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

R-C
Curator

8
24-03-2020
F.09/18/219
NL:TZ:0000054705:F001
26-06-2018

mr. A.C.M. Höppener
mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mamux B.V.

24-07-2018
1

Gegevens onderneming
Van den Berch van Heemstedew eg 21f
2215 RK Voorhout

24-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Transportbedrijf met 1 vrachtauto

24-07-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn nog niet bekend

24-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

24-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.585,70

24-07-2018
1

€ 156,70

03-10-2018
2

€ 5.744,50

12-12-2018
3

€ 5.744,50

28-06-2019
5

€ 814,39

24-03-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-6-2018

24-07-2018
1

t/m
24-7-2018
van
25-7-2018

03-10-2018
2

t/m
1-10-2018
van
3-10-2018

12-12-2018
3

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

08-04-2019
4

t/m
28-3-2019
van
29-3-2019

28-06-2019
5

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

01-10-2019
6

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

18-12-2019
7

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019
t/m
24-3-2020

Bestede uren

24-03-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 22 min

2

8 uur 42 min

3

15 uur 54 min

4

18 uur 36 min

5

4 uur 30 min

6

0 uur 42 min

7

1 uur 54 min

8

13 uur 18 min

totaal

85 uur 58 min

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode heeft de curator gew acht op de stukken van de
accountant.

01-10-2019
6

De stukken zijn ontvangen en moeten w orden verw erkt.

18-12-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de onderneming is A. Beuk Beheer B.V..
Enig bestuurder en aandeelhouder van A. Beuk Beheer B.V. is mevrouw R.
Sanches

24-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is niet gebleken

24-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Deze w aren reeds opgezegd. De vrachtw agen stond al minimaal 2 w eken stil
voor de verkoop.

24-07-2018
1

1.4 Huur
Hiervan is niet gebleken

24-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder gaf aan dat zij, samen met haar man, het transportbedrijfje
runde. Haar man deed de technische kant. Het bedrijfje had één vrachtw agen.
Daarmee w erden in de nacht auto-onderdelen bij een opslagbedrijf in Vianan
opgehaald en verspreid onder garages in de Randstad. Helaas hield het
huw elijk geen stand. Mevrouw ging verder met de onderneming en heeft tw ee
w erknemers in dienst genomen. Een daarvan moest zich met het technische
deel bezig houden. De andere reed alleen. De vrachtw agen ging helaas kapot.
ER w erd een nieuw e aangeschaft, maar die zorgde alleen maar voor
problemen. daarnaast had het personeel ook veel privé problemen en kw amen
niet. Uitzendkrachten inhuren kon, maar ging niet gemakkelijk. Behalve dat er
op een vrachtw agen moest w orden gereden, moesten ze ook alle sleutels en
code hebben van de garage, omdat daar 's nachts w erd afgeleverd.
Uiteindelijk w as het in 2017 alleen maar vechten tegen de facturen. De omzet
w as gew oon te laag. Als er geen personeel w as om te rijden, dan kw am er ook
geen geld binnen. Nu de onderneming geen vet op de botte had, kon zij een
faillissementsaanvraag niet pareren. De onderneming had geen geld meer.

24-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst. Voor faillissement w aren er drie w erknemers
in dienst. Voor zover vereist zijn deze ontslagen en overgedragen aan het
UW V. De curator begreep dat er w ellicht non enkele betalingen (zoals
vakantiegeld) open zouden kunnen staan.

24-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

24-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-6-2018

3

Voor zover vereist. Allen hebben reeds een nieuw e baan.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel

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

24-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

vrachtw agen

€ 5.200,00

€ 5.200,00

totaal

€ 5.200,00

€ 5.200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een vrachtw agen aanw ezig.

24-07-2018
1

De vrachtw agen is eerst aan opkopers aangeboden. Hier vielen de biedingen
erg tegen, w aarna besloten is om de vrachtw agen op de veiling te verkopen.
Hier heeft de vrachtw agen € 2.000,-- meer opgeleverd.

03-10-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft bodembeslag gelegd. De curator zoekt uit w aarop

24-07-2018
1

Inmiddels heeft de curator onderzoek gedaan naar de administratie. Daarin
vond zij huurbetalingen. Het lijkt erop dat dit ziet op het pand w aar
gefailleerde gevestigd is. Dat zou betekenen dat er w ellicht een
huurovereenkomst is. De curator heeft om opheldering gevraagd bij de
bestuurder.

12-12-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De vrachtw agen is getaxeerd en moet w orden verkocht.

24-07-2018
1

Dit is afgerond en betaald.

12-12-2018
3

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Hiervan is niet gebleken

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-07-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.582,70

24-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
€ 1.429,00: Positief saldo ING.
€ 156,70: ABN Amro

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee auto's geleased. Er is contact met de leasemaatschappijen. Er
w ordt geen overw aarde verw acht.

24-07-2018
1

De leaseauto's zijn geretourneerd. Er is geen overw aarde.

03-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
hiervan is niet gebleken

24-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken

24-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken

24-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-07-2018
1

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 bestuurder heeft een USB stick met stukken overgelegd.

