FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 5
:

De

Datum: 7 februari 2007

besloten

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. Zie onder hoofdstuk 7.1.

Personeel gemiddeld aantal

:

0

Verslagperiode

:

20 oktober 2006 – 6 februari 2007

Bestede uren in verslagperiode :

circa 4 uren (bijgewerkt t/m 6 februari 2007)

Bestede uren Totaal

circa 58 uren (bijgewerkt t/m 6 februari 2007)

:

Algemeen
Dit verslag is bestemd voor schuldeisers en andere belanghebbenden. Aan de
inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 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 tevens 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. De heer G. van Berge, eveneens zoon
van de heer D. van Berge, was feitelijk mede-bestuurder en procuratiehouder
van gefaillleerde.
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.
Een aandeelhoudersregister ontbreekt, net als overige documentatie en
administratie.
1.2

Winst en verlies/Balanstotaal
De curator beschikt niet over financiële gegevens. Er zijn geen jaarverslagen
en er is geen boekhouding. De bestuurder heeft verklaard de boekhouding
handmatig te hebben gevoerd zonder systeem en zonder wijze van
archivering. Zie voorts onder hoofdstuk 7.1.

1.3

Lopende procedures
n.v.t.
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1.4

Verzekeringen
Onbekend.

1.5

Huur
De curator verwijst naar openbaar verslag nr. 1.

1.6

Oorzaak faillissement
Het beeld is ontstaan dat de gefailleerde onderneming is misbruikt om
bewust schulden te doen ontstaan. Er zijn geen activa aanwezig voor verhaal
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Evenmin is er enige
administratie aan de curator overhandigd. Zie voorts onder hoofdstuk 7.1 en
verder.

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
N.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst
N.v.t

3.3

Hoogte hypotheek
N.v.t.
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3.4

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

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
Geen.

3.6

Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.7

Boedelbijdrage
N.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De handelsvoorraad, bestaande uit 480 auto- / vrachtwagenbanden, is door
de curator verkocht. De voorraad is verpand aan ABN AMRO Bank N.V.

3.10

Verkoopopbrengst
€ 1.884,96 (inclusief BTW).

3.11

Boedelbijdrage
Met

de

pandhouder

is

een

separatistenvergoeding

van

50

%

overeengekomen. Er zal nog worden afgerekend met de pandhouder.
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Werkzaamheden
N.v.t.
Andere activa
3.12

Beschrijving
De curator verwijst naar openbaar verslag nr. 1. Naast de reeds verkochte
voorraad lijken er geen activa aanwezig die voor uitwinning vatbaar zijn.

3.13

Verkoopopbrengst
N.v.t.
Werkzaamheden/faillissementsrekening
Als bijlage 1 wordt aan dit verslag gehecht een tussentijds financieel
verslag, waaruit blijkt dat het tot op heden gerealiseerd actief € 2.525,041
bedraagt, wat tevens het saldo op de faillissementsrekening per heden is
(kopie laatste rekeningafschrift toegevoegd als bijlage 2).
Er zal nog met de pandhouder worden afgerekend.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Zoals in de vorige openbare verslagen gememoreerd, heeft de pandhouder
aan de curator bericht dat het debiteurensaldo per datum faillissement
volgens opgave van gefailleerde zelf, € 396.121,50 zou bedragen. Nader
onderzoek leerde dat de debiteurenvorderingen, intercompany leningen
betrof. De debiteuren zijn vennootschappen waarvan de heren D. van Berge,
G. van Berge en/of G. van Berge (middellijk) bestuurder/aandeelhouder zijn.
Deze

vennootschappen

betwisten

de

vorderingen

van

gefailleerde.

Onderzoek door de pandhouder leerde dat de vorderingen van gefailleerde
waarschijnlijk nimmer hebben bestaan, zo heeft de curator van de
pandhouder vernomen.
4.2

Opbrengst
Niet bekend.
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4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De curator verwijst naar openbaar verslag nr. 1.

