Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
13-02-2019
F.09/18/116
NL:TZ:0000040690:F001
10-04-2018

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr. M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens
Naam onderneming
MKB Assistent B.V.

16-05-2018
1

Gegevens onderneming
Houtw eg 53
2514 BN Den Haag

16-05-2018
1

Activiteiten onderneming
administratiekantoor/boekhoudkantoor

16-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 168.544,00

€ 17.946,00

€ 88.326,00

2015

€ 85.876,00

€ 4.062,00

€ 57.735,00

2014

€ 78.209,00

€ -6.509,00

€ 45.382,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator merkt op dat de jaarcijfers 2015 uit de balans over 2015 niet
overeenstemmen met de jaarcijfers over 2015 zoals overgenomen in de balans
van 2016. Hierboven staan de gegevens uit de balans over 2016. Hieronder
die uit de balans over 2014.

16-05-2018
1

2015: 103.569 (omzet) 4.440 (W &V) 38.972 (balanstotaal)

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

16-05-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 765,19

Boedelsaldo
€ 7.265,19

Boedelsaldo
€ 11.864,33

Verslagperiode

16-05-2018
1

11-09-2018
2

13-11-2018
3

Verslagperiode
16-05-2018
1

van
10-4-2018
t/m
14-5-2018

11-09-2018
2

van
15-5-2018
t/m
30-8-2018

13-11-2018
3

van
31-8-2018
t/m
12-11-2018

13-02-2019
4

van
13-11-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22,80 uur

2

15,10 uur

3

26,40 uur

4

16,10 uur

totaal

80,40 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is J.W .F. de Man Holding B.V. Deze
onderneming is eveneens op 10 april 2018 gefailleerd.

16-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er liep een procedure, aangespannen door een w erknemer. Deze procedure is,
in verband met het door de curator aangezegde ontslag, niet meer zinvol en
zal w orden doorgehaald.

16-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Deze zijn opgezegd.

16-05-2018
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst w as reeds beëindigd.

16-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer De Man heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement te maken
had met het niet slagen van een nieuw concept. Tot 2014 w as MKB een
administratiekantoor. Door het faillissement van een opdrachtgever w erd er
een enorme hap uit de omzet genomen. In 2015 heeft de bestuurder het roer
omgegooid. MKB zou gaan w erken met abonnementen, administratie en
digitaliserend. Er zouden boekhoudkantoren w orden overgenomen
(hoofdkantoor met regiokantoren), w aardoor het bedrijf zou groeien. Bij de
eerste overname ging het echter al mis. Volgens De Man w as het personeel
niet toereikend en w erd er niet gedaan w at er moest gebeuren. Voordat hij
kon ingrijpen, w as de klant (met overname) verdw enen. Op de overname w as
echter w el geanticipeerd; er w aren leningen afgesloten, personeel
aangenomen etc. De onderneming had echter nog geen "vet op de botten" en
kon deze kosten niet dragen. Daarop restte niets anders dan het faillissement
aan te vragen.

16-05-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-05-2018
1

Personeelsleden
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-05-2018
1

Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-4-2018

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contacten/correspondentie UW V, personeel, bestuurder en rechtercommissaris.

16-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hiervan is niet gebleken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er staan nog w at tafels en stoelen in een box

€ 100,00

€ 100,00

telefoon

€ 300,00

€ 300,00

Laptop

€ 100,00

€ 100,00

laptop

€ 100,00

€ 100,00

server

€ 181,50

€ 181,50

totaal

€ 781,50

€ 781,50

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verw achte opbrengst is nihil.

16-05-2018
1

De curator heeft w ellicht nog een koper gevonden voor de server. Deze zal
leeg en in de fabrieksinstellingen geleverd w orden.

11-09-2018
2

Via Shurgard - de box w aar alles ligt opgeslagen - is een koper gevonden.
Helaas heeft deze - na reminders - niets meer van zich laten horen. De curator
zoekt een andere manier om tot verkoop over te gaan.

13-11-2018
3

Zow el Shurgard als de curator hebben veel moeite gedaan om de goederen
te verkopen. Helaas heeft de potentiële koper niets van zich laten horen.
Andere opkopers w aren ook niet heel enthousiast. De curator heeft
vervolgens de bestuurder gevraagd of hij nog interesse had. De bestuurder
heeft de goederen uit de box gekocht voor € 100,-- ex BTW .

13-02-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een fiscale vordering van de fiscus.

