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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Spinding Investments B.V. 23-05-2018 
 4

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spinding 
Investments B.V., statutair gevestigd te Cuijk en kantoorhoudende te (6546 
AS) Nijmegen aan de Bijsterhuizen 1142 (KvK nummer 09192596), hierna te 
noemen "Spinding".

23-05-2018 
 4

Holdingvennootschap 23-05-2018 
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 37.500,00 € -275.206,00 € 49.258,00

2014 € 54.500,00 € -15.885,00 € 49.117,00

2015 € 64.295,00 € -13.263,00 € 450.131,00

2016 € 15.494,00 € -62.519,00 € 563.590,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 23-08-2018
Insolventienummer F.05/17/379
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014903:F001
Datum uitspraak 01-08-2017

R-C mr. JSW Lucassen
Curator Mr. C.F.H. Donners



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Financiële gegevens 2016: volgens mededeling bestuurder.
Financiële gegevens 2017: niet bekend.

23-05-2018 
 4

0 23-05-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 50,00

23-05-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 50,00

23-08-2018
 5

van
23-2-2018

t/m
22-5-2018

23-05-2018 
 4

van
23-5-2018

t/m
22-8-2018

23-08-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

4 16,50 uur

5 2,80 uur

totaal 19,30 uur

In het bovenstaande is de totaal door de curator en zijn collega's bestede tijd 
opgenomen. Tijdens verslagperiode is 1,1 uur aan dit faillissement besteed.

23-05-2018 
 4

Tijdens de verslagperiode is 2,8 uur aan dit faillissement besteed. De totaal 
bestede tijd door de curator en zijn collega's komt hiermee op 19,3 uur.

23-08-2018
 5





1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Spinding is op 30 januari 2009 opgericht en fungeert als holdingvennootschap. 
Spinding is enig aandeelhouder van M-Light International B.V., welke 
vennootschap kort voor het faillissement van Spinding is ontbonden. M-Light 
International B.V. houdt op haar beurt alle aandelen in het kapitaal van M-Light 
Nederland B.V., welke vennootschap op 9 mei 2017 in staat van faillissement is 
verklaard. In dat faillissement is dezelfde curator benoemd. 

Sinds 7 september 2012 is de heer F.K.W.J. Jeuken enig bestuurder van 
Spinding. De aandelen van Spinding zijn, via beheervennootschappen, 
uiteindelijk in handen van 3 aandeelhouders. De heer Jeuken, voornoemd, is 
hier één van.

23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Niet aangetroffen. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Spinding is een holdingvennootschap en was voor haar inkomsten rechtstreeks 
afhankelijk van haar dochtervennootschap. Het bestuur heeft het volgende 
verklaard over de oorzaak van het faillissement.

Volgens het bestuur van Spinding is de belangrijkste oorzaak van het 
faillissement gelegen in het feit dat M-Light Nederland B.V. in staat van 
faillissement is verklaard. Als gevolg hiervan is de (enige) inkomstenbron van 
Spinding volledig opgedroogd.

Het bestuur van Spinding heeft voorts als oorzaak van het faillissement 
gegeven dat één van de aandeelhouders, ondanks toezeggingen, Spinding 
niet zou hebben gefinancierd, zodat Spinding haar lopende financiële 
verplichtingen niet kon nakomen. Om die reden heeft één van de financiers van 
Spinding uiteindelijk het faillissement aangevraagd. 

De curator onderzoekt de bovenstaande lezing van het bestuur van Spinding 
over de oorzaak van het faillissement.

23-05-2018 
 4



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

2. Personeel

Personeelsleden
0

23-05-2018 
 4

Personeelsleden
0

23-05-2018 
 4

Geen 23-05-2018 
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Restitutie PostNL € 50,00

totaal € 50,00 € 0,00

PostNL had nog een bedrag van € 50 onder zich. Dit bedrag is op de 
faillissementsrekening gestort.

23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vordering op aandeelhouder € 150.000,00

totaal € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

De aandeelhouder betw ist de vordering betw ist, althans hij heeft een beroep 
gedaan op verrekening. De curator zal nader onderzoeken of de vordering op 
deze aandeelhouder te incasseren is.

De curator acht het van belang dat het rechtmatigheidsonderzoek in het 
faillissement van M-Light Nederland B.V. is afgerond voordat de curator 
eventuele verdere maatregelen neemt tegen deze debiteur. Het 
rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Zie hoofdstuk 7 van dit 
verslag.

23-05-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: ... uur 23-05-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 23-08-2018
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 163.679,37

Spinding heeft bovenstaande schuld aan Rabobank. Hiervoor zijn geen 
zekerheden gesteld.

