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Algemene gegevens
Naam onderneming
Baroksi Holding B.V.

06-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Baroksi Holding B.V., statutair gevestigd te Bemmel,
gemeente Lingew aard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 59473606, kantoorhoudende te 5701 SX Helmond, aan de
Bindersestraat nr. 13

06-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Oorspronkelijk een zuivere holding vennootschap, na het faillissement van
haar dochtervennootschap W onen in Stijl B.V. ( d.d. 6 december 2016) w erden
bouw w erkzaamheden vanuit de schuldenaar aangenomen, w aarbij een
personeelslid w erd verloond via een Payroll bedrijf.

06-06-2018
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2016 € onbekend € onbekend €
2017 € onbekend € onbekend €

Gemiddeld aantal personeelsleden

06-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-06-2018
2

Toelichting
Geen

Boedelsaldo
€ 0,00

06-06-2018
2

€ 980,14

21-11-2019
5

€ 981,27

20-05-2020
6

Verslagperiode
van
6-6-2018

06-06-2018
2

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

05-11-2018
3

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

21-05-2019
4

t/m
20-5-2019
van
21-5-2019

21-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019
t/m
30-4-2020

Bestede uren

20-05-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

5 uur 35 min

3

0 uur 55 min

4

0 uur 30 min

5

6 uur 50 min

6

1 uur 30 min

totaal

15 uur 20 min

Toelichting bestede uren
Verslag 2:
Totaal:
• 10,67 uur

06-06-2018
2

Verslag 3 totaal aantal bestede uren:
11,58 uur

05-11-2018
3

Bestede uren in verslagperiode (1 november 2018 tot en met 20 mei 2019): 50
minuten
Bestede uren totaal: 12 uur en 25 minuten

21-05-2019
4

Bestede uren in verslagperiode (21 mei tot en met 31 oktober 2019): 6 uur en
50 minuten
Bestede uren totaal: 19 uur en 15 minuten

21-11-2019
5

Bestede uren in verslagperiode (1 november 2019 tot en met 30 april 2020):
1 uur en 30 minuten.
Bestede uren totaal: 20 uur en 45 minuten.

20-05-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de schuldenaar is de heer F.M.A.L.
Janssen, w onende te Aarle Rixtel.

20-05-2020
6

1.2 Lopende procedures
De schuldenaar w as gedagvaard door de curator van W onen in Stijl B.V.
(eveneens mr. Te Biesebeek) op grond van artikel 2:248 BW .

20-05-2020
6

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing

20-05-2020
6

1.4 Huur
Niet van toepassing

20-05-2020
6

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de schuldenaar w ordt door de crediteuren van o.a.
W onen in Stijl BV onzakelijk handelen verw eten en ze hebben via het t.v.
programma Tros Opgelicht aandacht gekregen voor de “praktijken” van de
bestuurder. De bestuurder van de schuldenaar geeft aan dat door deze
bekendheid partijen geen zaken meer met hem en/of de schuldenaar w illen
doen, ten gevolge w aarvan de schuldenaar in betalingsproblemen kw am te
verkeren.
Het faillissement is aangevraagd door het Payroll bedrijf, die personeel aan
de schuldenaar ter beschikking stelde.

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

20-05-2020
6

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
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

20-05-2020
6

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
Verslag 2:
De leasemaatschappij heeft de Mercedes Benz verkocht en haar
restantvordering bij de curator ter verificatie ingediend.

06-06-2018
2

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
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 4:
De bestuurder heeft aangegeven een schikking te w ensen met de curator,
zow el in zijn relatie tot W onen in Stijl B.V. als in zijn relatie tot Baroksi B.V. Een
voorstel daartoe zal in beraad w orden genomen.

21-05-2019
4

Verslag 5:
Bij de FIOD is tegen de bestuurder aangifte gedaan ter zake
faillissementsfraude. De bestuurder is hierover ook geïnformeerd. De
bestuurder heeft via zijn raadsvrouw aan de curator, zulks onder afgifte van
verificatoire bescheiden omtrent zijn inkomen en zijn schulden, een voorstel tot
een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel is onder voorbehoud van de nog
te verkrijgen goedkeuring, af te geven door de rechter-commissaris, aanvaard.
Het voorstel dat gedaan is, omvat ook een minnelijke regeling ter zake de
aansprakelijkheid van de bestuurder voor zijn rol als bestuurder in het
faillissement van W onen in Stijl B.V.

21-11-2019
5

Verslag 6:
Ten overstaan van de FIOD is een nadere getuigenverklaring afgelegd.
Met de bestuurder J. is een regeling getroffen, zulks met machtiging van de
rechter-commissaris. In het kader van deze schikking dient de bestuurder €
2.500,- aan de boedel te betalen, alsmede € 7.500,- aan de boedel van
W onen in Stijl BV. De bedragen zullen door de bestuurder J. in termijnen
w orden voldaan.

20-05-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.839,00

06-06-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

06-06-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.779,49

06-06-2018
2

€ 17.895,32

05-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 2:
Een uitkering aan de concurrente crediteuren w ordt niet mogelijk geacht.

06-06-2018
2

Verslag 5:
Het faillissement dient vermoedelijk w egens gebrek aan baten te w orden
opgeheven.

21-11-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 2:
De w oning is verkocht en de curator van W onen in Stijl B.V. (als één van de
beslagleggers op de w oning) zal in contact treden met de andere
beslaglegger(s) tot verdeling van de meeropbrengst die ongeveer € 23.000,bedraagt.

06-06-2018
2

Hoew el van deze beslagopbrengst niets in de boedel van Baroksi Holding B.V.
zal vloeien, w enst de curator om hem moverende redenen dit faillissement nog
niet op te heffen. De curator gaat nog in overleg met de bestuurder om te
bezien of een schikking bereikt kan w orden.
Verslag 4:
De bestuurder heeft aangegeven een schikkingsvoorstel te w illen doen en de
curator is in afw achting van dit voorstel. Er vanuit gaande dat een schikking
getroffen zal w orden, kan het faillissement daarna w orden afgew ikkeld.

21-05-2019
4

Verslag 5:
Na afw ikkeling van de beoogde, minnelijke regeling kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

21-11-2019
5

Verslag 6:
Na betaling van het schikkingsbedrag, zal het faillissement w orden
afgew ikkeld. De curator streeft naar een afw ikkeling uiterlijk ultimo 2020.

20-05-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 2:
De w oning van de bestuurder is verkocht. De meeropbrengst staat op een
depotrekening onder de notaris, zulks in afw achting van een
vaststellingsovereenkomst tussen de beslagleggers en/of een
rangregelingsprocedure. Vanuit de verkoop van deze w oning zal geen
opbrengst in de boedel van Baroksi BV vloeien; w el in de boedel van W onen in
Stijl B.V.

06-06-2018
2

Verslag 4: de curator is in afw achting van een schikkingsvoorstel, af te geven
door de bestuurder. Zodra een schikking getroffen is, kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

21-05-2019
4

Verslag 5:
De curator heeft een schikkingsvoorstel ontvangen. Dit voorstel is onder
voorbehoud van goedkeuring Rechter-commissaris aanvaard. Mits de
machtiging w ordt verkregen, kan daarna het faillissement w orden afgew ikkeld.

21-11-2019
5

Verslag 6:
Met de bestuurder J. is een schikking getroffen aldus dat hij € 2.500,- aan de
boedel betaalt, zulks
tegen finale kw ijting.

20-05-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
6

