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Verhaalsrapport 
 
Advies 
 
Risicobedrag    : Achterstand EUR 7.000,- 
Advies     : Aan de hand van onderstaande gegevens achten wij verhaal voor 
     de vordering mogelijk door beslag op de onroerende zaak van  
     Midas Quality Services B.V. (zie rubriek Vestiginsgegevens). Wij 
     attenderen u tevens op de gevonden bankier waar het bedrijf zaken 
     mee doet, de voorraden en het feit dat het bedrijf een nieuw  
     gemeentehuis in opdracht van de gemeente bouwt (zie rubriek  
     Bedrijfsgegevens). 
 
Algemene ondernemingsgegevens 
Statutaire naam   : Midas Quality Services B.V. 
handelsnaam onderneming  : Midas Quality Services B.V., MQS B.V. 
Kamer van Koophandel  : Dossiernummer: 72121763 
Vestigingsdatum   : 14 januari 2002 
Soort rechtsvorm   : Besloten Vennootschap 
Maatschappelijk kapitaal  : EUR 90.000 
Geplaatst kapitaal   : EUR 18.000 
Gestort kapitaal   : EUR 18.000 
Statutaire zetel   : Amsterdam 
Bijzonderheden   : Aangevraagde onderneming heeft haar activiteiten sinds de  
     oprichting ondergebracht in een besloten vennootschap. 
 
Vestigingsgegevens 
Vestigingsadres   : Koisoslaan 12 
Postcode / plaats   : 1044 NM Amsterdam 
Telefoonnummer(s)   : 020-2240000 
Telefaxnummer(s)   : 020-2240620 
Pand     : Eigendom 
Soort pand    : Bedrijfspand 
Eigenaar van het pand  : Midas Quality Services B.V. 
 
Kadaster 
Kadastrale aanduiding  : AMSTERDAM c 2320 
Grootte    : 7 are en 21 centaire 
Kultuur    : Wonen met bedrijvigheid 
Hypothecaire aanduiding  : 13609 35 
Bijzonderheden   : Bovengenoemde gegevens hebben betrekking op de onroerende 
       zaak gelegen aan het in hoofde genoemde adres. De aankoopsom 
       bedroeg in 2005 EUR 420.000,-. 
 
      De hypotheek is ingeschreven op 6 juli 2005 en is voor een bedrag 
      van EUR 460.000,- verstrekt door de Rabobank te Amsterdam. 
 
      Op de onroerende zaak rusten geen beslagen. 
 
Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsgegevens van   : 2012 
Aantal werkzame personen  : 5 medewerkers, volgens opgave bij de Kamer van Koophandel. 
Toelichting    : Aangevraagde onderneming houdt zich bezig met het exploiteren 
       van een bouw- en aannemingsbedrijf in de burgelijke- en  
       utiliteitsbouw. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het 
       voor eigen rekening ontwikkelen van bouwprojecten. 
       Midas Quality Services B.V. zal in juni 2012 starten met de bouw 
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       van een nieuw gemeentehuis in opdracht van de gemeente  
       Amsterdam. 
 
     De jaarrekeningen over de boekjaren 2009 en 2010 geven aan dat 
     het bedrijf in 2009 een saldo op de post Voorraden had van EUR 
     84.041,-. In het boekjaar 2010 had deze post een saldo van EUR 
     95.320,-. 
 
     Het eigen vermogen van het bedrijf was in 2009 positief en  
     bedroeg EUR 296.264,-. In het boekjaar 2010 had de vennootschap 
     een eigen vermogen van EUR 619.217,-. 
 
     Gedurende het onderzoek hebben wij contact gehad met een 
     medewerker van de onderneming. "Als gevolg van de kredietcrisis 
     hebben wij te maken met klanten die later betalen. Wij hebben 
     echter opdrachten in portefeuille tot medio 2013. Half april gaan 
     wij bijvoorbeeld beginnen met de bouw van het nieuwe   
     gemeentehuis in Amsterdam. Midas Quality Services B.V. is 
     bevoorrraadhoudend (bouwmaterialen)", aldus de onderneming. 
 