23-05-2018 
 4

€ 263.679,37

Abusievelijk stond een foutief bedrag vermeld in het vorige verslag en de 
crediteurenlijst. De vordering van Rabobank bedraagt € 263.379,37.

23-08-2018
 5

Niet aangetroffen. 23-05-2018 
 4



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

Geen. 23-05-2018 
 4

Niet van toepassing. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t.
23-05-2018 

 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 23-05-2018 
 4



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

7.1 Boekhoudplicht

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Geen. 23-05-2018 
 4

Doorstarten onderneming

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t.
23-05-2018 

 4

N.v.t.
23-05-2018 

 4

Geen. 23-05-2018 
 4

7. Rechtmatigheid

De curator heeft het concept accountantsrapport in het faillissement van M-
Light Nederland B.V. inmiddels ontvangen en is thans in afwachting van de 
reactie van het bestuur van M-Light Nederland B.V. op dit concept. Na deze 
reactie kan het definitieve rapport worden opgesteld en zal de curator nader 
onderzoek doen naar de nakoming van de boekhoudverplichting in dit 
faillissement.

Verslag 4:

23-05-2018 
 4



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het bestuur van M-Light Nederland B.V. heeft inmiddels op het conceptrapport 
gereageerd. Deze reactie zal kort na het uitbrengen van de verslag door de 
accountant met het bestuur worden besproken. Op basis hiervan kan de 
accountant waarschijnlijk het definitieve rapport opstellen. Hierna kan de 
curator nader onderzoek doen naar de nakoming van de boekhoudverplichting 
in dit faillissement.

Inmiddels heeft de accountant het definitieve rapport in het faillissement van 
M-Light Nederland B.V. uitgebracht. De curator heeft het bestuur van M-Light 
Nederland B.V. in de gelegenheid gesteld om op het definitieve rapport te 
reageren. De curator verwacht dat hij in het volgende faillissementsverslag 
een standpunt kan innemen ten aanzien van de nakoming van de 
boekhoudverplichting in dit faillissement.

23-08-2018
 5

Tijdig gedeponeerd. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Een eventuele vordering zal zijn verjaard. 23-05-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal nader onderzoeken of in dit faillissement sprake is van 
onbehoorlijk bestuur. De curator wacht in dat kader echter eerst het definitieve 
accountantsrapport in het faillissement van M-Light Nederland B.V. af.

23-05-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het definitieve accountantsrapport in het faillissement van M-Light Nederland 
B.V. is inmiddels ontvangen en het bestuur van M-Light Nederland B.V. is door 
de curator in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Na ontvangst 
van deze reactie zal de curator een definitief standpunt innemen over 
eventueel onbehoorlijk bestuur in dit faillissement. De curator verwacht 
hierover in het volgende faillissementsverslag mededelingen te kunnen doen.

23-08-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2018 
 4



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

Zie bovenstaand. 23-05-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 4

8. Crediteuren

€ 0,00

Naast zijn eigen salaris verwacht de curator geen boedelvorderingen.

23-05-2018 
 4

€ 6.696,00 23-05-2018 
 4

€ 0,00

N.v.t.

23-05-2018 
 4

€ 2.420,00

Deze vordering heeft betrekking op de door de aanvrager gemaakte kosten 
voor het aanvragen van het faillissement.

23-05-2018 
 4

7 23-05-2018 
 4

8 23-08-2018
 5



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

€ 1.163.762,25

In bovenstaand bedrag is tevens een achtergestelde concurrente vordering 
ten bedrage van € 92.635,04 opgenomen.

23-05-2018 
 4

€ 1.261.099,73

In bovenstaand bedrag is tevens een achtergestelde concurrente vordering 
ten bedrage van € 92.635,04 opgenomen.

23-08-2018
 5

Dit is afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek. 23-05-2018 
 4

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 23-05-2018 
 4

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,9 uur 23-08-2018
 5

9. Procedures

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

N.v.t. 23-05-2018 
 4

Geen. 23-05-2018 
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Zodra het definitieve accountantsrapport in het faillissement van M-Light 
Nederland B.V. gereed is, zal de curator nader onderzoek doen naar de 
vordering op de aandeelhouder en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

23-05-2018 
 4

De curator wacht de reactie van het bestuur van M-Light Nederland B.V. op 
het definitieve accountantsrapport af. Daarna zal de curator een definitief 
standpunt innemen ten aanzien van eventueel onbehoorlijk bestuur in dit 
faillissement.

23-08-2018
 5

Vooralsnog onbekend. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het 
rechtmatigheidsonderzoek.

23-05-2018 
 4

23-11-2018 23-08-2018 
 5

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 23-05-2018 
 4

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur 23-08-2018
 5

Bijlagen
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