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reparatiewerkzaamheden aan computers.
Omzetgegevens

:
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:

9

Verslagperiode

:

22 december 2006 – 19 april 2007

Bestede uren in verslagperiode :

circa 4 uren (bijgewerkt t/m 12-04-07)

Bestede uren Totaal

circa 111 uren

:

Algemeen
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere
belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden
ontleend. Dit verslag wordt tevens gepubliceerd op www.cms-dsb.com onder
downloaden/verslagen faillissementen.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Geen toevoegingen ten opzichte van het vorige verslag.

1.2

Winst en verlies
Geen toevoegingen ten opzichte van het vorige verslag.

1.3

Balanstotaal
Geen toevoegingen ten opzichte van het vorige verslag.

1.4

Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.5

Verzekeringen
De

lopende

verzekeringen

zijn

opgezegd.

Dit

heeft

niet

geleid

tot

premierestituties.
1.6

Huur
Zie vorige verslagen.

1.7

Oorzaak faillissement
Geen toevoegingen ten opzichte van het vorige verslag.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:8

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:8

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 17 februari 2006

Werkzaamheden
UWV heeft haar vordering terzake de overgenomen loonverplichtingen en de
sociale verzekeringspremies ter verificatie ingediend.
De werkzaamheden op dit onderdeel zijn afgerond.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
n.v.t.

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 bedrijfsmiddelen en de voorraden zijn met goedkeuring van de rechtercommissaris ex art. 176 Fw., onderhands verkocht.

3.6

Verkoopopbrengst
Bedrijfsmiddelen en handelsvoorraad:

3.7

€ 3.200,-- (exclusief BTW).

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.
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Voorraden/ onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De voorraad is verkocht. Zie onder 3.6 en vorige verslagen.
Er zijn geen onderhanden werken.

3.10

Verkoopopbrengst
Zie onder 3.6.

3.11

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

Andere activa
3.12

Beschrijving en Werkzaamheden
Gefailleerde is rechthebbende op twee (beeld) merkenrechten, welke zijn
ingeschreven in het Benelux Merkenregister. De bestuurder van gefailleerde
heeft aangegeven de merkenrechten niet over te willen nemen, mede
aangezien deze (vrijwel) geen economische waarde zouden
vertegenwoordigen. De curator zal de omvang van zijn
verkoopwerkzaamheden op dit punt beperken tot de verwachte opbrengst.
Werkzaamheden
Zie hiervoor.

3.13

Faillissementsrekening
Het in totaal t/m heden gerealiseerde actief bedraagt € 15.957,34 waarvan
thans pro resto beschikbaar is een bedrag ad € 12.868,68, tevens het saldo
op de faillissementsrekening per heden.
Het actief is de afgelopen verslagperiode vermeerderd met (i) betaling van
een pre-faillissementsdebiteur ad € 511,07 en (ii) rentebijschrijvingen ad
totaal € 206,82. Zie tevens het als bijlage 1 bijgevoegde tussentijds

4

financieel

verslag

en

als

bijlage

2

het

laatste

afschrift

van

de

faillissementsrekening.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille bedraagt ca. € 13.000,--. De debiteuren zijn
verpand

aan

Fortis

Commercial

factorovereenkomst
faillissementsdatum

d.d.

29

bedraagt

Finance
april

volgens

N.V.

2005.
opgave

uit
De
ad

€

hoofde

van

een

roodstand
4.742,00.

per
Fortis

Commercial Finance is verzocht de roodstand, die volgens haar opgave
€ 867,19 bedraagt, te onderbouwen. Nadat de roodstand is volgelopen valt
het meerdere volledig in de boedel.
4.2

Opbrengst
Tot op heden is door de debiteuren een bedrag ad € 1.233,07 betaald op de
faillissementsrekening

en

€

4.170,99

betaald

op

rekening

van

de

pandhouder, Fortis Commercial Finance N.V.
4.3

Boedelbijdrage
De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de curator de
openstaande

vorderingen

zal

incasseren

voor

de

gebruikelijke

separatistenvergoeding van 10%. Gelet op de omvang van de geïncasseerde
bedragen is tussentijdse afrekening met de pandhouder niet nodig.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand. De komende verslagperiode zal de debiteurenincasso voor
zover opportuun worden voortgezet.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Zie openbaar verslag nr. 1.
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5.2

Leasecontracten
Afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zoals onder hoofdstuk 4.1 gememoreerd, zijn de debiteuren verpand aan
Fortis Commercial Finance N.V. uit hoofde van de factorovereenkomst d.d.
29 april 2005.

5.4

Separatistenpositie
Zie bovenstaand.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
De werkzaamheden op dit onderdeel zijn afgerond.

5.7

Reclamerechten
Onbekend.

5.8

Retentierechten
Niet van toepassing.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten bleken reeds per faillissementsdatum beëindigd.

6.2

Financiële verslaglegging
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.
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Doorstart
6.3

Beschrijving
Een doorstart bleek niet mogelijk.

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 voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2

Depot jaarrekeningen
Zie vorige verslagen.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant
n.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde en daarmee het verstrijken
van de verjaringstermijn ex artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de
aandelen te vorderen, zal curator geen nader onderzoek verrichten naar de
volstorting van de aandelen.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur
Curator ziet na analyse van de administratie, de jaarcijfers en de overige af
te wikkelen kwesties vooralsnog geen aanleiding een nader onderzoek in te
stellen naar bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6

Paulianeus handelen
Er zijn geen indicaties van paulianeus handelen.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

tot op heden niet ingediend

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

€ 424.073,--

(bijlage 3)

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

€ 82.808,03

(bijlage 3)

8.4

Andere preferente crediteuren

:

€ 869,--

(bijlage 3)

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

45

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 231.707,24

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

(bijlage 4)

Gelet op het gerealiseerde actief en de hoogte van fiscale vordering, zal naar
verwachting geen uitkering aan de concurrente schuldeisers worden gedaan.
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9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak
De werkzaamheden in de volgende periode zullen voornamelijk bestaan uit:
-

9.3

Voortzetten debiteurenincasso.

Indiening volgend verslag
Op de voet van artikel 73a lid 2 Fw heeft de rechter-commissaris de
verslagtermijn

gesteld

op

6

maanden.

Een

opvolgend

verslag

wordt

geagendeerd op 19 oktober 2007.
Hilversum, 19 april 2007

M.I. van Dijk
(curator)
Bijlage(n): voornoemd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: 30600074.
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