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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Meepo Beheer B.V. - verslagnummer oud systeem: 41 (eind) 08-05-2018
 5

Onderhavig verslag betreft een eindverslag. 

Onderhavig verslag betreft een eindverslag. 

In verband met een update van KEI (het systeem van de Rechtspraak waarin 
de curator verslaglegging doet) is alle voorgaande informatie niet meer 
zichtbaar in onderhavig verslag. Voor inhoudelijke informatie over (het 
verloop van) dit faillissement verw ijs ik u derhalve naar het voorgaande 
verslag (een geconsolideerd verslag ter zake alle vijf gelieerde 
faillissementen).

In onderhavig verslag wordt slechts de informatie weergegeven die 
betrekking heeft op de afw ikkeling.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

Verslagnummer 5
Datum verslag 08-05-2018
Insolventienummer F.07/06/380
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

€ 1.562,20 08-05-2018
 5

van
8-2-2018

t/m
7-5-2018

08-05-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 6,50 uur

totaal 6,50 uur

Het betreft het totaal aantal uren die besteed zijn in de afgelopen 
verslagperiode aan de vijf gelieerde faillissementen. De uren zullen naar bij 
de afw ikkeling naar rato van de activa worden verdeeld.
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 5

1. Inventarisatie



Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0



Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Niet van toepassing

08-05-2018
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€ 272.515,00

Omzetbelasting: € 272.102,00 (= FE OB)
Vennootschapsbelasting € 413,00

08-05-2018
 5

€ 1.685,00

Het betreft SV premies 2002-2005 en een administratieve boete.

08-05-2018
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€ 0,00

Niet van toepassing

08-05-2018
 5

9

Daarnaast zijn er door schuldeisers in totaal 47 vorderingen ingediend die 
niet specifiek betrekking op één van de vennootschappen hebben. Deze 
vorderingen zijn geplaatst op een apart crediteurenoverzicht.
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€ 55.740,40

Het totaal bedrag op de hiervoor genoemde aparte crediteurenlijst 
(concurrent) bedraag €3.656.170,32.
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Het actief is niet voldoende om enige uitkering op ingediende vorderingen te 
kunnen doen. Het faillissement zal op korte termijn worden opgeheven 
wegens gebrek aan baten.

08-05-2018
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Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken zijn salaris te bepalen. 
Vervolgens zal het faillissement zo spoedig mogelijk worden voorgedragen 
voor opheffing.

08-05-2018
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Het faillissement zal in de komende verslagperiode worden afgewikkeld. 08-05-2018
 5

Er zal geen volgend verslag worden ingediend. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

08-05-2018
 5
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