden zouden
kunnen zijn opgeslagen. De curator is in afwachting van nadere gegevens.
1.6

Oorzaak faillissement
De curator is niet bekend met de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:

0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

0

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

geen werkzaamheden

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Verkoopopbrengst
N.v.t

3.3

Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
De curator is niet bekend met bedrijfsmiddelen van failliet.
3.6

Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.7

Boedelbijdrage
N.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de curator bekend heeft de Belastingdienst geen bodembeslag
gelegd ten laste van failliet.
Werkzaamheden
Nog niet bekend.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
In de loods in Noord-Holland ligt mogelijk een bescheiden voorraad
opgeslagen.

3.10

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.11

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
Nog niet bekend.

Andere activa
3.12 Beschrijving
Failliet bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. De aangehouden rekening met
nummer 54.86.71.206 kende per faillissementsdatum een debetsaldo van
€ 66.497,12. Er is geen kasgeld aangetroffen. Er lijken geen activa aanwezig
die voor uitwinning vatbaar zijn. Failliet bankiert voorts bij Coöperatieve
Rabobank Weesp, Muiden en Omstreken U.A. De aangehouden rekening met
nummer 1570.15.777 kende per faillissementsdatum een debetsaldo van
€ 2.696,36.
3.13

Verkoopopbrengst
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn in eerste verband aan IFN Finance
B.V. Volgens opgaaf van de pandhouder bedraagt dit saldo per datum
faillissement ad € 396.121,50. De reële waarde hiervan ligt vermoedelijk
substantieel lager, vanwege disputen, tegenvorderingen van debiteuren en
mogelijk vervalste debiteuren. De vordering van IFN Finance B.V. bedraagt
ad € 325.614,66.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
De curator zal overleggen met de pandhouder omtrent de uitwinning van de
vorderingen.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank N.V. per faillissementsdatum bedraagt ad
€ 60.170,08. Tussen failliet en voornoemde bank is een kredietovereenkomst
gesloten. De overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg € 50.000,-. Als
zekerheden zijn gevestigd een pandrecht op de voorraden en een pand op de
bedrijfsinventaris. Tussen failliet, ABN AMRO Bank N.V. en IFN Finance B.V.
is voorts een zogeheten wederzijdse zekerhedenregeling overeengekomen.
In het kader van de door IFN Finance B.V. verstrekte financiering bedraagt
de vordering per faillissementsdatum op failliet ad € 325.614,66.

5.2

Leasecontracten
De

vennootschap

heeft

meerdere

lease-overeenkomsten

gesloten,

ondermeer met Amstellease met betrekking tot drie voertuigen, alsmede met
Volvo Lease, met betrekking tot één of meerdere bedrijfsvoertuigen. De
betreffende verhuurders hebben hun voertuigen inmiddels opgeëist. Het is de
curator niet bekend waar de voertuigen zich thans bevinden.
5.3

Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4

Separatistenpositie
N.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben geleverde voorraden opgeëist op basis van
eigendomsvoorbehoud.

De

curator

eigendomsvoorbehouden nog af te wikkelen.
5.7

Reclamerechten
Nog niet bekend.

5.8

Retentierechten
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
Divers.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
Er zijn geen bedrijfsactiviteiten voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

Doorstart
6.3
Beschrijving
Er is geen doorstart mogelijk.

dient

de

ingeroepen

6.4

Verantwoording
N.v.t.

6.5

Opbrengst
N.v.t.

6.6

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er

is

geen

administratie

aangetroffen.

Er

is

vermoedelijk

ook

geen

administratie gevoerd.
7.2

Depot jaarrekeningen
Zoals eerder gememoreerd zijn de jaarverslagen vanaf 1999 niet vastgesteld
en/of gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet bekend.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Er zijn indicaties van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Niet bekend.
Werkzaamheden
Divers.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Nog niet bekend.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
€ 26.408,-

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

Nog niet bekend

8.4

Andere preferente crediteuren

:

Nog niet bekend

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

11

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 642.747,73

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

artikel 16 Fw.

Werkzaamheden
N.v.t.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

9.2

Plan van aanpak
De curator beschikt op dit moment over weinig informatie. Eventueel dient
de bestuurder te worden gehoord op voet van artikel 105 juncto 106 Fw.
Naast de verdere afwikkeling, zullen de vervolgactiviteiten van de curator
zich met name richten op onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur,
paulianeus handelen en eventuele andere onregelmatigheden.

9.3

Indiening volgend verslag
3 maanden
Werkzaamheden
Zie boven.

Hilversum, 12 oktober 2005

Mr. M.I. van Dijk
curator

