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

2
06-01-2022
F.10/21/174
NL:TZ:0000200248:F001
09-09-2021

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
M n M Design B.V. (1)

07-10-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M n M Design B.V.,
opgericht bij notariële akte op 11 oktober 2018, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 72848049,
statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en kantoorhoudende te (2908
LW ) Capelle aan den IJssel, aan de Ligusterbaan 1 (hierna genoemd:
Curanda). (1)

07-10-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de statuten van Curanda hield de onderneming zich bezig met
repareren en verkopen van motor- en bromfietsen. Daarnaast is aan de
curator medegedeeld dat Curanda zich tevens bezig hield met klein
constructiew erken, voornamelijk voor de horeca. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 52.681,34

€ -6.250,98

€ 15.633,83

2021

€ 0,00

€ -11.740,34

€ 15.633,83

2019

€ 0,00

€ -29.028,25

€ -31.832,26

07-10-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie van de failliete vennootschap w erd gevoerd door een extern
administratiekantoor aandeelhouder van de vennootschap. De curator heeft
de beschikking gekregen over de grootboeken, periodecijfers en balansen per
(ultimo) 2019, 2020 en 2021. Het administratiekantoor heeft aan de curator te
kennen gegeven dat de verstrekte administratie geen juiste w eergave zijn en
dat de administratie nooit up-to-date zou zijn gew eest, w egens het onbetaald
laten van declaraties van het administratiekantoor. (1)

07-10-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

07-10-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-10-2021
1

Verslagperiode
van
7-9-2021

07-10-2021
1

t/m
7-10-2021
van
8-10-2021

06-01-2022
2

t/m
6-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 54 min

2

17 uur 6 min

totaal

38 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De curator is in de eerste verslagperiode bezig gew eest met een eerste
inventarisatie van het faillissement. Zo heeft hij diverse gesprekken gevoerd
met het bestuur van Curanda en haar enig aandeelhouder. (1)

07-10-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht bij notariële akte d.d. 11 oktober 2018. Enig bestuurder is
mw . M.F. de Baat en enig aandeelhouder is Stichting Aandelenbeheer Liguster.

07-10-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend: geen. (1)

07-10-2021
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend: geen. (1)

07-10-2021
1

1.4 Huur
Volgens de bestuurder is geen sprake van een actieve huurovereenkomst.
Daarentegen staan in de financiële administratie van de failliete vennootschap
w el periodieke huurkosten. De curator heeft hierover navraag gedaan bij de
bestuurder, maar daar op nog geen antw oord ontvangen. (1)

07-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van Curanda (te w eten mevrouw De Baat als enig statutair
bestuurder en haar vriend de heer Smit, die de onderneming feitelijk zou
leiden) heeft aangegeven dat aangezien de onderneming voornamelijk actief
w as binnen de horeca, de omzet door de coronacrisis en daaropvolgende
maatregelen zou zijn w eggevallen. Gelet op onder meer het w egvallen van
opdrachten en door privéomstandigheden bij het bestuur, zou aan het begin
van de zomer van 2021 aan de aandeelhouder zijn aangegeven dat het
bestuur de onderneming w ilde beëindigen. Vervolgens zou met de
aandeelhouder overlegt zijn over de w ijze van beëindiging en is besloten om
de vennootschap te ‘turboliquideren’ ex artikel 2:19 lid 4 BW . Desalniettemin is
door tw ee schuldeisers het faillissement aangevraagd en vervolgens is op 9
september 2021 het faillissement uitgesproken. De curator heeft een en ander
nog in onderzoek. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft een en ander thans nog in onderzoek en verw acht de
aankomende verslagperiode uitsluitsel te kunnen geven over de oorzaak van
het faillissement. (2)

06-01-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-10-2021
1

Toelichting
De bestuurder en haar partner hadden beide een arbeidsovereenkomst met
de vennootschap. Deze arbeidsovereenkomst zou aldus hen voor faillissement
reeds zijn geeindigd. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

07-10-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Het bestuur van Curanda heeft aangegeven dat zow el mevrouw De Baat als
de heer Smit in dienst w aren van Curanda, maar dat zij thans enkele maanden
niet meer in dienst zouden zijn.

07-10-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. Daaruit is gebleken dat er
geen onroerende zaken in eigendom van Curanda zijn. (1)

07-10-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. (1)

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

07-10-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda heeft drie voertuigen in eigendom. Deze zijn thans aangeboden aan
verschillende opkopers. Het bestuur heeft verklaard dat er geen andere
bedrijfsmiddelen aanw ezig zijn. De curator onderzoekt dat nog. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode tw ee van de drie voertuigen
laten veilen en zal het derde voertuig de aankomende verslagperiode laten
veilen. Verder heeft de curator met betrekking tot het derde voertuig, een op
kenteken gesteld motorfietsframe, overleg gevoerd en gecorrespondeerd
met de RDW over het schorsen van het kenteken. De opbrengst van de
voertuigen zal aankomende verslagperiode w orden ontvangen. (2)

06-01-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft overleg gevoerd met het bestuur over de voertuigen en deze
te koop aangeboden aan diverse opkopers. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft overleg gevoerd met het bestuur over de voertuigen en met
het veilinghuis afspraken gemaakt m.b.t. de veiling, alsmede corresponderen
met de RW D. (2)

06-01-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bestuur heeft verklaard dat er op datum faillissement geen onderhanden
w erk meer w as en dat alle opdrachten reeds begin 2021 zijn geëindigd. (1)

07-10-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen. (1)

07-10-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog niet van toepassing. (1)

07-10-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. (1)

07-10-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het bestuur heeft verklaard dat Curanda ten tijde van het faillissement geen
vorderingen op derden had. Uit de reeds ontvangen administratie blijkt
evenw el dat er een bedrag van ruim EUR 16.000,- aan debiteuren openstaat.
Navraag bij het bestuur leert dat deze administratie niet is bijgew erkt (zie
nader onder punt 7) en dat de debiteurenpositie in de administratie derhalve
niet correct is. De curator heeft dit nog nader in onderzoek.
Uit de administratie van de failliete vennootschap blijkt verder van rekeningcourant vorderingen op he bestuur van EUR 41.459,51. De curator heeft dat
aan het bestuur voorgehouden, maar het bestuur heeft daarop nog niet
gereageerd. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft zijn (nadere) bevindingen gedeeld met het bestuur en de
(middellijk) aandeelhouder van Curanda. Dit heeft (nog) niet geresulteerd in
bevredigende antw oorden. De curator heeft dit nog nader in onderzoek en
zal in nader overleg treden met het bestuurd en de (middellijk)
aandeelhouder. (2)

06-01-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met het bestuur en bestuderen administratie. (1)

07-10-2021
1

Overleg met het bestuur en bestuderen administratie. (2)

06-01-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het bestuur heeft verklaard dat Curanda niet door een bank te w orden
gefinancierd. Dit blijkt ook uit de reeds ontvangen administratie. (1)

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-10-2021
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
Reeds tijdens het eerste gesprek is de administratie bij het bestuur
opgevraagd, w aarbij het bestuur heeft aangegeven dat de administratie w erd
gevoerd door (een van de) de onderneming(en) van de (middellijk)
aandeelhouder van Curanda, deze vennootschap is tevens aangew ezen als
bew aarder van de boeken en bescheiden van Curanda. De curator heeft bij de
aandeelhouder de administratie opgevraagd en thans ook verkregen, zij het
met een slag om de arm. De aandeelhouder zou de administratie aanleveren
voor zover het bestuur dat heeft aangeleverd. Doordat het bestuur de
rekeningen van de aandeelhouder/administratiekantoor niet zou hebben
voldaan, gaf de aandeelhouder aan te verw achten een ‘onvolledige
administratie’ aan te zullen leveren. De curator heeft de ontvangen
administratie inmiddels in onderzoek. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft zijn eerste voorlopige bevindingen uit het onderzoek naar
de administratie met het bestuur en Verburgh gedeeld. De nadere vragen die
naar aanleiding van deze voorlopige bevindingen zijn ontstaan zijn thans
(nog) niet bevredigend beantw oord. De curator zal zijn onderzoek
voortzetten heeft dit nog nader in onderzoek. (2)

06-01-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds de oprichting van Curanda in 2018 zijn er geen jaarrekeningen
gedeponeerd. (1)

07-10-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Omw ille van haar grootte w as Curanda niet gehouden om een controle
verklaring van de accountant te verkrijgen. (1)

07-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal van Curanda bedraagt € 1,00. W egens gebrek aan
belang zal de curator verder geen onderzoek verrichten naar de volstorting
van het geplaatst kapitaal. (1)

07-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. (1)

Toelichting
In onderzoek. (2)

07-10-2021
1

06-01-2022
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-10-2021
1

Toelichting
In onderzoek. (1)

Toelichting
In onderzoek. (2)

06-01-2022
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. (1)

07-10-2021
1

In onderzoek. (2)

06-01-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met het bestuur van Curanda en
heeft de administratie van Curanda in onderzoek. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met het bestuur van Curanda
en heeft de administratie van Curanda in onderzoek. (2)

06-01-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

07-10-2021
1

€ 30,25

06-01-2022
2

Toelichting
ClaimsAgent B.V. voor het gebruik van w w w .crediteurenlijst.nl. (2)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.705,00

07-10-2021
1

€ 23.239,00

06-01-2022
2

Toelichting
Preferente vordering van Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam. (2)

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-10-2021
1

16

06-01-2022
2

Toelichting
Er hebben 16 concurrente crediteuren haar vordering ingediend. (2)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.727,12

07-10-2021
1

€ 84.331,66

06-01-2022
2

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 84.331,66 aan concurrente vorderingen
ingediend. (2)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend. (1)

07-10-2021
1

Vooralsnog onbekend. (2)

06-01-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft contact gezocht met de aanvrager van het faillissement. (1)

07-10-2021
1

De curator heeft gefaciliteerd dat crediteuren haar vorderingen in het
faillissement in kunnen dienen. (2)

06-01-2022
2

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
De komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op:
- Het verkopen van de voertuigen;
- Het onderzoeken van de administratie van Curanda;
- Start rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (1)

07-10-2021
1

De komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op:
- Het verkopen van het derde voertuig;
- Het onderzoeken van de administratie van Curanda;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (2)

06-01-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

07-10-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022

06-01-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder plan van aanpak. (1)

Bijlagen
Bijlagen

07-10-2021
1

