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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht 04-07-2018
 7

Voorheen: verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) en exploitatie 
en beheer van aan het Hotel Paal Acht gerelateerde activiteiten. 
Thans: de vennootschap oefent geen activiteiten meer uit.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2008 € 1.631.243,00

2009 € 772.990,00

2010 € 0,00

2011 € 0,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 04-07-2018
Insolventienummer F.17/11/212
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000000250:F001
Datum uitspraak 18-10-2011

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr. R.H. Knegtering



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

0 04-07-2018
 7

Boedelsaldo
€ 18.422,43

04-07-2018
 7

van
9-2-2018

t/m
8-5-2018

04-07-2018
 7

Verslagperiode Bestede uren

7 0,40 uur

totaal 0,40 uur

1. Inventarisatie



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden 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

2. Personeel

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

7. Rechtmatigheid

Inhoudelijk is er nog geen nieuws te melden. In een van de vorige verslagen 
is aangegeven dat de rechtbank in haar vonnis enkele vragen onbeantwoord 
zou hebben gelaten. De curator is door een enkele schuldeiser benaderd met 
de vraag waarom het hoger beroep dan niet is doorgezet. Dat heeft - naast 
het hiervoor vermelde - met het volgende te maken. In de leveringsakte uit 
2009 wordt een koopprijs voor de aandelen genoemd van
€ 1,00. De waarde van de onderneming is blijkens een aan de akte gehechte 
overnamebalans € 514.479,06. Dat grote verschil roept vragen op en dat is 
kort gezegd de inzet van de procedure in eerste aanleg geweest. De 
rechtbank heeft, in navolging van de stellingen van de gedaagde partijen 
geoordeeld dat de aan een derde verpande inventaris per abuis in de 
waardering is meegenomen, terw ijl het voor alle bij de transactie betrokken 
partijen duidelijk was dat die inventaris niet door de failliet kon en zou 
worden overgedragen aan de latere exploitant. Die inventaris is verkocht aan 
de derde met het pandrecht op die inventaris, waarbij de koopsom is 
gebruikt om de door die derde, met het pandrecht gesecureerde, verstrekte 
lening af te lossen. De rechtbank heeft de bedoeling van alle betrokken 
partijen aan de hand van correspondentie tussen die partijen voorafgaand 
aan de transactie vastgesteld. Hoewel op detailniveau altijd ruimte blijft voor 
vraagtekens is de -opvolgend- curator na bestudering van het dossier van 
mening geweest dat voortzetting van de procedure niet in het belang van de 
boedel is.
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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

9.1 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

8. Crediteuren

9. Procedures

10. Overig

17-7-2018 04-07-2018 
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Bijlagen

Bijlagen
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