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

: JMS Nederland B.V.

Faillissementsnummer

: 15/14/395 F.

Verslagnummer

: 2

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

: 25-10-2014 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

1.1 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.
Inmiddels heeft de boedel contact gehad met de curator van voornoemde GmbH.
Volgens deze curator is de administratie van curanda opgeslagen in Duitsland
(Aktenfarm, Mr. Von Spreckelsen, Gintoft 22, 24972 Steinbergkirche, Germany).
Van de curator heeft de boedel voorts vernomen dat de activa van curanda geen
waarde hebben vertegenwoordigd.

De boedel heeft geen reden om deze informatie te weerspreken, zodat tot
afwikkeling kan worden overgegaan van het faillissement.
Bedrijfsmiddelen
Andere Activa
3.12 Beschrijving
Er is geen actief aangetroffen.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is niet aanwezig in Nederland. Door de insolventie van de
moedervennootschap en het ontbreken van actief heeft de boedel geen belang om
het onderzoek voort te zetten.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Door de insolventie van de moedervennootschap en het ontbreken van actief heeft
de boedel geen belang om het onderzoek voort te zetten.
7.6 Paulianeus handelen
Hiervan is niet gebleken, noch kan dit worden uitgesloten.
8.

CREDITEUREN (productie 1)

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

: PM
::-

8.2 Preferente vordering van de fiscus

: € 18.538,-

8.3 Preferente vordering van het UWV

:

8.4 Andere preferente crediteuren

:

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 5.371,94
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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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