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Gegevens onderneming

JUNO BEHEER B.V
JUNO ONROEREND GOED B.V.

Faillissementsnummer

c/05/15/83 F
cto5t15t84F

Datum uitspraak

27 januari2OlS

Curator

mr. J.B.A. Jansen

Rechter-commissaris

mr. J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming

Juno Beheer: het houden van aandelen
Juno Onroerend Goed: het oprichten, verwerven
en financieren van, deelnemen in, (etc.) en het

voeren van bestuur (etc.) over andere ondernemingen (etc.). Het exploiteren van onroerende

zaken.
Juno Beheer: ca € 10 mio in2O12

Omzetgegevens

Juni Onroerend Goed: ca € 250.000 in2O12
Juno Beheer: 0 werkzame personen

Personeel gemiddeld aantal

Juno Onroerend Goed: 0 werkzame personen

Verslagperiode

28 september 2O15 -22december 2015

Bestede uren in verslagperiode

Juno Beheer:0,7
Juno OG:0,7

Bestede uren totaal

Juno Beheer: 3,7
Juno OG: 10,2

Saldo boedelrekening Juno OG
Saldo boedelrekening Juno Beheer

€.14.266,86
€ 0,00

mr. J.B.A, Jansen
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Hierdoor doet de curator op de voet van het bepaalde in de artikelen 73a e.v. Faillissementswet in
bovengenoemde faillissementen verslag van de toestand van de boedel(s), alsmede van de ont-

wikkelingen welke zich in de afgelopen verslagperiode hebben voorgedaan.

Gelet op de beperkte activiteiten van Juno Beheer en Juno OG zijn ook de werkzaamheden van
de curator in deze faillissementen zeer beperkt. De curator venrvijst ook naar zijn eerdere versla-

gen in deze faillissementen en naar de verslagen in het faillissement van Oxalis, waarvan curandi
(middellijk) aandeelhouder waren. Er is alleen nog sprake van onroerend goed dat verkocht moet
worden. De bank is daarin leidend, maar de curator heeft van de bank niet vernomen dat zich
sinds het laatste verslag op dat vlak ontwikkelingen hebben voorgedaan.
Voor zover zich op bepaalde onderdelen in de afgelopen verslagperiode geen ontwikkelingen
hebben voorgedaan en ook niet de verwachting is dat daarin nog ontwikkelingen zullen plaatsvinden, zijn die onderdelen in dit verslag komen te vervallen. De curator verwijst voor de eerdere

ontwikkelingen op die onderdelen naar zijn eerdere verslagen.
Dit openbaar verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld.
De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat
bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast
is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag bij moeten worden gesteld. Dit kan ingrijpende

gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.

1.

lnventarisatie (0 uren besteed in deze verslaqperiode)

1.7

Oorzaken en achteroronden van het faillissement

ln het vorige verslag is melding gemaakt van het feit dat de bestuurder van curandi nog moest reageren op vragen die zijn opgekomen vanuit het onderzoeksrapport van Boon Accountants. lnmiddels heeft de bestuurder recentelijk gereageerd en is de curator bezig met de beoordeling van
deze reactie.

3.

Activa (0 uren besteed in deze verslaoperiode)

ln de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen bericht ontvangen van de bank over de verkoop van het in eigendom aan Juno Beheer behorende pand in Heerde. Het betreffende pand

staat nog steeds in de verkoop.

mr. J.B.A. Jansen
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De bank heeft instemmend gereageerd op het voorstel van de curator omtrent de
de opbrengst van de verkochte activa in alle Oxalis-faillissementen. Een nadere toelichting hierop
zal in het verslag van Oxalis worden vermeld, aangezien het voornamelijk om activa van die vennootschap gaat.

5.

BanUZekerheden (0.1 uren besteed in deze verslasperiode)

5.1

Vorderinqen van banken

De ING Bank heeft uit hoofde van bedrijfsfinanciering een totale vordering van € 1.392.808,96.
Debiteuren zijn Oxalis, Juno Beheer, Juno OG en de niet gefailleerde vennootschappen Emka

Onroerend Goed B.V. en Emka Beheer B.V. Deze twee laatste vennootschappen zijn eveneens
(middelijk) aandeelhouder/bestuurders van Oxalis.

