
Algemeen

Gegevens onderneming

Dunne Holding B.V.

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten

Omzetgegevens

2013: € 85.200,--
2014: € 85.200,--
2015: € 80.800,--

Personeel gemiddeld aantal

1 (de bestuurder)

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 4:
€ 0,00

Verslagperiode

Verslag 1:
24 januari 2017 t/m 27 februari 2017

28 februari 2017 t/m 24 mei 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010717:F002

24-01-2017

mr. D.M.  Staal

Curator: mr. W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/46
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25 mei 2017 t/m 25 augustus 2017

26 augustus 2017 t/m 28 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1:
8,0 uren

"4,7"

"1,9"

"2,8"

Bestede uren totaal

Verslag 1:
8,0 uren

"12,7"

"14,6"

"17,4"

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 20 augustus 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dunne 
Holding B.V. opgericht. 

Het maatschappelijk kapitaal van Dunne Holding B.V. is opgebouwd uit 90.000 aandelen van 
ieder nominaal € 1,--. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedroeg op de datum van 
haar oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer D.N.A.M. Dunne bestuurder 
en enig aandeelhouder van Dunne Holding B.V. 

1.2 Winst en verlies

2013: € 8.335,--
2014: -/- € 12.095,--
2015: -/- € 65.811,--
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1.3 Balanstotaal

2013: € 208.340,--
2014: € 186.926,--
2015: € 114.316,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1: 
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten zijn door Dunne Holding B.V. geen 
verzekeringen afgesloten.

1.6 Huur

Verslag 1:
Door Dunne Holding B.V. werd geen bedrijfspand gehuurd. De activiteiten werden verricht 
vanuit een bedrijfspand dat door een dochtermaatschappij van Dunne Holding B.V. werd 
gehuurd.

1.7 Oorzaak faillissement

Dunne Holding B.V. genereerde haar omzet met de managementactiviteiten die zij verrichtte 
voor haar dochtermaatschappijen, Hi-Technologies Industrial Automation B.V. en M2M 
Technology B.V. De financiële situatie van deze dochtermaatschappijen is echter weinig 
rooskleurig. Dit heeft ertoe geleid dat de Hi-Technologies Industrial Automation B.V. inmiddels 
ook in staat van faillissement verkeert.  

De slechte financiële situatie van de dochtermaatschappijen zorgt ervoor dat Dunne Holding 
B.V. geen omzet meer genereert. Als gevolg hiervan is Dunne Holding B.V. financieel niet 
langer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De bestuurder heeft 
uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement 
van Dunne Holding B.V.

In haar vonnis van 24 januari 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het 
faillissement uitgesproken van Dunne Holding B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1 (de bestuurder)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1 (de bestuurder)
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2.3 Datum ontslagaanzegging

30 januari 2017

2.4 Werkzaamheden

Met betrekkng tot het personeel zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te 
verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde 
vennootschap.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen. Op de datum van het uitspreken van het 
faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is geen andere activa waarmee baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd zouden 
kunnen worden.

Verslag 2:
De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid M2M Technology B.V. In de afgelopen verslagperiode is het mij 
duidelijk geworden dat er geen enkele partij geïnteresseerd is in de aandelen die de 
gefailleerde vennootschap houdt in M2M Technology B.V.

Uit de bij mij bekende financiële informatie is het mij tevens duidelijk geworden dat ook M2M 
Technology B.V. verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. In overleg met 
de Rabobank (zij heeft een pandrecht op de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
M2M Technology B.V.) en de middellijk bestuurder is dan ook besloten om het faillissement 
van M2M Technology B.V. te gaan aanvragen. Ik zal hiervoor de benodigde stappen gaan 
zetten.

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heb ik nog eens de administratie van M2M Technology B.V. 
bestudeerd. Op basis hiervan, alsmede op basis van hetgeen de bestuurder van Dunne 
Holding B.V., de heer Dunne, mij heeft verteld, is het mij gebleken dat het, bij nader inzien, het 
meest voor de hand ligt om M2M Technology B.V. te ontbinden door middel van een 
turboliquidatie. 

