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___________________________________________________________________________

1

FORMELE GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP
1.1

De vennootschap is opgericht op 13 december 1972.

1.2

De zetel van de vennootschap is Zwijndrecht.

1.3

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 45.378,02.

1.4

Enig bestuurder op faillissementdatum was de heer Pieter Adriaan Breur geboren
op 30 juli 1943.
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2.

1.5

Enig aandeelhouder is Houdstermaatschappij Abezet B.V.

1.6

Er was één commissaris: de heer Hendrik Bernard Holsboer.

BEDRIJFSACTIVITEITEN EN PERSONEEL
2.1. Verwezen wordt naar hetgeen hieromtrent in het eerste verslag is medegedeeld.

3.

ACTIVA
3.1. Het onderzoek naar onroerende zaken heeft niets opgeleverd.
3.2. De gefailleerde vennootschap bezit naar verluidt geen inventaris, voorraden of
gereedschappen.
3.3. Er is een vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding op de failliete
Spaernestaete (Beheer) B.V. van EUR 1.447.440,37. Deze vordering is ingediend
in het faillissement van Spaernestaete (Beheer) B.V.
3.4

De vennootschap is nog in het bezit van barteringeenheden ter waarde van EUR
26.416,46.

3.5. Het debiteurenincasso is nog niet geheel afgerond. Met een aantal debiteuren is
met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen. Tot op
heden is EUR 8.751,21 geïncasseerd.
3.6. Er zijn geen verzekeringspolissen bekend waaruit enig actief in de boedel kan
vloeien.
3.7. Bij de Fortis Bank N.V. liepen nog twee rekeningen met een gezamenlijk saldo
van EUR 216,21, bij de Postbank N.V. resteerde nog een saldo van EUR
1.177,76. De rekeningen zijn opgeheven en de saldi zijn overgeboekt naar de
boedelrekening.

4.

PASSIVA
4.1. Boedelschulden: PM, + EUR 8.341,74.

Borsboom & Hamm
advocaten

4.2. Preferente vordering fiscus: EUR 383.970,29.
NB: Er is een fiscale eenheid met de (nog) niet failliete besloten vennootschap
Houdstermaatschappij Abezet B.V.
4.3. Preferente vordering bedrijfsvereniging: nihil.
4.4. Voorlopig erkende preferente schulden: EUR 16.049,22.
4.5. Tot op heden hebben zich 36 concurrente crediteuren gemeld met een totale
vordering ten belope van EUR 1.809.488,83.
4.6. Alle bekende handelscrediteuren zijn door de curator aangeschreven.

5.

ADMINISTRATIE
5.1. De administratie werd voor de diverse vennootschappen van de Breur Groep op
de computer bijgehouden met behulp van het zogenaamde Kraan pakket (een
gebruikelijk pakket in de bouw).
5.2. Slechts indien er specifieke vragen zijn zal een beperkt administratief onderzoek
worden ingesteld.

6.

DUUROVEREENKOMSTEN
6.1. Geen.

7.

ACTIVA-TRANSACTIE
7.1. Geen.

8.

LOPENDE PROCEDURES
8.1. Geen.
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9.

PAULIANEUZE TRANSACTIES
In onderzoek.

10.

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
Bestuurder en commissaris zijn aansprakelijk gesteld wegens kennelijk onbehoorlijk
bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Aangezien de heer Breur
meerdere crediteuren heeft, in België woont en beperkte verhaalsmogelijkheden heeft,
levert dit het actief vermoedelijk niet veel op.

11.

VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN
Op dit moment zijn de vooruitzichten voor crediteuren slecht.

12.

NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN
12.1. Op korte termijn dienen de navolgende werkzaamheden verricht te worden:
-

voortzetting debiteuren incasso;
te gelde maken barteringeenheden;
procedure bestuurdersaansprakelijheid.

12.2. Naar verwachting zal er nog circa 20 uur aan dit faillissement besteed dienen te
worden.

13.

GEWERKTE UREN
13.1. Tot op heden zijn 131 uren en 5 minuten aan dit faillissement besteed (bijlage 1).

14.

BOEDELACTIEF
14.1 De faillissementsrekening vertoont nu een saldo van EUR 9.229,38.
14.2. Voor het verloop in de boedelrekening wordt verwezen naar het bijgaand
bankbestand (bijlage 2).

Borsboom & Hamm
advocaten

Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende, zie bovenstaand adres.
Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Dordrecht, 9 maart 2004
C.F.W.A. Hamm,
curator