Branche informatie 
Doelstelling onderneming  : Het exploiteren van een bouw- en aannemingsbedrijf in de  
     burgelijke- en utiliteitsbouw, waaronder het voor eigen rekening 
     ontwikkelen van bouwprojecten en het ontwikkelen van projecten 
     verband houdende met het vorenstaande. 
 
Bedrijfsleiding 
Enig aandeelhouder   : Leto, Ouranos 
Geboortedatum / plaats  : 20 januari 1964 te Amsterdam 
Adres     : Tantalosstraat 8 
Postcode / plaats   : 1022 LS te Amsterdam 
Datum in functie   : 14 januari 2002 
Titel     : Directeur 
 
Enig aandeelhouder   : Leto, Ouranos 
Geboortedatum / plaats  : 20 januari 1964 te Amsterdam 
Adres     : Tantalosstraat 8 
Postcode / plaats   : 1022 LS te Amsterdam 
Datum in functie   : 14 januari 2002 
Titel     : Directeur 
Bevoegdheden   : Alleen/zelfstandig bevoegd 
Overige gegevens leiding  : Wij hebben diverse bemerkingen ten aanzien van de  
       bedrijfsleiding vernomen. In 2004, 2007, 2009 en 2011 hebben 
       wij de verhaalpositie van de heer Leto in kaart gebracht in  
       verband met betalingsachterstanden. 
 
Verbindingen 
Gelieerd aan    : MQS Pensioen B.V. 
Ressorteert onder KvK te  : 72121764 
Adres     : Bedrijfslaan 12 
Postcode / plaats   : 1044 NM te Amsterdam 
Algemeen    : De heer Leto is als enig aandeelhouder en bestuurder aan de  
       onderneming verbonden. 
 
Diverse waarnemingen 
Betalingsdiscipline   : Wij hebben diverse betalingsachterstanden in de databanken van 
       Creditsafe Nederland B.V. getraceerd (zie rubriek bedrijfsleiding). 
overige gegevens   : Bij het faillissementenregister is geen faillissement of surséance 
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       van betaling ten name van aangevraagde onderneming  
       geregistreerd. 
 
Financiële gegevens 
Laatst gedeponeerde balans  : 2010 
Datum deponering   : 18 november 2011 
Omvang deponering   : Klein 
Maand einde boekjaar  : 12 
Soort jaarstukken   : Jaarrekening 
Vaststelling jaarstukken  : 6 november 2011 
Opmerking deponering  : Aangevraagde onderneming heeft op correcte wijze aan haar  
       deponeringsplicht voldaan 
 
Naam bank    : Coöperatieve Rabobank U.A. 
Vestigingsplaats   : Amsterdam 
Rekeningnummer   : 11.11.11.111 
Ten name van    : Midas Quality Services B.V. 
 
Naam accountant   : Accountantskantoor Pausanias 
Contactpersoon   : De heer M. Pausanias 
Telefoonnummer   : 020-1122111 
Adres     : Phidiaslaan 456 
Vestigingsplaats   : 1066 PR te Amsterdam 
 
Balans over het jaar   : 2010     2009 
Soort balans    : Vennootschappelijk 
VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa  : EUR      660.290   EUR    660.290 
VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraden    : EUR        95.320   EUR      84.041 
Vorderingen    : EUR      507.755   EUR    279.086 
Liquide middelen   : EUR      238.408   EUR    152.300 
 
TOTAAL ACTIVA   : EUR   1.501.773   EUR 1.175.717 
 
Vermogen    : EUR        18.000   EUR      18.000 
Overige reserves   : EUR      601.217   EUR    278.264 
kortlopende schulden   : EUR      142.556   EUR    129.453 
Langlopende schulden  : EUR      740.000   EUR    750.000 
  
TOTAAL PASSIVA   : EUR    1.501.773   EUR     1.175.717 
 
Toelichting    : Het eigen vermogen van de onderneming is in het boekjaar 2010  
       met een bedrag van €322.953,- toegenomen. 
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