24-07-2018
1

De curator heeft deze stukken bestudeerd en naar aanleiding hiervan vragen
gesteld en nadere stukken opgevraagd. Hierop is nog iets ontvangen.

12-12-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 3-11-2017
2015: 24-11-2016
2014: 27-5-2015

24-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2011. Een eventuele vordering is verjaard.

24-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier moet nog onderzoek naar gedaan w orden

Toelichting
In onderzoek. De curator heeft de aanw ezige administratie doorgenomen en
hier vragen over gesteld.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid en
pauliana. Aan de hand van haar bevindingen heeft zij de bestuurder een brief
gestuurd en de bestuurder gevraagd om daarop te reageren. De curator w acht
op de reactie.

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft gereageerd op de brief. Zij kon zich niet
vinden in de berekening van de curator. Naar aanleiding daarvan heeft er een
bespreking plaatsgevonden. De bestuurder gaf aan dat zij onderdelen heeft
ondergebracht in eenmanszaken, maar dat die niets w aard w aren en alle
verliesgevend w aren. Met de bestuurder is afgesproken dat zij eerst de
jaarcijfers met onderbouw ing op orde zal maken, alvorens er verder w ordt
gesproken. De boekhouder heeft aangegeven de cijfers in september 2019
klaar te hebben.

Toelichting
De cijfers die eind september 2019 beloofd w aren, zijn (nog) niet ontvangen.

Toelichting
De curator heeft inmiddels de voorlopige cijfers ontvangen. De definitieve
cijfers zijn er nog niet. De curator zal hiermee verder aan de slag gaan.
Ja
Toelichting
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en aangegeven w elke
rechtshandelingen er volgens haar paulianeus w aren. De bestuurder heeft
aangegeven dat zij zich niet kan vinden in de aansprakelijkheden. Na overleg
met de rechter-commissaris is besloten om een gesprek op de rechtbank in te
plannen om met de bestuurder de kw estie te bespreken.

7.6 Paulianeus handelen

24-07-2018
1

12-12-2018
3

08-04-2019
4

28-06-2019
5

01-10-2019
6

18-12-2019
7

24-03-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier moet nog onderzoek naar gedaan w orden

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid en
pauliana. Aan de hand van haar bevindingen heeft zij de bestuurder een brief
gestuurd en de bestuurder gevraagd om daarop te reageren. De curator w acht
op de reactie.

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft gereageerd op de brief. Zij kon zich niet
vinden in de berekening van de curator. Naar aanleiding daarvan heeft er een
bespreking plaatsgevonden. De bestuurder gaf aan dat zij onderdelen heeft
ondergebracht in eenmanszaken, maar dat die niets w aard w aren en allen
verliesgevend w aren. Met de bestuurder is afgesproken dat zij eerst de
jaarcijfers met onderbouw ing op orde zal maken, alvorens er verder w ordt
gesproken. De boekhouder heeft aangegeven de cijfers in september 2019
klaar te hebben.
In onderzoek

24-07-2018
1

12-12-2018
3

08-04-2019
4

28-06-2019
5

01-10-2019
6

Toelichting
De cijfers die eind september 2019 beloofd w aren, zijn (nog) niet ontvangen.
In onderzoek

18-12-2019
7

Toelichting
De curator heeft inmiddels de voorlopige cijfers ontvangen. De definitieve
cijfers zijn er nog niet. De curator zal hiermee verder aan de slag gaan.
Ja
Toelichting
Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-03-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoeken administratie, correspondentie bestuurder, opstellen vragen.

12-12-2018
3

onderzoeken administratie
aanschrijven bestuurder

08-04-2019
4

Gesprekken bestuurder.
Correspondentie bestuurder en boekhouder.

28-06-2019
5

Correspondentie bestuurder en boekhouder.

18-12-2019
7

Correspondentie bestuurder, boekhouder en rechter-commissaris.

24-03-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 74.039,00

24-07-2018
1

€ 79.103,00

03-10-2018
2

€ 86.054,00

12-12-2018
3

€ 86.054,00

18-12-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.835,51

28-06-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.170,25
Toelichting
Aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-10-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

03-10-2018
2

9

12-12-2018
3

10

08-04-2019
4

22

18-12-2019
7

12

24-03-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.192,75

03-10-2018
2

€ 33.632,81

12-12-2018
3

€ 38.215,88

08-04-2019
4

€ 42.944,02

18-12-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-07-2018
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 USB stick uitgelezen w orden. Dat moet op een aparte
computer in verband met virussen. De vrachtw agen moet w orden verkocht

24-07-2018
1

De USB-stick moet w orden uitgelezen.

03-10-2018
2

De vragen moeten w orden beantw oord, w aarna het onderzoek verder kan
gaan.

12-12-2018
3

De curator w acht de antw oorden af.

08-04-2019
4

De curator w acht op de boekhouder die in september de stukken zal
aanleveren.

28-06-2019
5

Er zal een gesprek op de rechtbank plaatsvinden.

24-03-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet bekend

24-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-6-2020

10.4 Werkzaamheden overig

24-03-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

