
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

ITS-Vermeer Timmerfabriek B.V. 31-05-2018
 5

De besloten vennootschap ITS-VERMEER TIMMERFABRIEK B.V., (hierna: "ITS"), 
statutair gevestigd te 's-Gravenzande, voorheen kantoorhoudende aan 
Sluisjesdijk 20-30 te (3087 AH) Rotterdam.

31-05-2018
 5

In het handelsregister zijn de volgende activiteiten geregistreerd: "algemene 
burgerlijke en utiliteitsbouw" en "projectontw ikkeling".

31-05-2018
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € -22.267,00

2015 € -70.611,00 € 0,00

2014 € 149.216,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 31-05-2018
Insolventienummer F.10/17/203
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012670:F001
Datum uitspraak 18-04-2017

R-C mr. C de Jong
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De curator (de "curator") benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de 
financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een 
later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) 
moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit 
verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden 
gedaan.

31-05-2018
 5

0 31-05-2018
 5

Boedelsaldo
€ 302,50

31-05-2018
 5

van
1-3-2018

t/m
29-5-2018

31-05-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 3,70 uur

totaal 3,70 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel



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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



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

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

7. Rechtmatigheid

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is in dat kader tot de conclusie 
gekomen dat in voldoende mate aan de administratieplicht is voldaan.

31-05-2018
 5

De werkzaamheden in het kader van dit punt zijn afgerond. 31-05-2018
 5

8. Crediteuren



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

De curator heeft ondanks zijn aandringen daartoe geen betaling verkregen 
van het onder de vaststellingsovereenkomst te ontvangen bedrag. Gelet 
hierop is hij ook niet gehouden de van die betaling voorwaardelijke 
verplichtingen na te komen. De curator heeft geconstateerd dat het voor de 
boedel niet opportuun is om in rechte nakoming van de 
vaststellingsovereenkomst af te dw ingen, gelet op het belang en de 
verhaalspositie.

31-05-2018
 5

10. Overig

De curator controleert in de komende verslagperiode of er nog formele 
handelingen nodig zijn (o.a. m.b.t. de eerder lopende procedures) om tot 
afw ikkeling van het faillissement over te gaan en zal de afw ikkeling 
vervolgens in gang zetten.

31-05-2018
 5

31-8-2018 31-05-2018 
 5

Zie 10.1 31-05-2018
 5

Bijlagen
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