HVG
Faillissementsverslag
Gegevens gefailleerde:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechtercommissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Nummer: 1

Datum: 26 mei 2015

Dako Fietsen B.V., gevestigd te Amerongen (3958 XE) aan de
Koenestraat 53.
F. 16/16/255
26 april 2016
mr. V.H.B. Kruit
mr. D.M. Staal

Personeel gemiddeld aantal:

handel in fietsen, fietsartikelen, bromfietsen en vuurwerk.
20 14/2015: niet bekend
20 13/2014: € 39.043,0

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

26 april
5,7 uur
5,7 uur

-

13 mei 2015

Algemeen
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag contact gezocht met de bestuurder
van getailleerde, te weten de heer G.H. Legemaat. Daaropvolgend heeft er een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurder en is de voorraad fietsen geïnspecteerd op 28 april 2016 in
Maarsbergen. Daarnaast is de administratie van gefailleerde aan de curator overhandigd.
Gefailleerde is opgericht in januari 2014 en exploiteerde een handel in fietsen, fietsartikelen,
bromfietsen en vuurwerk. De heer G.H. Legemaat, middellijk bestuurder en middellijk aandeelhouder
van getailleerde, heeft op eigen aangifte het faillissement van getailleerde aangevraagd nu de
exploitatie reeds gestaakt was en de vennootschap louter schulden bezat.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

Inventarisatie
Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is RMD Legemaat Holding B.V. Bestuurder en
enig aandeelhouder van RMD Legemaat Holding B.V. is de heer G.H. Legemaat. RMD Legemaat
Holding B.V. is op 26 april 2016 eveneens in staat van faillissement verklaard. Daarnaast was op
12 april 2016 al zustervennootschap Rimalé B.V. in staat van faillissement verklaard. Ook van
deze vennootschap is RMD Legemaat Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder.
Ondergetekende is van de gehele groep als curator benoemd.
Winst en verlies
2014/2015: niet bekend
2013/2014: -€36.145,Er is sprake van een gebroken boekjaar.
Balanstotaal
2014: € 62.909,2013: niet bekend
Lopende procedures
De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.
Verzekeringen
De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.
Huur
De curator heeft geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen.

HVG
1.7

Oorzaak faillissement
Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement van Dako Fietsen B.V. verwijst de curator naar
het kopje ‘Algemeen’. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de oorzaak van het faillissement.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
0
Aantal in jaar voor faillissement
0
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorradenfonderhanden werk
Beschrijving
Getailleerde is eigenaar van circa 60 fietsen, diverse schaatsen en andere fietsartikelen zoals
kind erzitjes.
3.10 Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.13 Verkoopopbrengst

HVG
Nog niet bekend
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

Debiteuren
Omvang debiteuren
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De curator is niet bekend met enige vordering van een bank.
Leaseconttacten
Niet van toepassing
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
Separatistenpositie
Niet van toepassing.
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing
Verantwoording
Niet van toepassing
Opbrengst
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
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7.
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1

9.2

9.3

Rechtmatigheid
Boekhoudphicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde in ontvangst
genomen. In de komende verslagperiode zal de curator de administratie op rechtmatigheid
controleren.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2013/2014 is tijdig gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing
Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Paulianeus handelen
De curator is tot op heden niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandelingen, maar behoudt
zich het recht voor om hierop in een later verslag terug te komen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Claimsagent een boedelvordering
ingediend ter hoogte van € 3.03.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 5.626,00.
Preferente vordering van het UWV
Niet van toepassing.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus en het UWV zijn de curator geen andere preferente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
Er zijn geen concurrente vorderingen ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
Niet van toepassing.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor een termijn van zes maanden om
crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via www.crediteurenlijst.nl.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
starten, alsmede verder gaan met de verkoop van de activa. Voor het overige vinden de
welbekende werkzaamheden plaats.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.
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De informatïflh dit openbaar VPrs1€gn de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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Faillissement van Dako Fietsen 8.V.

5.626
5.626

€

€

€

5,62600

€

Preferent
(incL BTV

€

€

€

€

€
-

BTW. verantwoord
op aangifte

Gelet op de arlt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden
ontleend aan opname op deze lijst.

Belastingdienst

Naam

Overzicht van Ingediende en -voorlopig- erkende preterente schuidvordetingen

Rekeningnummer

BelastingenlPremies

BTW. niet verantwoord BTW. niet verantwoo Aard VU.
datum facluur voor faillis datum factuur in failliss vordering
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Ja

Ingediend

Preferenten, 18-5-2016

Bijlage 3a

