FAILLISSEMENTSVERSLAG

Gegevens onderneming

Nummer: 7

:

Datum: 6 april 2009

Biomassa Holding B.V., gevestigd te (3581 CV) Utrecht,
laatst aan de Maliebaan 70, KvK nummer: 30196855

Faillissementsnummer

:

07/436 F

Datum uitspraak

:

8 augustus 2007

Curator

:

Mr. J.D. van Vlastuin

R-C

:

Mr. D.J. van Maanen

Activiteiten onderneming

:

Holdingactiviteiten plus het opzetten van (zes)
biomassacentrales in Nederland en België

Omzetgegevens

:

nog niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

:

0

Verslagperiode

:

8 januari 2009 – 5 april 2009

Saldo boedelrekening

:

€ 924,32

Bestede uren in verslagperiode

:

1 uur en 5 minuten

Bestede uren totaal

:

72 uur en 5 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

de bestuurder W.A. Verhave is op 28 juli 2007 overleden.

1.2

Winst en verlies

:

ongeveer € 335.000 per 31 december 2006

1.3

Balanstotaal

:

€ 1.377.106 (per 31 december 2005)

1.4

Lopende procedures

:

geen

1.5

Verzekeringen

:

niet van toepassing

1.6

Huur

:

niet van toepassing

1.7

Oorzaak faillissement

:

niet verleende vergunningen plus gewijzigde regelgeving
m.b.t. subsidies voor “groene stroom”. Tegen de geweigerde
vergunning (mede in verband met een negatief Bibobadvies) is beroep ingesteld. Dat beroep is op 16 januari 2008
door de Raad van State ongegrond verklaard. De uitspraak
is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, onder LJN: BC2136.

2.

Personeel

:

niet van toepassing

3.

Activa

Onroerende zaken

:

niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

:

niet aangetroffen

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

:

niet aangetroffen

Andere activa
3.12
Beschrijving

:

niet aangetroffen

4.

Debiteuren

:

geen

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

nihil

6.

Doorstart / voortzetten

:

niet van toepassing

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

ik beschik over de administratie tot en met 31 december
2006 en over de bankafschriften over 2007.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

de jaarrekeningen 2004 en 2005 zijn tijdig opgesteld en
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

de accountant heeft een samenstellingsverklaring verstrekt.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

in onderzoek

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

daarvoor zijn aanwijzingen

Paulianeus handelen

:

daarvoor zijn aanwijzingen

Werkzaamheden

:

contact belastingdienst over aanvraag proceskostengarantie

7.6

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

€ 561,69 (faillissementsaanvraag)

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

€ 148.920

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

n.v.t.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

0

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

16

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 982.910,88

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

opheffing

Werkzaamheden

:

gebruikelijke correspondentie

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

nog niet bekend

9.2

Plan van aanpak

:

Er zijn aanwijzingen voor onrechtmatige en
Paulianeuze handelingen; op 24 december 2008
is de Belastingdienst gevraagd om een
proceskostengarantie te verstrekken. De fiscus

wenst daarover nog nader overleg met mij te
plegen. Wanneer de garantie wordt verstrekt zal
een procedure worden gestart.
9.3

Indiening volgend verslag

:

na drie maanden (omstreeks 5 juli 2009)

Werkzaamheden

:

opstellen verslag, gebruikelijke correspondentie

