OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: Bergamin B.V.

Faillissementsnummer

: 15/14/114 F.

Verslagnummer

: 1

Datum uitspraak

: 11 maart 2014

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. J. Snitker

Activiteiten onderneming

: taxibedrijf

Omzetgegevens

: € 0

Aantal personeel

: 4

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: NL14KASA0223235679

Saldo Kas Bank

: € 0,-

Verslagperiode

: 11 maart t/m 25 april 2014

1.

INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer J.P. Bergamin.
Curanda is opgericht op 26 augustus 1986. Volgens opgave van de heer Bergamin
is curanda weer actief (gemaakt) in 2012. De heer Bergamin heeft de bedrijfsactiviteiten overgenomen van de vennootschap onder firma Beemster Taxi
Centrale v.o.f.. welke vennootschap en haar vennoten (R.A. Groeneveld en S.
Groeneveld) op 22 mei 2012 in staat van faillissement zijn verklaard. De heer
Bergamin heeft de overgenomen bedrijfsactiviteiten ondergebracht in curanda.
1.2 Winst en verlies
Op dit moment is alleen de jaarrekening 2012 beschikbaar.
Jaar
2012

Omzet
230.902

Resultaat
- 5.667

Eigen Vermogen
28.939

1.3 Balanstotaal
Op dit moment is alleen de jaarrekening 2012 beschikbaar.
Jaar
2012

Activa
146.167

Passiva
117.228

Eigen Vermogen
28.939

1.4 Lopende procedures
Op dit moment voorwerp van onderzoek.
1.5 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur waren de bedrijfsactiviteiten al beëindigd en de
verzekeringen opgezegd.
1.6 Huur
Curanda staat ingeschreven op het adres aan de Heiligeweg 49 te Krommenie.
Voor datum van het faillissement is curanda huurder geweest van kantoorruimte
aan de Insulindeweg 9 te Midden Beemster.
1.7 Oorzaak faillissement
Uit het voorlopig onderzoek is het volgende gebleken. Curanda heeft de
bedrijfsactiviteiten voortgezet van de vennootschap onder firma Beemster Taxi
Centrale v.o.f. De heer J.P. Bergamin is de bestuurder van curanda. De dagelijkse
leiding binnen curanda was even wel in handen van de voormalige vennoten van
de Beemster Taxi Centrale (R.A. Groeneveld en S. Groeneveld). De controle op
deze dagelijkse leiding was, zoals het zich thans laat aanzien, niet optimaal te
noemen. Nadat het bestuur bleek dat curanda achterstallige betalingsverplichtingen had, is door het bestuur ingegrepen en zijn de bedrijfsactiviteiten
gestaakt, is afscheid genomen van de heer en mevrouw Groeneveld en is de
werknemers een andere dienstbetrekking aangeboden. Een viertal werknemers
zijn niet ingegaan op dit aanbod en twee hiervan hebben uiteindelijk verzocht om
het faillissement van curanda.
2.

PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

: 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

: onbekend (ook oproepkrachten)

2.3 Datum ontslagaanzegging

: 11 maart 2014

2.4 Werkzaamheden
De bestaande arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd en de intake van het UWV
heeft plaatsgevonden. De boedel is thans in afwachting van de door het UWV
overgenomen loon(door)betalingsverplichtingen.
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3.

ACTIVA
Onroerende Zaken

3.1 Beschrijving

: Niet aanwezig.

3.2 Verkoopopbrengst

: N.V.T.

3.3 Hoogte hypotheek

: N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Werkzaamheden
Geen.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Er is enig verouderd kantoormeubilair beschikbaar. Volgens opgave van het
bestuur was het rijdend materieel niet in eigendom en zijn de lease overeenkomsten overgenomen door een derde partij. Een en ander is voorwerp van
onderzoek.
3.6 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
3.7 Boedelbijdrage
N.V.T.
Werkzaamheden
De boedel tracht een koper te vinden voor het meubilair. De boedel zal een nader
onderzoek instellen naar de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens opgave van het bestuur is hiervan geen sprake (geweest).
Voorraden / Onderhanden werk
3.9 Beschrijving

: Volgens opgave van het bestuurd is er geen
sprake van onderhanden werk.

3.10 Verkoopopbrengst

: N.V.T.

3.11 Boedelbijdrage

: N.V.T.
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Werkzaamheden
Geen.
Andere Activa
3.12 Beschrijving
Voorwerp van onderzoek.
3.13 Verkoopopbrengst
P.M.
Werkzaamheden
De boedel zal het nodige onderzoek verrichten.
4.

DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

: Volgens opgave niet aanwezig.

4.2 Opbrengst

: 0

4.3 Boedelbijdrage

: N.V.T.

Werkzaamheden
Onderzoek.
5.

BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij de Rabobank Zaanstreek. Per datum faillissement was er
geen debetstand. Volgens opgave was er sprake van een creditsaldo van €
499,89. De bank is verzocht om betaling.
5.2
Leasecontracten
Is voorwerp van onderzoek.
5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet gebleken.
5.4 Separatistenpositie
Hiervan is niet gebleken.
5.5 Boedelbijdragen
N.V.T.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is geen beroep gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.
5.8 Retentierechten
Deze worden niet uitgeoefend.
Werkzaamheden
De boedel zal het nodige onderzoek verrichten.
6.

DOORSTART/VOORTZETTEN

Er is geen sprake van een voortzetting door de boedel. De boedel is ook niet
betrokken bij een doorstart. De boedel zal onderzoeken of en onder welke
voorwaarden er voor datum van het faillissement sprake is geweest van een
voortzetting.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur is verzocht om de jaarstukken 2013 en de boekhouding 2014. De
boedel beschikt over de bankafschriften.
7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
7.3 Goedkeurende verklaring
Niet van toepasing.
7.4 Stortingsverplichting op aandelen
Heeft in 1986 plaatsgevonden.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek.
8.

CREDITEUREN (productie 1)

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. verhuurder

:::-

8.2 Preferente vordering van de fiscus : nog niet bekend
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8.3 Preferente vordering van het UWV : nog niet bekend.
8.4 Andere preferente crediteuren

:

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 1.724,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

: Nog niet bekend.

Werkzaamheden
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De boedel is in afwachting van de
reacties.
9.

PROCEDURES

9.1
Naam wederpartij(en)
Niet bekend.
9.2
Aard van de procedure
Niet bekend.
9.3
Stand procedure
Niet bekend.
Werkzaamheden
In onderzoek.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
Het onderzoek richt zich op de aanwezige stukken. Voorts zal het onderzoek zich
nader richten op de rechtshandelingen van curanda voorafgaand aan het faillissement en het (gevoerde) bestuur. De boekhouding is voorwerp van onderzoek.
Verder zal het nodige overleg plaatsvinden met de belanghebbende.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Zaandam, 25 april 2014
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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