Gelet op het voorgaande heb ik, voor zover vereist, aan de rechter-commissaris dan ook 
toestemming gevraagd om op grond van artikel 2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te 
mogen nemen, waarin wordt besloten om M2M Technology B.V. te ontbinden en hiervan 
vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW opgave te doen bij de Kamer van Koophandel. 
Ik ben thans in afwachting van een reactie van de rechter-commissaris op mijn verzoek. Zodra 
ik de verzochte toestemming heb mogen ontvangen, zal ik de benodigde stappen zetten om te 
komen tot een turboliquidatie van M2M Technology B.V.
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Verslag 4:
Zoals ik in het derde verslag heb gemeld, zal ik aan de rechter-commissaris 
toestemming gaan vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin 
wordt besloten om M2M Technology B.V. te ontbinden. Op 14 september 2017 heeft de 
rechter-commissaris mij de verzochte toestemming verleend.

Op 21 september 2017 heb ik op grond van artikel 2:19 lid 1 BW een 
aandeelhoudersbesluit genomen, waarin is besloten om M2M Technology B.V. te 
ontbinden. Dit aandeelhoudersbesluit is vervolgens ook ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden met betrekking tot de ontbinding 
van M2M Technology B.V. een einde gekomen. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

Verslag 2:
De benodigde stappen zetten om te komen tot een faillissement van M2M Technology B.V.

Verslag 3:
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om te mogen komen tot 
een ontbinding van M2M Technology B.V. door middel van een turboliquidatie. Zodra de 
rechter-commissaris de verzochte toestemming heeft verleend, zal ik de benodigde stappen 
zetten om tot deze turboliquidatie te komen.

Verslag 4:
Gelet op het feit dat M2M Technology B.V. inmiddels is ontbonden en hiervan ook een 
opgave is gedaan bij de Kamer van Koophandel is aan mijn werkzaamheden met 
betrekking tot voornoemde vennootschap een einde gekomen. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie blijkt dat er geen sprake is van debiteurenvorderingen.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.
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4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap 
bij de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. twee overeenkomsten van geldlening afgesloten. 
Tevens is er sprake van een krediet in rekening-courant. De Rabobank heeft haar vordering uit 
hoofde van de overeenkomsten van geldlening en het krediet in rekening-courant inmiddels ter 
verificatie ingediend. Deze vordering bedraagt, volgens opgave van de Rabobank, in totaal € 
102.176,24. 

In de komende verslagperiode zal ik de vordering van de Rabobank gaan beoordelen. 

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heb ik de vordering van de Rabobank beoordeeld. Dit heeft 
ertoe geleid dat ik deze vordering voor het ter verificatie ingediende bedrag heb opgenomen 
op de crediteurenlijst.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
In het kader van de verstrekte geldlening en het krediet in rekening-courant heeft de Rabobank 
zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de inventaris en 
de voorraden. In de komende verslagperiode zal ik gaan beoordelen of het pandrecht op een 
juiste wijze is gevestigd.

Voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomsten van geldlening en het krediet 
in rekening-courant zijn, naast de gefailleerde vennootschap, hoofdelijk aansprakelijk Hi-
Technologies Industrial Automation B.V. en M2M Technology B.V. Voorts heeft bestuurder van 
de gefailleerde vennootschap zich borg gesteld.

Verslag 2:
Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft de Rabobank zekerheden bedongen. Het 
betreft hier onder andere een (stil) pandrecht. Het is mij gebleken dat het pandrecht op een 
juiste wijze is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

***
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5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Ervan uitgaande dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd, zullen er met de Rabobank 
nadere afspraken moeten worden gemaakt over een boedelbijdrage.

Verslag 2:
Hoewel het pandrecht van de Rabobank op een juiste wijze is gevestigd, is het niet 
noodzakelijk om afspraken te maken over een boedelbijdrage. Reden hiervoor is dat er geen 
sprake is van verpande zaken die kunnen worden verkocht.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de vordering van de Rabobank beoordelen;
- beoordelen of het door de Rabobank gestelde pandrecht op een juiste wijze is gevestigd. 
Indien dit het geval mocht zijn, zal ik met de Rabobank nadere afspraken maken over een door 
haar te betalen boedelbijdrage.

