Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
16-05-2019
F.03/15/217
NL:TZ:0000011361:F001
08-06-2015

R-C
Curator

mr. BRM de Bruijn
mr. E.J.M. Stals

Algemene gegevens
Naam onderneming
Milieu Service Zuid B.V.,

20-04-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milieu Service Zuid
B.V., statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te (6051 AL)
Maasbracht, aan het adres S. Houbenw eg no. 5. Ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 12060703.

20-04-2018
3

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister:
Het ontvangen, verw erken, bew erken, opslaan en overslaan van afvalstromen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 1.754.925,00

€ -212.965,00

€ 2.128.316,00

2014

€ 1.896.963,00

€ -192.455,00

€ 2.143.848,00

2015

€ 239.947,00

€ -268.149,00

€ 608.861,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

20-04-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

20-04-2018
3

Boedelsaldo
20-04-2018
3

Boedelsaldo
€ 1.907,26

07-12-2018
4

Boedelsaldo
€ 666,16
Gerealiseerd actief: € 75.567,91
Actief per verslagdatum: € 666,16

16-05-2019
5

Boedelsaldo
€ 75.567,91
actief per verslagdatum: € 666,16

Verslagperiode
20-04-2018
3

van
1-8-2017
t/m
31-3-2018

07-12-2018
4

van
1-4-2018
t/m
31-10-2018

16-05-2019
5

van
1-11-2018
t/m
30-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

10,17 uur

4

5,58 uur

5

4,45 uur

totaal

20,20 uur

Toelichting bestede uren
Verslag 7:
Bestede uren totaal: 345,25 uur

07-12-2018
4

Verslag 8:
Bestede uren in verslagperiode (1 november 2018 tot en met 30 april 2019):
4 uur en 45 minuten
Bestede uren totaal: 351 uur en 35 minuten

16-05-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 5 en 6:
Er is verder onderzoek gew eest. Er zijn thans nog geen definitieve conclusies
getrokken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

20-04-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 5 en 6:
Een en ander is nog in onderzoek.

20-04-2018
3

Verslag 8:
In de verslagperiode is nog geen definitieve conclusie getrokken; dit hangt
ook samen met de positie van de bank als pandhouder.

16-05-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage
€ 26.614,00

totaal

€ 0,00

€ 26.614,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 6:
Ook de afgelopen verslagperiode heeft het nog niet geleid tot de verkoop van
het betrokken perceel en de afw ikkeling van het daarop aanw ezige afval.

20-04-2018
3

Verslag 7:
De percelen, die geen eigendom zijn van de gefailleerde vennootschap zijn nog
niet verkocht; er heeft w el overleg met de bank plaatsgevonden. Er hebben
meermalen gesprekken met kandidaten plaatsgevonden; de
(milieu)vergunningsproblematiek speelt hier tussendoor. Een en ander heeft
nog niet geleid tot verkoop van het betrokken perceel en de afw ikkeling van
het daarop aanw ezige afval.

07-12-2018
4

Boedelbijdrage:
Met de bank zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de afw ikkeling van de
boedelvergoeding. In de verschillende subdossiers zijn w erkzaamheden
verricht (activa/contacten gemeente/procedures). Met de bank is de afspraak
gemaakt dat een vergoeding van € 26.614,00 exclusief BTW als
boedelvergoeding betaald w ordt.
Inmiddels heeft betaling plaatsgevonden .
Verslag 8:
In de verslagperiode hebben meerdere partijen zich gew end tot de curator
omdat ze interesse hebben in de aankoop van het perceel grond; dit perceel
is echter geen eigendom van de gefailleerde vennootschap. Partijen zijn
doorverw ezen naar eigenaar c.q. de bank als hypotheekhouder.
Onduidelijk is of een en ander op korte termijn zal leiden tot een verkoop.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

16-05-2019
5

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 7: Omvang debiteuren
De inning van de debiteuren is door de bank ter hand genomen doch heeft nog
niet in concreto geleid tot betaling door deze debiteuren.

07-12-2018
4

Verslag 8:
De inning van de debiteuren is nog niet afgerond. Naar het zich laat aanzien
zal hier geen rol voor de boedel meer w eggelegd zijn.

16-05-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 6:
Ook de afgelopen verslagperiode is er (nog) geen verkoop van het betrokken
perceel en de aanw ezige opstallen gerealiseerd.

20-04-2018
3

Verslag 7:
De verkoop van het betrokken perceel en de aanw ezige opstallen is (nog) niet
gerealiseerd. De w erkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek zijn nog niet afgerond in de verslagperiode; een en
ander hangt samen met de positie van de bank.

07-12-2018
4

Verslag 8:
De situatie is ongew ijzigd.

16-05-2019
5

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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
7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-04-2018
3

Verslag 6:
Vooralsnog is er nog geen actief gebruik gemaakt van het verstrekte
garantstellingskrediet. Er hebben w el w erkzaamheden plaatsgevonden die
onder de dekking van de garantstelling kunnen w orden gebracht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Verslag 8:
In de verslagperiode is er een beperkte mate van onderzoek gedaan.
In de komende verslagperiode zal een en ander echter afgerond gaan
w orden.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-05-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Verslag 6:
De Raad van State heeft afw ijzend beslist ter zake van het ingestelde hoger
beroep.

20-04-2018
3

2. Verslag 6:
De Raad van State heeft afw ijzend beslist ter zake van het ingestelde hoger
beroep.
3. Verslag 6:
De Raad van State heeft afw ijzend beslist ter zake van het ingestelde hoger
beroep.
4. Verslag 6:
De Raad van State heeft afw ijzend beslist ter zake van het ingestelde hoger
beroep.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 5 en 6:
Overleg directie en bank/overleg rechter-commissaris mr. Pasveer.

20-04-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkelen (huur)posities/verpandingen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

20-04-2018
3

Verslag 7:
- Afw ikkelen (huur)posities/verpandingen/overleg bank;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

07-12-2018
4

Verslag 8:

16-05-2019
5

- Standpuntbepaling met betrekking tot (huur)posities/verpandingen/overleg
bank met
betrekking tot positie als separate;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
3-11-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-05-2019
5

