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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mate for Cars B.V.

21-01-2022
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mate for Cars B.V.,
statutair gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende te (2984 AZ) Ridderkerk
aan de Valkenierstraat 12.

21-01-2022
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Activiteiten onderneming
Mate for Cars B.V. is een groothandel in auto-onderdelen en autoaccessoires.
Tijdens de coronacrisis heeft zij zich tevens toegelegd op de groothandel in
medische producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 955.283,00

€ 44.664,00

€ 781.639,00

2019

€ 1.015.862,00

€ 65.407,00

€ 861.552,00

2020

€ 2.265.625,00

€ 62.080,00

€ 876.831,00

Toelichting financiële gegevens

21-01-2022
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2019 en 2020 van Mate for
Cars B.V.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4

21-01-2022
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Boedelsaldo
€ 106.000,00

21-01-2022
1

€ 100.017,64

20-04-2022
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Verslagperiode
van
23-12-2021

21-01-2022
1

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022

20-04-2022
2

t/m
19-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

150 uur 36 min

2

144 uur 54 min

totaal

295 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn voornamelijk inventariserende
w erkzaamheden, w erkzaamheden gericht op de doorstart van de onderneming
en w erkzaamheden betrekking hebbende op de voortzetting van de
onderneming verricht.
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In de tw eede verslagperiode zijn voornamelijk w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de verkoop van het appartementsrecht w elke toebehoort aan
Mate for Cars B.V., het rechtmatigheidsonderzoek en de debiteuren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mate for Cars B.V. is opgericht bij notariële akte van 21 januari 2004. Enig
bestuurder en aandeelhouder is Cornelis Hendrikus Stok (hierna: 'de
bestuurder').
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1.2 Lopende procedures
Er is tot op heden gebleken van één lopende civiele procedure. Eiseres is BAM
Solutions B.V. BAM Solutions B.V. vordert de terugbetaling van een bedrag van
€ 292.864,00 in hoofdsom, zijnde de betaalde koopsom van niet geleverde
medische handschoenen, vermeerderd met rente en kosten. Partijen zijn na
het indienen van de conclusie van antw oord door Mate for Cars B.V.
opgeroepen voor een zitting. De procedure is op grond van artikel 29 Fw door
de rechtbank geschorst.
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1.3 Verzekeringen
Mate for Cars B.V. heeft diverse verzekeringen. Gedurende de voortzetting zijn
de hiervoor noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten niet beëindigd.
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Nadat de doorstart is gerealiseerd (w aarover meer in hoofdstuk 6 van dit
verslag) en de bestelbus is verkocht (w aarover meer in hoofdstuk 3 van dit
verslag) zijn de verzekeringsovereenkomsten betrekking hebbende op de
inventaris, de voorraad, de bedrijfsauto en de bestelbus beëindigd.
Per heden is enkel nog de gebouw enverzekering niet beëindigd. Deze zal
w orden beëindigd w anneer de bedrijfsruimte is verkocht en geleverd aan een
derde.
Per heden is de verzekeringsovereenkomst betrekking hebbende op het
gebouw nog niet beëindigd. Deze zal w orden beëindigd w anneer het
appartementsrecht is verkocht en geleverd aan de koper. Dat zal in de
komende verslagperiode gebeuren.
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1.4 Huur
Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst. De bedrijfsruimte w aar
Mate for Cars B.V. is gevestigd is haar eigendom.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Mate for Cars B.V. is in 2004 opgericht. De bestuurder heeft de curator
medegedeeld dat Mate for Cars B.V. tussen 2004 en 2010 een groothandel
voor auto-onderdelen w as en dat Mate for Cars B.V. zich vanaf de financiële
crisis in 2010 in het bijzonder heeft gespecialiseerd in het verkopen van
automatten. De afgelopen jaren maakte de onderneming een bescheiden
w inst.
Vanaf 2020 is Mate for Cars B.V. ook medische producten (bijvoorbeeld
medische handschoenen) gaan verkopen w aarnaar vanw ege de coronapandemie veel vraag w as. Daarbij w erd gebruik gemaakt van de handelsnaam
'Mate for Care'. In 2021 heeft Mate for Cars B.V. partijen medische
handschoenen verkocht aan afnemers w aarbij een deel van de koopprijs direct
aan deze partijen w erd gefactureerd en w erd betaald. Mate for Care B.V. heeft
in verband met deze verkopen in Turkije en later in Egypte een grote partij
medische handschoenen al dan niet via een tussenpersoon gekocht, althans
beoogd te kopen. Deze partijen medische handschoenen zijn echter niet aan
Mate for Cars B.V. geleverd. Door Mate for Cars B.V. vooruitbetaalde bedragen
zijn niet terugbetaald.
De Nederlandse kopers van de medische handschoenen die een deel van de
koopprijs hadden betaald maken aanspraak op terugbetaling van de reeds
door hen betaalde bedragen. Mate for Cars B.V. kan niet aan deze
betalingsverplichtingen voldoen. Eén van deze partijen heeft het faillissement
van Mate for Cars B.V. aangevraagd.
De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken en dit betrekken
in zijn rechtmatigheidsonderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4
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Toelichting
Mate for Cars B.V. had vier personeelsleden in dienst, w aaronder de
bestuurder. Met de rechtspersoon, die de onderneming van de boedel heeft
gekocht, is overeengekomen dat zij tw ee van de personeelsleden een
marktconform dienstverband zal aanbieden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4
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Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er vier personeelsleden w erkzaam
voor Mate for Cars B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-12-2021

