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

: Bergamin B.V.

Faillissementsnummer

: 15/14/114 F.

Verslagnummer

: 4

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 (productie 1)

Saldo Kas Bank

: € 8.841,66

Verslagperiode

: 10-10-2014 t/m 22-01-2015

Dit verslag is een eindverslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet van
toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit verslag
niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag dient
uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan dit verslag.
1.

INVENTARISATIE

1.2 Winst en verlies
In de afgelopen periode is de beschikbare administratie doorgenomen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat 2013 deze maar ten dele is verwerkt, maar dat dit niet
te verwijten valt aan de enig aandeelhouder en bestuurder.
1.3 Balanstotaal
In de afgelopen periode is de beschikbare administratie doorgenomen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat 2013 deze maar ten dele is verwerkt, maar dat dit niet
te verwijten valt aan de enig aandeelhouder en bestuurder.

3.

ACTIVA
Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving
Ter zake de kantoorinventaris en voertuigen heeft de boedel een schikking
getroffen, waarbij aan de boedel het bedrag is vergoed van € 8.355,-.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
Na verkregen toelichting over het jaar 2013 is de boedel van oordeel dat niet
geheel is voldaan aan de boekhoudplicht, maar dat zulks niet verweten kan worden
aan de enig aandeelhouder en bestuurder is hierop aangesproken.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
De boedel is, alles overwegende, tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is
geweest van onbehoorlijk bestuur zoals bedoeld in de Wet en zal ter zake geen
actie ondernemen jegens het bestuur.
7.6 Paulianeus handelen
De boedel heeft dit niet kunnen vaststellen.
8.

CREDITEUREN (productie 2)

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

: PM
: € 7.444,32
:-

8.2 Preferente vordering van de fiscus : € 18.200,47
8.3 Preferente vordering van het UWV : € 15.697,74 en € 1.555,10.
8.4 Andere preferente crediteuren

: -

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 5.384,18

8.7 Bedrag betwistte crediteuren

: € 9.761,92
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10. VOORGESTELDE AFWIKKELING
Aangezien de baten niet voldoende zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden wordt voorgesteld om het faillissement ex
artikel 16 Fw op te heffen wegens gebrek aan baten.
Zaandam, 22 januari 2015
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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