5.2

Leasecontracten

Geen bijzonderheden.

5.3

Beschriivinq zekerheden

ING Bank heeft zekerheden verkregen van Oxalis (voorraden, vorderingen en inventaris), Emka
Onroerend Goed B.V. (hypotheekrecht op hoofdkantoor te Vorden) en Juno Beheer (hypotheekrecht op bedrijfspand te Heerde).

5.4

Separatistenoositie

De verkoop van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed vindt plaats in overleg met de ING
Bank.

5.5

Boedelbiidraqen

Over de boedelbijdrage voor de verkoop van het bedrijfspand te Heerde zal de curator, indien tot
verkoop zal worden overgegaan, nadere afspraken maken met de ING Bank.
De venrachting is dat een boedelbijdrage zal worden overeen gekomen in overeenstemming met

de separatistenregeling.

5.6

Eiqendomsvoorbehoud

Er hebben zich in de faillissementen van Juno OG en Juno Beheer geen crediteuren met een

recht van eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.7

Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.9

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de curator zijn beperkt geweest. Er hebben geen ontwikkelingen plaats

gevonden inzake de verkoop van het pand.

5.10

Boedelrekeninq

Juno OG : NL42ABNA061 3899806, saldo:

€. 1 4.266,86

Juno Beheer: NL7248N40613870263, saldo: nihil.

7.

Rechtmatisheid (0 uren besteed in deze verslaqperiode)

7.7

Werkzaamheden

De curator beoordeelt de reactie van de bestuurder op de aan de bestuurder gestelde vragen. ln
het komende verslag zal de curator daar verdere stappen in kunnen zetten..

8.

Crediteuren (0.3 + 0.1 uren besteed in deze verslaqperiode)

8.1

Boedelvorderinqen

lnzake Juno OG en Juno Beheer zijn bij de curator geen boedelvorderingen ingediend.

8.2

Preferente vorderinoen van de fiscus

lnzake Juno OG is tot op heden door de Belastingdienst voor een bedrag van€9.741,= aan pre-

ferente vorderingen ingediend.
lnzake Juno Beheer is tot op heden door de Belastingdienst voor een bedrag van € 175.910,=

aan preferente vorderingen ingediend. Voor een specificatie verwijst de curator naar bijlage

l.

Beide bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.3

Preferente vorderinqen van UWV

Voor beide vennootschappen niet van toepassing vanwege het ontbreken van personeel.

8.4

Overiqepreferentecrediteuren

Naast de hiervoor genoemde preferente crediteur (fiscus) zijn de curator, voor Juno OG, noch
voor Juno Beheer andere preferente crediteuren bekend.

8.5

Aantalconcurrente crediteuren en bedraq

lnzake Juno OG heeft zich één concurrente crediteur gemeld, te weten ING met een p.m. post.
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Tot op heden hebben zich in totaal 4 concurrente crediteuren gemeld voor een bedrag van
€ 2.262,69 + p.m. Voor een specificatie verwijst de curator eveneens naar bijlage I

8.6

.

Verwachte afwikkelinq

Vooralsnog veruvacht de curator dat het faillissement op enig moment zal worden opgeheven bij
gebrek aan baten.

10.

Overio (0.4 + 0.5 uren besteed in deze verslaqperiode)

10.1

Termiinafirikkelinofaillissement

De curator kan nog geen uitspraak doen over de termijn van añrikkeling van het faillissement. Dit

zal mede afhangen van de voortvarendheid van de verkoop van het pand in Heerde. Hijzal hier
bij de bank blijven informeren naar de ontwikkelingen.

10.2

Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator over de komende periode zullen bestaan uit:

¡
o

Vinger aan de pols bij de verkoop van het onroerend goed in Heerde.
Verder overleg met bestuurder(s) over bevindingen boekenonderzoek en naar aanleiding
daarvan gestelde vragen

10.3

lndienino volqend verslao

Het volgende verslag zal binnen de gebruikelijke termijn worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden

Geen bijzonderheden.

Apeldoorn, 22 december 2015

curator

Dommerholt Advocaten N.V.
mr. J.B.A. Jansen
Postbus 695

73OOAR APELDOORN
t. (0s5) 5262020

f. (055) 52620 21
@ iba. iansen@dommerholt.nl
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