4

Ontslag ex artikel 40 Fw

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel van Mate for Cars B.V. is op 27 december 2021 op grond van
artikel 40 Faillissementsw et ontslag aangezegd. De loonverplichtingen zijn
door het UW V overgenomen. In het kader van de doorstart (w aarover meer in
hoofdstuk 6 van dit verslag) zijn drie w erknemers, w aaronder de bestuurder,
in dienst gegaan bij de doorstarter. Met het UW V en het personeel w ordt
contact onderhouden in verband met de overname van de loonverplichtingen
en de vaststelling van de loonvorderingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Appartementsrecht

Verkoopopbr.
€ 754.014,68

Hypotheek

Boedelbijdr.
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Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

€ 754.014,68

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Mate for Cars B.V. is eigenaar van het appartementsrecht omvattende het
uitsluitend gebruik van de loods gelegen op de begane grond en het kantoor
gelegen op de begane grond en eerste verdieping van het bedrijfsgebouw te
(2984 AZ) Ridderkerk aan de Valkenierstraat 12.
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Het appartementsrecht omvattende het eigen gebruik van de w oning gelegen
op de eerste verdieping van het betreffende bedrijfsgebouw , met terras op de
begane grond is eigendom van de bestuurder.
De curator en de bestuurder zijn overeengekomen dat het
appartementsrecht w aarvan Mate for Cars B.V. eigenaar is en het
appartementsrecht w aarvan de bestuurder eigenaar is gezamenlijk te koop
w ordt aangeboden. Uit het taxatierapport, opgesteld door Van Vliet
Bedrijfsmakelaars en Adviseurs, blijkt dat met een gezamenlijke verkoop een
zo hoog mogelijke opbrengst w ordt gegenereerd. Op basis van het
taxatierapport van Van Vliet Bedrijfsmakelaars en Adviseurs en een eerder
door een andere makelaar uitgebracht taxatierapport is een verdeling van de
opbrengst van de verkoop van het bedrijfsgebouw van 71 % voor de boedel
en 29 % voor de bestuurder overeengekomen. De kosten w orden op
dezelfde w ijze verdeeld.
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Van Vliet Bedrijfsmakelaars en Adviseurs is door de hypotheekhouder,
Deutsche Bank, en de bestuurder met goedvinden van de curator
ingeschakeld om de appartementsrechten te verkopen. Er hebben meerdere
bezichtigingen plaatsgevonden en er zijn ook meerdere biedingen
uitgebracht. Uiteindelijk is er op 13 april 2022 een koopovereenkomst
gesloten tussen de curator, de bestuurder en koper w aarbij koper een
bedrag ad € 1.075.000,00 betaalt voor de tw ee appartementsrechten. Aan
de boedel komt een bedrag ad € 754.014,68 toe (71 % van het totaalbedrag
met aftrek van de courtage voor de makelaar). Volgens planning zullen de
appartementsrechten op 15 juni 2022 aan de koper w orden geleverd. Op het
appartementsrecht toebehorend aan Mate for Cars B.V. rust een
hypotheekrecht van Deutsche Bank. De
vordering van Deutsche Bank op Mate for Cars bedraagt € 691.429,29.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De Deutsche Bank heeft in verband met haar vordering op Mate for Cars B.V.
een hypotheekrecht gevestigd op zow el het appartemensrecht dat eigendom
is van Mate for Cars B.V. als het appartementsrecht dat eigendom is van de
bestuurder. Met de Deutsche bank en de bestuurder w ordt overleg gevoerd
over de verkoop van de tw ee appartemensrechten.
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In de derde verslagperiode zal het appartementsrecht toebehorend aan
Mate for Cars B.V. w orden geleverd aan de koper.

