FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 7

Gegevensonderneming

De

Datum: 31 maart 2OO8

besloten vennootschap met

aansprakelijkheid
"Road Runner" Tyre

beperkte

Handelsonderneming
8.V., h.o.d.n. Road

Runner Tyre, statutair en feitelijk gevestigd te
Muiderberg

Faillissementsnummer

0 5 . 6 2 1F

Datumuitspraak

20 september2005

Curator

mr . M .I. van Dijk

R-C

mr . M .L.D.Akkaya

onderneming
Activiteiten

luidt: de exploitatievan
De bedrijfsomschrijving
( in- en ver koop v an
een handelsonder neming
autobanden) .

Omzetgegevens
gemiddeldaantal
Personeel

Onbekend
0

26 augustus2OO7tot en met 16 maaft 2008
Verslagperiode
Bestedeurenin verslagPeriode 86 uur en 24 minuten

BestedeurenTotaal

256 uur en 17 minuten

Algemeen
De curatorwijst erop dat de Hilversumsevestigingvan zijn kantoorCMSDerks
Star Busmannis geintegreerdin de Utrechtsevestigingin een nieuw pand te
van de curator is weergegevenop de
Utrecht.Het nieuwecorrespondentie-adres
laatstepaginavan dit verslag.
In de afgelopenverslagperiodeis mr M.L.D.Akkayain het onderhavige
in opvolgingvan mr A.C.A.
faillissementbenoemdtot rechter-commissaris,
W i l d e n b u rg .
Aan de inhoudvan dit verslagkunnengeen rechtenworden ontleend.Dit
verslagwordt eveneensgepubliceerdop www.cms-dsb.com.
1.

Inventarisatie
Geenwijzigingenten opzichtevan vorige verslagen.

2.

Personeel
Niet van toepassing,voor zover bekend.

3.

Activa
Het saldo op de boedelrekeningbedraagt per de datum van dit verslag pro
resto €966,4O. Een tussentijdsfinancieelverslag waaruit de samenstell¡ng
van dit actief bl¡jkt gaat bij dit verslagals bijlaqe 1. Vooralsnogis sprakevan
een negatieveboedel.

4.

Debiteuren
Geen ontwikkelingenten opzichtevan het zesdeverslag.

5.

Bank I Zekerheden
Verwezenwordt naar het eersteopenbareverslag.

6.

Doorstart / voortzetten
N i e t va n to e p a ssi n g .

7.

Rechtmatigheid
Er lopen twee procedures:één tegen de erven van een inmiddelsoverleden
, één tegen een ander fam ilielidvan de
f a m il i e l i dva n d e b e stu u rder ( s)en
bestuurder(s). Aan beide famílieleden heeft gefailleerde, klaarblijkelijk
zonder enige rechtsgrond,bedragen overgeboekt.Voorts heeft de curator
aangifte gedaan tegen de bestuurders van gefailleerde, vanwege de
geconstateerdeonregelmatigheden.Nadere gerechtelijkestappen tegen de
bestuurder(s)zijn in voorbereiding.

8.

Crediteuren
dat als bijlage2 is overgelegd
Verwezenwordt naar het crediteurenoverzicht
hebben zich in de
bij het zesde openbareverslag. In de crediteurenpositie
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. Wel heeft de
nog een aantalaanslagenop te zullenleg gen,
a a n g e ko n digd
Be l asti n g d i e n st
maar de hoogte daarvanis thans nog niet bekend.

9.

Overig
Termijn afwikkeling faillissement, plan van aanpak
Met de afwikkelingvan het faillissementkan nog geruime tijd gemoeidzijn,
in verband met de tegen de bestuurder(s)en derden geëntameerdeen nog
te entamerenprocedures.
Vooruítzichten
Vooralsnogzijn de vooruitzichtenvoor de crediteurensomber.
Indiening volgend verslag
Het volgende openbare verslag zal worden ingediend omstreeks 30
september2008.

Utrecht,31 maart2008

curator
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E-mail: michiel.vandiik@cms-dsb.com,

