
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : JMS Nederland B.V. 

Faillissementsnummer  : 15/14/395 F.     

Verslagnummer : 1  

Datum uitspraak  : 11 september 2014     

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :   groothandel in bovenkleding 

Omzetgegevens :   €   

Aantal personeel :  Geen 

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL18 KASA 0223 2571 41  

Saldo Kas Bank : € 0,- 

Verslagperiode  : 11 september t/m 24 oktober 2014   

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Volgens de beschikbare stukken van het handelsregister is het bestuur in handen  
geweest van Jungbold & Moreno-Stolz Verwaltings-GmbH, welke tevens enig  
aandeelhoudster is geweest. Volgens het uittreksel van het handelsregister van het  
Amtsgericht Ludwigshaven am Rhein is de bestuurder op 1 augustus 2014 ook in  
staat van faillissement verklaard. De boedel heeft de curator van de bestuurder  
inmiddels benaderd voor nadere informatie. 
 
De directie is niet meer beschikbaar voor het onderzoek. De verkregen informatie  
is afkomstig van de voormalige werkneemster van curanda die het verzoekschrift  
wegens een loonvordering heeft ingediend (mevrouw A.E. Vermeulen-Zuurmond). 
 
1.2 Winst en verlies 
Er zijn geen jaarstukken beschikbaar. Volgens opgave van de voormalige  
werkneemster is de huurovereenkomst met betrekking tot het voormalige  
ondernemingsadres aan de Penningweg 93 A/B al een aantal maanden voor  
het faillissement beëindigd en zijn alle goederen inclusief de administratie  
naar de moeder vennootschap in Duitsland overgebracht.  
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1.3 Balanstotaal 
Er zijn geen stukken beschikbaar.  
 
1.4  Lopende procedures 
Niet bekend.  
 
1.5  Verzekeringen 
Volgens de voormalige werkneemster zijn alle verzekeringen voor datum van het 
faillissement opgezegd.  
 
1.6 Huur 
De onderneming was voorheen gevestigd in het bedrijfspand aan de Penningweg 
93 A/B dat werd gehuurd.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Volgens opgave van de voormalige werkneemster is het faillissement een gevolg 
van de economische recessie. De aanvraag van deze  voormalige werkneemster 
tot het uitspreken van het faillissement, is gedaan in overleg met het bestuur van 
curanda.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement :  0 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  :  1 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  :  N.V.T.  
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving 
Niet van toepassing, de voormalige bedrijfsruimte werd gehuurd.  
  
3.2 Verkoopopbrengst  :  N.V.T.  
 
3.3 Hoogte hypotheek   :  N.V.T.  
 
3.4 Boedelbijdrage                           :  N.V.T. 
 
  Bedrijfsmiddelen 
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3.5 Beschrijving  
Niet meer aanwezig ten tijde van het faillissement. Volgens de voormalige  
werkneemster is deze voorafgaand aan het faillissement overgebracht naar het  
moeder bedrijf in Duistland. De boedel heeft ter zake contact opgenomen met de  
Duitse curator van de moeder vennootschap.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
N.V.T.  
 
3.7 Boedelbijdrage  
N.V.T.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Niet aan de orde.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
Niet meer aanwezig. Er is overleg gezocht met de curator van de moeder  
vennootschap.  
 
3.10 Verkoopopbrengst  : N.V.T.  
 
3.11 Boedelbijdrage : N.V.T. 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Is voorwerp van nader onderzoek. 
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M. 
 
Werkzaamheden 
Overleg met de curator in Duitsland van de moeder vennootschap.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  0 
 
4.2  Opbrengst  :  0 
 
4.3  Boedelbijdrage :  0 
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Werkzaamheden 
Volgens opgave van de voormalige werkneemster niet aanwezig.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Niet bekend. 
 
5.2 Leasecontracten 
Niet bekend.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Niet bekend.  
5.4 Separatistenpositie   
Niet bekend. 
 
5.5 Boedelbijdragen   
N.V.T. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
Hierop is geen beroep gedaan.  
  
5.7 Reclamerechten   
Deze worden niet uitgeoefend.  
 
5.8 Retentierechten  
Hierop is geen beroep gedaan.  
 
 DOORSTART/VOORTZETTEN 
Er is, voor zover bekend, geen sprake (geweest) van een doorstart en/of 
voortzetting. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Vooralsnog is niet voldaan aan de boekhoudplicht, omdat de administratie en  
jaarstukken per datum van het faillissement ontbreken.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
In onderzoek. 
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Niet van toepassing.  
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7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Niet bekend, omdat de statuten ontbreken.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
In onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
In onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 17.682,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  13   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 4.581,27 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : Nog niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en verzocht om opgave te 
doen van hun vordering. 
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet bekend. 
 
9.2 Aard van de procedure 
Niet bekend. 
 
9.3 Stand procedure 
Niet bekend. 
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10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend, maar in het volgende verslag zal duidelijk zijn op welke termijn  
het faillissement kan worden opgeheven. 
 
10.2 Plan van aanpak  
Het verzoeken om informatie en bescheiden, alsmede het verrichten van overleg 
met alle belanghebbenden. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 24 oktober 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