20-04-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsbus

€ 2.600,00

€ 260,00

Bedrijfsauto

€ 6.000,00

€ 600,00

Inventaris

€ 8.500,00

totaal

€ 17.100,00

€ 860,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Mate for Cars B.V. is eigenaar van een bedrijfsinventaris, een bedrijfsauto en
een bedrijfsbus. De bedrijfsinventaris, de bedrijfsauto en de bedrijfsbus zijn
gebruikt tijdens de tijdelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de
onderneming.
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De inventaris en de bedrijfsauto zijn verkocht aan een derde in het kader van
de doorstart van Mate for Cars B.V. voor een bedrag ad € 8.500,00 en ad €
6.000,00 (zie hoofdstuk 6 van dit verslag voor meer informatie). De koopsom is
voldaan.
De bedrijfsbus is onderhands verkocht voor een bedrag ad € 2.600,00 exclusief
BTW aan een opkoper. De koopsom voor de bedrijfsbus is nog niet voldaan.
De koopsom voor de bedrijfsbus is voldaan.

20-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een belastingvordering w aarvoor het bodemvoorrecht kan
w orden uitgeoefend. De bodemzaken van Mate for Cars B.V. zijn verkocht voor
een koopsom van € 8.500,00.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal er toezicht op houden dat de koopsom voor de bedrijfsbus
w ordt voldaan.

21-01-2022
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Er resteren geen w erkzaamheden.

20-04-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsvoorraad

€ 41.500,00

€ 4.150,00

totaal

€ 41.500,00

€ 4.150,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Mate for Cars B.V. beschikt over een handelsvoorraad. De handelsvoorraad is
aan een derde verkocht voor een bedrag ad € 41.500,00 in het kader van de
doorstart van Mate for Cars B.V. (zie hoofdstuk 6 van dit verslag voor meer
informatie). De koopsom is voldaan.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren geen w erkzaamheden.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldo
Goodw ill

€ 21.000,00

totaal

€ 21.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mate for Cars B.V. bankierde bij de ING Bank en Deutsche Bank. Ten tijde van
de faillietverklaring is er sprake van een creditsaldo op de bankrekening die
Mate for Cars B.V. aanhield bij ING Bank. Dit banksaldo is verpand aan
Deutsche Bank.
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Onder de goodw ill w ordt onder meer verstaan de handelsnamen,
domeinnaam, het klantenbestand en IE-rechten van Mate for Cars B.V. De
curator heeft de goodw ill aan een derde verkocht in het kader van de
doorstart van Mate for Cars B.V. (zie hoofdstuk 6 van dit verslag voor meer
informatie). De koopsom is voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal ING Bank verzoeken het creditsaldo over te maken op de
boedelrekening w aarna dit kan w orden voldaan aan Deutsche Bank.
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De curator heeft ervoor gekozen om het creditsaldo voorlopig te laten staan
op de ING-rekening in afw achting van afw ikkeling van de vordering van
Deutsche Bank.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Vordering op partij in Turkije (2)

Omvang
€ 760.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

Beschrijving
Vordering op partij in Egypte

Omvang

€ 50.000,00

Vorderingen op een partij in België

€ 45.046,00

Overige vorderingen op Nederlandse
ondernemingen

€ 32.650,54

RC vordering op de bestuurder

€ 72.531,41

Verkochte handelsvorderingen aan een
derde in het kader van de doorstart
totaal

Boedelbijdr.