16-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er moet een koper w orden gevonden voor de inventaris.

16-05-2018
1

De box moet w orden leeggeruimd. De curator gaat binnenkort met de
bestuurder kijken w elke administraties reeds kunnen w orden w eggehaald.
W ellicht bevordert dat de prijs van de rest.

11-09-2018
2

De curator is met de bestuurder, een opkoper en personeel van Shurgard in de
box gew eest. De opkoper zou alles overnemen en voor snelle leeghaling
zorgdragen. Helaas heeft de curator - ondanks vele reminders - niets meer
vernomen. Zij zoekt nu naar een alternatief.

13-11-2018
3

Contacten rechter-commissaris, Shurgard, bestuurder en opkopers.

13-02-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

lopende w erkzaamheden

€ 10.500,00

€ 10.500,00

totaal

€ 10.500,00

€ 10.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as nog een beetje onderhanden w erk. Dit w erk is verkocht aan de heer De
Man, aangezien er geen verzekering meer w as. Het lopende w erk is verkocht
inclusief goodw ill.

16-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Conctacten bestuurder, rechter-commissaris.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

16-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

verschillende debiteuren

€ 9.000,00

€ 1.450,75

€ 725,36

totaal

€ 9.000,00

€ 1.450,75

€ 725,36

Toelichting debiteuren
Er is een lijst met ongeveer 30 debiteuren voor een bedrag van € 9.187,62. Er
is echter ook een pandrecht van de bank. De bank heeft nog geen contact
opgenomen met de curator, terw ijl zij op 10 april reeds zijn geïnformeerd.

16-05-2018
1

Inmiddels heeft de bank contact opgenomen. De debiteuren zullen w orden
overgedragen aan de bank.

11-09-2018
2

Er is een aantal debiteuren voor een bedrag van ongeveer € 9.000. Met de
bank is afgesproken dat de boedel de debiteuren int en 50% van de opbrengst
krijgt.

13-11-2018
3

Na bellen en aanschrijven van de debiteuren is er voor € 1.450,72 aan
openstaande facturen opgehaald. Dit is gedeeld met de pandhouder conform
afspraak.

13-02-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteuren.

16-05-2018
1

aanschrijven debiteuren

13-11-2018
3

Aanschrijven en nabellen debiteuren, contacten pandhouder en rechtercommissaris.

13-02-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De banken zijn aangeschreven, maar hebben zich nog niet gemeld.
€ 135.161,67
De Rabobank heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

16-05-2018
1
11-09-2018
2

5.2 Leasecontracten
Er w as een leaseauto (huur). Deze is reeds opgehaald.

16-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank zou een pandrecht op de debiteuren hebben. Van de bank is echter
nog niets vernomen.

16-05-2018
1

Inmiddels heeft de bank zich gemeld.

11-09-2018
2

De bank had onder andere een pandrecht op de debiteuren. Hiervoor
verw ijst de curator naar hoofdstuk 4.

13-02-2019
4

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.

16-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

16-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

16-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 725,36
De helft van het geïnde bedrag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-02-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is keurig (digitaal) aangeleverd.

16-05-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 29-11-2017
2015: niet gedeponeerd
2014: 14-10-2016 (te laat)
2013: niet gedeponeerd
2012: 9-9-2013

16-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

16-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2009. Een eventuele vordering is verjaard.

16-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2018
1

Dit is in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Dit is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-05-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.333,00

16-05-2018
1

€ 45.805,00

11-09-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

16-05-2018
1

18

11-09-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 70.736,93

16-05-2018
1

€ 218.770,60

11-09-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement bevindt zich nog in de opstartfase. Hierover is nog niet
bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

16-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Allereerst moet de inventaris verkocht w orden. Daarnaast moet er toegang
komen tot Exact, zodat de debiteuren kunnen w orden aangeschreven/stukken
naar de bank kunnen w orden gestuurd. Voorts moet de administratie w orden
onderzocht.

16-05-2018
1

De inventaris is helaas nog niet verkocht. Daar w ordt verder onderzoek naar
gedaan. De administratie moet nader w orden onderzocht.

11-09-2018
2

De inventaris moet w orden verkocht en de debiteuren geïnd. Voorts moet de
administratie nader w orden onderzocht.

13-11-2018
3

Alles is verkocht. Er moet onderzoek gedaan w orden naar mogelijke
onregelmatigheden.

13-02-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog onbekend.

16-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-5-2019

10.4 Werkzaamheden overig

13-02-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

