
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Kantis Advies B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/13/687F.     

Verslagnummer :  3  

Datum uitspraak  :  10 december 2013      

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. H.J.M. Burg    

Activiteiten onderneming :  advies    

Omzetgegevens :  €     

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL04KASA0223207438 (productie 1) 

Saldo Kas Bank : € 2.733,60 

Verslagperiode  : 24 april t/m 10 juli 2014    

 

 

Dit is een vervolg verslag. 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, zoals gepubliceerd 
op de website www.velthuizenadvocatuur.nl en het landelijke register 
http://insolventies.rechtspraak.nl. Dit verslag dient derhalve uitsluitend voor het 
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de inhoud van dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de besloten (holding)  
vennootschap Quibis B.V. De aandelen van Quibis B.V. zijn in handen van de heer  
J.A. Galhofo Beira die eveneens de enig bestuurder is van deze vennootschap. 
 
Tot 25 oktober 2013 droeg de vennootschap de naam Beira Interim Services B.V.  
Bij statutenwijziging van dezelfde datum is onder meer de naam van curanda  
gewijzigd in Kantis Advies B.V.  
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4.  DEBITEUREN (productie 2) 
 
4.1  Omvang debiteuren :  €  93.383,34 
 
4.2  Opbrengst  :  €  2.733,60  
 
Werkzaamheden 
De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven en een aantal heeft gereageerd. De 
incasso van de resterende debiteuren zal zo nodig in rechte worden voortgezet.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 110.135,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :  - 
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :  -   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :  35 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  :  € 180.862,35 
 
8.7 Bedrag betwistte crediteuren  :  € 122.000,00 
 
8.8 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het ontbreken van actief valt niet te verwachten dat aan de crediteuren 
een uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en derden worden verzocht 
zich te melden.  
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10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond. De  
incasso van de resterende debiteuren zal worden voortgezet.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 10 juli 2014     
 
 
 
     Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