€ 336.647,30

Vordering op partij in Duitsland

Vorderingen op partij in Turkije (1)

Opbrengst

€ 174.408,00
€ 30.256,42

€ 27.500,00

€ 2.750,00

€ 1.501.539,67

€ 27.500,00

€ 2.750,00

Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum is een portefeuille handelsvorderingen aangetroffen.
Een groot gedeelte van de handelsvorderingen is aan een derde verkocht in
het kader van de doorstart. Overeengekomen is dat de koper 90 procent van
het bedrag van de totale handelsvorderingen, w elke zijn gespecificeerd bij een
bij de koopovereenkomst opgenomen lijst, betaalt. Er is een voorschot betaald
ad € 27.500,00. Omdat een volledig inzicht in de omvang van de betreffende
handelsvorderingen ten tijde van de verkoop van de handelsvorderingen
ontbreekt zal in de komende verslagperiode w orden bezien w at de prijs is van
de verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt.
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Een deel van de handelsvorderingen zijn niet verkocht. Het gaat dan onder
meer om de hiervoor onder 4.1 genoemde vordering op een partij in België, de
vordering op de bestuurder en de vorderingen w elke samenhangen met de
mislukte transacties in Turkije en Egypte. De omvang van deze
laatstgenoemde vorderingen zijn nog niet bekend.
De debiteurenvorderingen zijn verpand aan Deutsche Bank.
Met Deutsche Bank is een boedelbijdrage van 10 % overeengekomen voor de
incasso van de niet-verkochte debiteurenvorderingen. Daarbij dient te
w orden aangetekend dat de opbrengst van het hiervoor genoemde
verkochte appartementsrecht volstaat voor het voldoen van de volledige
vordering van Deutsche Bank. Dit zou betekenen dat de boedel feitelijk 100
% van de geïnde niet-verkochte debiteurenvorderingen toekomt.
Tot op heden is er nog geen volledig inzicht in de omvang van de betreffende
handelsvorderingen ten tijde van de verkoop daarvan. Er zijn betalingen
verricht zonder aanduiding van w elke factuur is betaald. De koper heeft aan
deze partijen verzocht hierover duidelijkheid te verschaffen. De curator
verw acht dat in de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is
van de verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de vorderingen op de
partijen in België, Turkije en Egypte. Het onderzoek naar de vordering op de
partij in België is voltooid. De partij in België is aangeschreven om de
vordering te voldoen. Ten aanzien van de vorderingen op partijen in Turkije
en Egypte is er contact gew eest met de advocatenkantoren die in deze
landen voor datum faillissement zijn ingeschakeld om deze vorderingen te
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incasseren. De overeenkomst met het advocatenkantoor in Egypte dat is
ingeschakeld om de vordering in Egypte te incasseren is beëindigd. De reden
daarvoor is dat sinds het ontstaan van de vordering vrijw el geen
w erkzaamheden zijn verricht en de curator op basis van het gesprek met de
tussenpersoon die het advocatenkantoor in Egypte vertegenw oordigt er
geen vertrouw en in heeft dat dit op korte termijn verandert. Met het
advocatenkantoor in Turkije dat volgens de bestuurder
incassow erkzaamheden heeft verricht ter inning van de vorderingen in Turkije
is de curator nog in overleg.
De hiervoor genoemde vordering Turkije 2 is een vordering w aarvan de
omvang nog niet precies is vastgesteld op een partij in Turkije, die na een
mislukte transactie het geld dat Mate for Cars op haar rekening had
overgemaakt niet aan Mate for Cars heeft terugbetaald. Er w ordt onderzocht
of verhaal op deze partij mogelijk is.
Ook is gebleken van een vordering op een partij in Duitsland. Deze vordering
hangt samen met een mislukte transactie. De curator heeft de bestuurder
verzocht hem daarover meer informatie en stukken te verschaffen, zodat de
omvang van de vordering kan w orden vastgesteld.
Ten aanzien van de vordering op de bestuurder heeft de curator in
overeenstemming met de bestuurder een hypotheekrecht gevestigd op het
hiervoor genoemde appartementsrecht van de bestuurder. De vordering van
de boedel op de bestuurder w ordt bij de levering van de