5.2

Leasecontracten
Zie openbaar verslag nr. 1.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn diverse zekerheidsrechten gevestigd, ondermeer pandrechten op
vorderingen en voertuigen.

5.4

Separatistenpositie
Zie boven.

5.5

Boedelbijdragen
Zie onder 3.10.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse

leveranciers

hebben

zich

beroepen

op

gevestigde

eigendomsvoorbehouden. Er zijn echter geen voorraden etc. aangetroffen,
uitgezonderd de autobanden.
5.7

Reclamerechten
N.v.t.

5.8

Retentierechten
N.v.t.
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Werkzaamheden
N.v.t.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
Er zijn geen bedrijfsactiviteiten voortgezet, althans niet door de curator.

6.2

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

Doorstart
6.3

Beschrijving
Er is geen doorstart mogelijk.

6.4

Verantwoording
N.v.t.

6.5

Opbrengst
N.v.t.

6.6

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
N.v.t.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is niet voldaan aan de administratieplicht. Voor de achtergronden wordt
verwezen naar eerdere openbare verslagen.

7.2

Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarstukken vastgesteld en/of gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Onbekend.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De heren G. en D. van Berge, (feitelijk) bestuurders van gefailleerde, zijn op
voet van artikel 105 jo. 106 Fw respectievelijk 66 Fw gehoord. Dit heeft ertoe
geleid

dat

de

handelsvoorraad,

genoemd

onder

3.9,

kon

worden

gelokaliseerd en verkocht.
Te constateren valt dat, ondanks inspanningen daartoe van de curator, er
geen administratie is overhandigd. Naar verwachting is er in het geheel geen
administratie (meer) voorhanden. Evenmin zijn er jaarstukken vastgesteld
en/of gedeponeerd. De curator stelt vast dat er niet aan de administratie- en
deponeringsplicht is voldaan. Voorts is het beeld ontstaan dat de gefailleerde
onderneming is misbruikt om bewust schulden te doen ontstaan. Mede op
basis van deze gronden heeft de curator de heren G. en D. van Berge
aansprakelijk gesteld voor het deficit onder meer op de voet van art. 2: 248
BW. De heren G. en D. van Berge hebben op deze aansprakelijkstelling niet
gereageerd en de advocaat die eerder voor gefailleerde en de heren Van
Berge optrad, treedt thans niet meer voor hen op. De curator heeft in de
afgelopen verslagperiode diverse werkzaamheden op dit punt verricht.
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7.6

Paulianeus handelen
Onbekend.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Geen

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

€ 129.126,- (bijlage 3)

8.3

Preferente vordering van het UWV

:

Geen

8.4

Aantal andere preferente crediteuren :

1

8.5

Andere preferente vordering

:

€ 324,69 (bijlage 3)

8.6

Aantal concurrente crediteuren

:

18

8.7

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 826.469,96 (bijlage 4)

8.8

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Artikel 16 Fw.

Werkzaamheden
N.v.t.
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9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak
Overwogen zal worden om aangifte te doen tegen de heren Van Berge.
Voorts zal met de advocaat van de pandhouder nader worden overlegd over
de mogelijkheden tot verhaal en het nemen van gezamenlijke actie.

9.3

Indiening volgend verslag
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de termijn voor het
indienen van het volgend verslag vast te stellen op 6 maanden ex art. 73a lid
2 Fw.
Werkzaamheden
Zie boven.

Hilversum, 7 februari 2007

Mr. M.I. van Dijk
(curator)

De curator in dit

faillissement is mr. M.I. van Dijk, CMS Derks Star Busmann, Oude Enghweg 2 (1217 JC)

Hilversum, postbus 272 (1200 AG), telefoonnummer: 035 - 67 21 841, telefaxnummer.:035 - 67 21 884,
michiel.vandijk@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com, dossiernummer.: 30500305
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