Verslag 2:
Met betrekking tot de hiervoor onder punt 5 genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor 
het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor 
een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de administratie ter hand gesteld. 
Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen, de grootboekadministratie en de 
bankafschfiten. Ik ben inmiddels begonnen met het bestuderen van deze administratie. In de 
komende verslagperiode zal ik hier verder meegaan.

Vooralsnog is mijn conclusie dat de administratie behoorlijk is bijgehouden.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie nader bestudeerd. Dit heeft bij mij geen 
vragen opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 
over de periode 2011 t/m 2015 tijdig zijn gedeponeerd, met dien verstande dat de jaarrekening 
over 2013 in het geheel niet is gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 20 augustus 2010; een eventuele vordering ter 
zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 
2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op (mogelijk) onbehoorlijk bestuur zal 
in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

Verslag 2:
Behalve het feit dat de jaarrekening over 2013 niet is gedeponeerd, is mij niet gebleken van 
andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het 
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is in de afgelopen verslagperiode afgerond.

Verslag 3:
Het is mij niet gebleken van feiten en/ of omstandigheden die erop wijzen dat een 
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Weliswaar is de 
jaarrekening over 2013 niet gedeponeerd, maar het staat voor mij wel vast dat dit niet de 
oorzaak is van het faillissement.

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur 
afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het onderzoek 
naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Verslag 2:
Hiervan is mij niet gebleken.

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen 
afgerond. Ik heb vastgesteld dat er geen sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie verder bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

Verslag 2:
Mijn werkzaamheden met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn afgerond.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 10.406,--

Verslag 2:
€ 22.313,--

Verslag 3:
€ 27.013,--

Verslag 4:
€ 29.652,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

Verslag 2:
Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

***

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

Verslag 2:
4

Verslag 3:
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

***
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Verslag 2:
€ 107.281,31

Verslag 3:
€ 53.170,75

In de afgelopen verslagperiode heb ik de concurrente vordering van de Rabobank naar 
beneden bijgesteld. Dit vanwege het feit dat in het faillissement van de dochtermaatschappij 
van Dunne Holding, Hi-Technologies Automation B.V., (een deel van) de verkoopopbrengst 
van de voorraden aan de Rabobank is afgedragen. Tevens heeft de Rabobank in het 
faillissement van voornoemde dochtermaatschappij openstaande debiteurenvorderingen 
geïncasseerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

Verslag 3:
Naar het zich laat aanzien, zal het faillissement te zijner tijd moeten worden opgeheven 
wegens een gebrek aan baten.

Verslag 4:
Het staat inmiddels vast dat het faillissement zal worden opgeheven wegens een gebrek 
aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
Ervan uitgaande dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend, 
zijn er, tot aan de afwikkeling van het faillissement, hieromtrent vooralsnog geen verdere 
werkzaamheden door mij te verrichten.

Verslag 4:
Zodra het faillissement is afgewikkeld, zullen de crediteuren hiervan in kennis worden 
gesteld.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.
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9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

Verslag 2:
Nog niet bekend.

Verslag 3:
Naar verwachting kunnen over drie maanden, dus bij gelegenheid van mijn volgende verslag, 
de benodigde stappen worden gezet om te komen tot een opheffing van het faillissement.

Verslag 4:
Het is mijn verwachting dat het faillissement binnen drie maanden daadwerkelijk zal zijn 
afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- de vordering van de Rabobank beoordelen;
- beoordelen of het door de Rabobank gestelde pandrecht op een juiste wijze is gevestigd;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
De benodigde stappen zetten om te komen tot een faillissement van M2M Technology B.V.

Verslag 3:
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om te mogen komen tot 
een ontbinding van M2M Technology B.V. door middel van een turboliquidatie. Zodra de 
rechter-commissaris de verzochte toestemming heeft verleend, zal ik de benodigde stappen 
zetten om tot deze turboliquidatie te komen.
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Verslag 4:
Aangezien aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal ik aan de rechter-
commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij de rechtbank voor te 
dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

Verslag 2:
Over drie maanden.

Verslag 3:
Over drie maanden.

Verslag 4:
N.v.t.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
heb gemeld onder 'Plan van aanpak". 

Voor wat betreft mijn werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van 
aanpak" heb gemeld.

Verslag 3:
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 4:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen 
ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Pagina 14 van 
14

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

28-11-2017Datum:Nummer: 4


