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Algemene gegevens
Naam onderneming
Molitli Interieurmakers B.V. (hierna: ‘Molitli’)
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Molitli
Interieurmakers B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3861 NB)
Nijkerk aan de Ohmstraat 10H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 70549230.
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Activiteiten onderneming
Het adviseren, ontw erpen en realiseren van interieurs, alsmede het houden
van een w inkel in interieurartikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.516.458,00

€ -196.400,00

€ 272.910,00

2019

€ 2.452.672,00

€ -91.704,00

€ 312.859,00

2020

€ 2.884.138,00

€ 19.120,00

€ 434.203,00

2021

€ 2.932.396,00

€ -253.442,00

€ 585.417,00

2022

€ 1.002.654,00

€ -54.808,00

€ 542.393,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
1. De financiële gegevens van 2022 zijn bekend tot mei 2022.
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de kolommenbalans 2022 (tot
mei), kolommenbalans 2021, concept jaarrekening 2020, de
vastgestelde en gedeponeerde jaarrekening 2019 en de vastgestelde
en gedeponeerde jaarrekening 2018.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Boedelsaldo
€ 26.998,95
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Verslagperiode
van
17-5-2022
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t/m
17-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

246 uur 48 min

totaal

246 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in
het bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het
verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. De bestuurders van Molitli zijn De Graaf Holding B.V. en Molitli
Merkenmakers B.V. De heer de Graaf is de enig bestuurder van De
Graaf Holding B.V. De bestuurders van Molitli Merkenmakers B.V. zijn
Van W incoop Holding B.V. en Hollander Holding B.V. w aarvan
respectievelijk mevrouw Van W incoop en mevrouw Hollander enig
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bestuurder zijn. De heer De Graaf, mevrouw Van W incoop en mevrouw
Hollander zijn tevens de indirecte aandeelhouders van Molitli.

1.2 Lopende procedures
1. Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
1. Molitli hield de nodige bedrijfsverzekeringen aan. Deze zullen de
komende periode w orden geïnventariseerd en zo mogelijk w orden
beëindigd.
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1.4 Huur
1. Gefailleerde huurt het bedrijfspand gelegen aan de Ohmstraat 10H te
Nijkerk. De huur is ex artikel 39 Faillissementsw et opgezegd tegen de
kortst mogelijke termijn. Het bedrijfspand zal de aankomende
verslagperiode w orden opgeleverd. Aan de verhuurder is verzocht om
de huurvordering(en) in het faillissement in te dienen.
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1.5 Oorzaak faillissement
1. Molitli exploiteerde een onderneming die interieurs ontw ierp en
realiseerde. Molitli exploiteerde tevens een w inkel met diverse
interieurartikelen.
Molitli betreft een voortzetting vanuit een VOF-constructie. Op advies van een
derde zou de VOF eind 2017 zijn omgezet naar een BV vanw ege de hoge
w inst. Deze deskundige zou echter diverse administratieve fouten hebben
gemaakt, als gevolg w aarvan er door Molitli hoge kosten moesten w orden
gemaakt om deze fouten te herstellen.
Molitli kampte daarna met vele problemen, zoals het niet kunnen inzetten van
bepaalde partijen die essentieel w aren voor het afronden van projecten.
Molitli zou daardoor hoge extra kosten hebben moeten maken, omdat zij als
hoofdaannemer verantw oordelijk w as voor de tijdige afronding van de
projecten.
Molitli zou daarnaast flink getroffen zijn door de Coronacrisis, omdat veel
projecten hierdoor vertraging opliepen hetgeen resulteerde in ontevreden
klanten. Door de oorlog in Oekraïne en mondiale product schaarste zijn de
materiaalkosten bovendien fors gestegen. Deze kosten kon Molitli niet, of
slechts beperkt, doorberekenen aan haar klanten. Er w as tevens een
personeelstekort.
Molitli heeft onderzocht of een derde bereid w as een financiering aan Molitli
te verstrekken. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn. Dit w as, gelet op het
voorgaande, aanleiding om het faillissement van Molitli aan te vragen. Het
faillissement is vervolgens op 17 mei 2022 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-5-2022