appartementsrechten zoals beschreven in artikel 3.1 voldaan.
Ten aanzien van de overige debiteurenvorderingen geldt dat de curator in
gesprek is met deze debiteuren of nog w acht op nadere informatie van de
bestuurder voor de incasso van deze niet-verkochte debiteurenvorderingen.
De curator zal de bestuurder bij het uitblijven van een reactie nogmaals
verzoeken de vereiste stukken toe te sturen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal in de tw eede verslagperiode in overleg treden met Deutsche
Bank over de incasso van de niet verkochte debiteurenvorderingen.
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De curator zal onderzoek doen naar de omvang van de vorderingen w elke
samenhangen met de mislukte transacties in Turkije en Egypte en naar de
mogelijkheden deze vorderingen te incasseren.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de Deutsche
Bank althans de boedel toekomt.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt.
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De curator zal (nader) onderzoek doen naar de omvang van de vorderingen
w elke samenhangen met de mislukte transacties in Duitsland en Turkije. De
curator zal onderzoek doen naar de mogelijkheden om deze vorderingen
alsmede de vorderingen op de andere partij in Turkije en een partij in Egypte
w elke ook samenhangen met de mislukte transacties te incasseren.
De curator zal bij het uitblijven van een reactie van de bestuurder een
herinnering sturen voor het aanleveren van informatie en stukken met
betrekking tot de vordering die de boedel heeft op een partij in Duitsland en
een groot aantal (kleine) debiteurenvorderingen.
Daarnaast zal de incasso van de overige debiteurenvorderingen w orden
voortgezet.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 691.429,29
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Toelichting vordering van bank(en)
Mate for Cars B.V. w ordt gefinancierd door Deutsche Bank. Het betreft een
middellange lening aan Mate for Cars B.V. en een rekening-courantkrediet voor
de bedrijfsvoering van Mate for Cars B.V.
De schuld van Mate for Cars B.V. aan Deutsche Bank vanw ege het verstrekte
krediet bedroeg per faillissementsdatum € 538.032,00.
De schuld van Mate for Cars B.V. aan Deutsche Bank in verband met de
middellange lening bedroeg per faillissementsdatum € 153.397,29.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de van Deutsche Bank verkregen financiering zijn er diverse
zekerheden door Mate for Cars B.V. verstrekt. Er is een hypotheekrecht
gevestigd op de onder 3.1 genoemde appartementsrechten en pandrechten
gevestigd op de inventaris, de banksaldi, de voorraad, de
debiteurenvorderingen, de bedrijfsauto en de bedrijfsbus.
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5.4 Separatistenpositie
Ten gunste van Deutsche Bank zijn pandrechten gevestigd op de inventaris, de
banksaldi, de voorraad, de debiteurenvorderingen, de bedrijfsauto en de
bedrijfsbus. Er is ten gunste van Deutsche Bank een hypotheekrecht gevestigd
op het aan Mate for Cars B.V. toebehorende onder 3.1 genoemde
appartementsrecht. De Deutsche Bank heeft afstand gedaan van haar
pandrecht op de voorraad, de debiteurenvorderingen, de bedrijfsauto en de
bedrijfsbus tegen betaling van de verkoopopbrengst van deze activa.

21-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door een schuldeiser een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Het betreft een belangrijke toeleverancier en ongeveer 18 procent van de
totale voorraad van Mate for Cars B.V. De curator heeft het beroep op het
eigendomsvoorbehoud door de schuldeiser erkent en heeft het betreffende
deel van de voorraad aan deze schuldeiser geleverd.

21-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft nader overleg met de bank over de incasso van niet verkochte
vorderingen en de verkoop van de onder 3.1 genoemde appartementsrechten.
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De curator heeft nader overleg met de bank over de incasso van niet
verkochte vorderingen en de verkoop van de onder 3.1 genoemde
appartementsrechten. