Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

9
16-01-2019
F.17/16/86
NL:TZ:0000005982:F001
03-05-2016

mr. H.J. Idzenga
mr. M.J. Oudman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Morray Minerals BV

06-06-2018
7

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 1.597,23
boedelsaldo verslag 10

Verslagperiode

16-01-2019
9

Verslagperiode
06-06-2018
7

van
3-12-2017
t/m
2-6-2018

27-09-2018
8

van
3-6-2018
t/m
2-9-2018

16-01-2019
9

van
3-9-2018
t/m
2-12-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

0,33 uur

8

2,21 uur

totaal

2,54 uur

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 56 uur en 24 minuten

06-06-2018
7

Verslag 7
In onderhavige faillissementsverslagperiode hebben zich geen voor publicatie
vatbare
ontw ikkelingen voorgedaan.
Verslag 8
Voor de ontw ikkelingen in onderhavige verslagperiode verw ijst de curators
naar de nummers 3.7 en 7.2.
Totaal aantal uren: 58 uren en 45 minuten

27-09-2018
8

Verslag 9
Voor de ontw ikkelingen in onderhavige verslagperiode verw ijst de curators
naar nummer 3.7. De koop ten aanzien van de voorraad is nog niet afgerond.
De curator heeft de gemachtigde van Schilt Transport BV w ederom
aangeschreven en verzocht om duidelijkheid te verschaffen zodat de
koopovereenkomst door partijen uitgevoerd kan w orden. De curator verw acht
hierover in het volgende faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.
Verslag 10
Bestede uren: 2 uur en 3 minuten
Totaal uren: 60 uur en 48 minuten

16-01-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
verslag 8

06-06-2018
7

De curator heeft van de gemachtigde van Van Schilt Transport BV het bericht
ontvangen dat het aanbod voor het over te nemen gestand gedaan w ordt,
echter niet door Van Schilt door Transport BV maar door een andere
vennootschap. Deze vennootschap is overigens op hetzelfde adres gevestigd
als Van Schilt Transport BV. De curator zal met de gemachtigde van Van Schilt
Transport BV contact opnemen om hierover duidelijkheid te krijgen. De curator
verw acht in de komende verslagperiode de koop ten aanzien van de voorraad
af te kunnen w ikkelen.
Verslag 9
Voor de ontw ikkelingen in onderhavige verslagperiode verw ijst de curators
naar nummer 3.7. De koop ten aanzien van de voorraad is nog niet afgerond.
De curator heeft de gemachtigde van Schilt Transport BV w ederom
aangeschreven en verzocht om duidelijkheid te verschaffen zodat de
koopovereenkomst door partijen uitgevoerd kan w orden. De curator
verw acht hierover in het volgende faillissementsverslag nader bericht te
kunnen doen.
Verslag 10
De curator is thans doende de koopovereenkomst ter zake de voorraad in de
komende verslagperiode af te ronden. De curator heeft overeenstemming
bereikt over de koopsom ad € 3.388,-- inclusief btw en een
koopovereenkomst ter ondertekening toegezonden aan de gemachtigde van
de koper: W ooncenter Oud Gastel BV, gevestigd te Oud Gastel.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

16-01-2019
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 8
De curator ziet gezien de gemotiveerde betw isting van de zijde van de
advocaat van FOM Connect en de heer Huisman te w einig aanknopingspunten
om de aanspraak op de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
jegens FOM Connect en de heer Huisman door te zetten. De curator heeft w el
de beschikking gekregen over de administratie. De jaarstukken 2014 en 2015
zijn w elisw aar opgesteld maar niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-06-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.757,00

06-06-2018
7

€ 27.490,00

16-01-2019
9

verslag 10 ipv 9

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 486.230,02

06-06-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

06-06-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 486.230,02

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

06-06-2018
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verslag 8

06-06-2018
7

De curator streeft ernaar om de overeenkomst ten aanzien van de verkoop
van de voorraad in de komende verslagperiode af te ronden. Nadien zal de
curator voorbereidingsw erkzaamheden treffen om het faillissement voor te
dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .
Verslag 10

16-01-2019
9

De curator streeft ernaar de koop in de komende verslagperiode af te
ronden.
Voor het overige hebben zich geen voor publicatie vatbare ontw ikkelingen
voorgedaan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-01-2019
9