9

zie ook 2.4

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren, verzoek machtiging tot ontslag, ontslagbrieven
opstellen en versturen, personeel informeren, contact met UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1. Molitli beschikte niet over onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1. Intake en inventarisatie.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Molitli beschikt over een beperkte hoeveelheid inventaris. De exacte
w aarde van de inventaris is op dit moment nog niet bekend. In de
aankomende verslagperiode zal hier meer duidelijkheid over komen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er geldt een bodemvoorrecht voor de fiscus. De belangen van de fiscus zullen
w orden behartigd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Intake en inventarisatie.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Op datum faillissement is een w inkelvoorraad aangetroffen in het
bedrijfspand van Molitli. De komende verslagperiode zal w orden
onderzocht in hoeverre nog rechten van derden in de vorm van
bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud op de voorraad rusten. Vanw ege
de vele binnengekomen aanspraken heeft de curator de rechtercommissaris verzocht om een afkoelingsperiode af te kondigen. Dit
verzoek is gehonoreerd, de afkoelingsperiode eindigt op 19 juli 2022.
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Daarnaast zou w inkelvoorraad van Molitli zijn opgeslagen bij een opslag- en
distributiebedrijf w aar Molitli veel mee samenw erkte. Ook voor deze voorraad
geldt dat in de aankomende verslagperiode zal w orden onderzocht in
hoeverre nog rechten van derden in de vorm van bijvoorbeeld
eigendomsvoorbehoud op die voorraad rusten.
Een groot deel van voornoemde voorraad dat bij Molitli in het bedrijfspand
ligt opgeslagen en alle voorraad dat bij het opslag- en distributiebedrijf ligt
opgeslagen ten behoeve van Molitli is bestemd voor lopende projecten.
Er lijkt sprake te zijn van onderhanden w erk aangezien project-overzichten
indiceren dat nog niet alle uitgevoerde w erkzaamheden zijn gefactureerd. Er
is echter nog nader onderzoek vereist om tot facturatie te kunnen overgaan.
Voor zover nu bekend betreffen het veelal projecten die nog niet zijn
afgerond en ook niet meer w orden afgerond. In de aankomende
verslagperiode zal in overleg met de pandhouder w orden besloten w ie dit
oppakt

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Intake, inventarisatie, onderzoek administratie, correspondentie met
indirect bestuurders, correspondentie met w erknemers Molitli,
correspondentie met distributiebedrijf, correspondentie met
klanten/opdrachtgevers van lopende projecten.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
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1. Nog in onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Intake, inventarisatie en onderzoek administratie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder.
totaal

Toelichting debiteuren
1. Op faillissementsdatum w as er sprake van diverse vorderingen op
derden. Het merendeel van deze vorderingen ziet op
handelsvorderingen (vorderingen op klanten/opdrachtgevers van
lopende of recent afgeronde projecten). De exacte omvang van de
handelsvorderingen is nog niet bekend en vereist nadere
inventarisatie. De financiële administratie van Molitli eind april 2022
vermeld een bedrag van € 182.588,29 aan debiteuren. In overleg met
de pandhouder zal w orden afgestemd w ie dit op gaat pakken.
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Naast de handelsvorderingen lijkt Molitli te beschikken over een rekeningcourantvordering op één van haar bestuurders. Dit dient nog nader te
w orden onderzocht.
Voorts beschikt Molitli mogelijk over een vordering op haar
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een lopende
schadekw estie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Intake, inventarisatie, onderzoek administratie, correspondentie
indirect bestuurders, correspondentie pandhouder.

18-07-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 58.342,54
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Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield meerdere rekeningen aan bij de Rabobank en beschikte
over een krediet in rekening-courant tot een maximum van € 100.000,Ten tijde van het faillissement w as sprake van een creditsaldo op de
betaalrekening van € 292,00. Rabobank heeft aangekondigd dit bedrag te
verrekenen met het debetsaldo op de rekening-courant van Molitli ten
bedrage van € 58.342,54.

5.2 Leasecontracten
1. Molitli had tw ee operational leasecontracten voor bedrijfsauto’s. Deze
overeenkomsten zijn opgezegd en zullen de aankomende
verslagperiode w orden afgew ikkeld.
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5.3 Beschrijving zekerheden
1. Conform opgave Rabobank beschikt zij over de volgende zekerheden:
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I. Verpanding van:
Transportmiddelen;
Inventaris;
Voorraad;
Vorderingen op derden.
II. Bankborgtocht tot € 10.000,- afgegeven door indirect bestuurder 1;
III. Bankborgtocht tot € 10.000,- afgegeven door indirect bestuurder 2;
IV. Bankborgtocht tot € 10.000,- afgegeven door indirect bestuurder 3;
Beoordeling van de geclaimde zekerheden heeft nog niet plaatsgevonden. Dit
zal in de aankomende verslagperiode gebeuren.

