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mr. R, van den Bos
mr. M.M. Vanhommerig
groothandel in en ontwikkeling van revalidatie-

Activiteiten onderneming

apparatuur ten behoeve van mensen met een

handicap,

bed

rijfsactiviteiten reeds

in

2008

gestaakt.

Bestede uren verslagPeriode

:
:

Bestede uren totaal

t ll:2O

Verslagperiode

10 september

tot 15 november

2010

3:05

Het vorige openbaar verslag dateert van 10 september 2010. De onderdelen 1.1 tot
en met 1.3 worden gehandhaafd, omdat zij algemene informatie verstrekken over

de directie, organisatie en financiën van de vennootschap. Wat mij betreft is dit
tevens het slotverslag.
1.

Inventa r¡sat¡e

1.1

Direct¡e en organisat¡e

De vennootschap heeft meerdere aandeelhouders. Bestuurder is de heer
A.W.M. Schulte. Volgens de heer Schulte zijn de bed rijfsactiviteiten reeds in
2008 gestaakt en zijn nadien geen activlteiten meer verricht.
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t.2

Winst en verl¡es

2008: € 74.835,-- verlies
2009: € 7.340,-- verlies
1.3

Balanstotaal

2008: € 287.000,-2009: € 289.000,--

(Uit de mij ter beschikking gestelde stukken blijkt dat in 2009 nog diverse
roerende zaken zoals ka ntoorinventa ris, voorraad en een vervoermiddel,
aanwezig zouden zijn. De heer Schulte deelde mij daarover echter mee, dat
deze activa niet meer aanwezig zijn, want door de fiscus executoriaal
verkocht, Het vervoermiddel is aan de garagist verkocht. De balans zou op
deze onderdelen moeten worden aangepast.)

2.

Act¡va

Het enige actief bestaat uit de creditstand van de ING rekening, dat is
veroorzaakt door een fiscale teruggave ten bedrage van € 1.395,--. Er zijn
geen andere activa.

Rechtmatigheid
3.1

Onbehoorlijk bestuur

Ik ben niet op aanwijzingen gestuit die zouden kunnen duiden op kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Het feit dat de jaarrekening 2005 als laatste is
gedeponeerd, vormt naar m¡jn mening evenmin voldoende grondslag voor

verder onderzoek, omdat van buiten komende oorzaken het faillissement
hebben veroorzaakt. De activiteiten zijn feitelijk al een jaar of twee vóór de
fa

3.2

illietverkla ring gestaakt.

Paulianeus handelen

Ik heb geen aanwijzingen die zouden kunnen duiden op paulianeus handelen.
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4.

Cred¡teuren
Een recent crediteurenoverzicht is aangehecht. Er melden zich nauwelijks
crediteuren, hetgeen te maken zal hebben met het feit dat de activiteiten
feitelfk al twee jaar geleden zijn beëindigd.

5.

Overig
Nu er geen activa zijn, zich bij m'rjn weten geen onregelmatigheden hebben

voorgedaan en zich amper meer crediteuren melden, zijn er naar mijn
mening geen beletselen om het faillissement op kofte termijn voor te dragen
om te worden opgeheven bij gebrek aan baten.

Arnhem, 15 november 2010

mr. R, van den Bos

CMS Derks Star Busmann N.V.

Postbus 560

6800 AN ARNHEM

telefoon: 026 - 3538 250; telefax: 026 - 3538 292
e-mail : ronald.vandenbos@cms-dsb.com

Bijlage

1.

Bijlage2.

Tijdregistratie van 10 september tot 15 november 2010
Crediteurenoverzicht

N.B.:

Aan dit openbare verslag en haar bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het verslag is bedoeld om informatie te verstrekken over de behandeling en
vootgang van het faillissement en geeft inzicht in de toestand van de boedel(s).
Getracht ¡s de informatie zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, maar de lezer dient
zich te realiseren dat het verslag noodza kelijkerwijs een weergave op hoofdlijnen is
van de gebeurtenissen gedurende de verslagperiode.

