FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: J.V. Packaging BV
: F.05/13/631
: 2 juli 2013
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Tegoed boedelrekening
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: Handel in strooizout en vochtonttrekkers.
: 2012: € 285.437
:1
: € 118,21
: 19 maart 2014 t/m 6 oktober 2015
: 15,70 uren
: 38,60 uren

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Datum 6 oktober 2015

De administratie is bijgehouden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2011 is op 4 februari 2012 gedeponeerd. Eerdere jaarrekeningen zijn tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De besloten vennootschap is opgericht bij akte d.d. 28-12-1995 onder de naam H.M. Bos
Beheer BV. Bij akte d.d. 16-02-2012 is de naam gewijzigd in J.V. Packaging BV.
De informatie over de volstorting van de geplaatste aandelen is niet verstrekt.

7.5/6 Onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen
Anders dan in het voorgaande verslag werd verondersteld, is er op grond van een na
het voorgaande verslag ingesteld fiscaal onderzoek toch aanleiding voor nader
onderzoek op beide punten.
8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 5.780,77 aan overgenomen loonverplichtingen.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 22.182.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft premievordering ingediend van € 1.323,70 en een vordering van
€ 7.609,49 aan overgenomen loonverplichtingen pre-faillissement. Een voormalig personeelslid
heeft een loonvordering ingediend van € 20.699,17.

8.4

Andere preferente crediteuren
De kosten van de aanvrage van het faillissement bedragen € 1.158.

8.5/6 Concurrente crediteuren
De tot dusverre door 12 concurrente crediteuren ingediende vorderingen belopen in
totaal € 149.766,30.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Van de in het voorgaande verslag aangekondigde opheffing wegens gebrek aan baten
is afgezien naar aanleiding van voormeld fiscaal onderzoek. De wijze van beëindigen is
nu niet aan te geven.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

9.3

Indiening volgend verslag
15 januari 2016
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