5.4 Separatistenpositie
1. Indien Rabobank beschikt over rechtsgeldige pandrechten, dan heeft zij
een separatistenpositie in dit faillissement. Met de Rabobank zal dan
overleg plaatsvinden over de w ijze van executie van de verpande
goederen. Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek naar en de
beoordeling van de door de Rabobank geclaimde zekerheden vindt
afstemming met de Rabobank nu ook al plaats.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Een aanzienlijke hoeveelheid crediteuren heeft een beroep op
eigendomsvoorbehoud ingediend. Deze zijn geïnventariseerd en
w orden nader onderzocht.
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5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich tot op heden meerdere crediteuren gemeld met een
claim op retentierecht. Deze w orden beoordeeld.
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5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op recht
van reclame gemeld.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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1. Indien de curator met de pandhouder afspreekt dat zij namens de
pandhouder overgaat tot executie van verpande zaken en/of inning van
verpande vorderingen, dan zal zij daarvoor een boedelbijdrage bedingen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Intake, aanschrijving banken, correspondentie indirect bestuurders,
voeren van correspondentie met bank en derden, verrichten van
onderzoek naar vorderingen en (rechtsgeldigheid) zekerheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De activiteiten in de eerste periode na het faillissement zijn (beperkt)
voortgezet in het kader van inventarisatiew erkzaamheden en het
onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart. Hoew el de
mogelijkheden voor een doorstart op dit moment nog steeds w orden
onderzocht en bij enkele lopende projecten nog afstemming plaatsvindt
of voortzetting c.q. afronding van het project nog mogelijk is, zijn de
overige activiteiten inmiddels tot stilstand gekomen.
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6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Inventariseren, monitoren en controleren beperkte voorzetting.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Er hebben zich enkele doorstartkandidaten gemeld. In alle gevallen zou
het dan gaan om een (zeer) beperkte doorstart. Inmiddels is duidelijk
dat slechts een beperkte doorstart kan w orden bereikt; dit zal de
komende verslagperiode w orden afgerond.
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6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Intake, inventarisatie, onderzoek administratie, correspondentie
overnamekandidaten, correspondentie klanten/opdrachtgevers in
verband met een mogelijke doorstart.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De bestuurders hebben diverse stukken aan de curator verstrekt. De
komende verslagperiode zal w orden onderzocht of is voldaan aan de
boekhoudplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekeningen over de jaren 2018 en 2019 zijn allen tijdig
gedeponeerd. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is echter
gebleken dat de jaarrekening over het jaar 2020 niet is gedeponeerd.
De curator zal hierover navraag doen bij de bestuurders.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as Molitli niet verplicht.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 5.000,- en is volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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1. Er zal nog w orden onderzocht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
1. Er zal nog w orden onderzocht of er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder, toezending vragenlijst voor informatie en
documenten, doornemen administratie en correspondentie met
medew erkers/derden.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.552,72
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Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.
Er w orden daarnaast nog boedelvorderingen van UW V en de verhuurder
verw acht uit hoofde van de overname van de loonverplichtingen en
verschuldigde huurpenningen voor het bedrijfspand.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 469.122,00
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Toelichting
1. De fiscus heeft een vordering ingediend ad €459.743,00 uit hoofde van
verschuldigde loonheffing en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-07-2022
1

1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze w ordt w el
verw acht nu UW V de loonverplichtingen jegens w erknemers van gefailleerde
heeft overgenomen.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
53

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 321.197,71
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Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren in kaart gebracht c.q.
verw erkt. Eveneens w ordt nog een aantal indieningen verw acht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
zal w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende
vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
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Afronden inventarisatie;
Voortzetten afstemming lopende projecten;
Afw ikkelen rechten van derden;
Taxeren en te gelde maken van de activa;
Afw ikkelen verzekeringen en overeenkomsten;
Onderzoeken geclaimde zekerheidsrechten en afstemming separatist;
Afronden beperkte doorstart;
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
18-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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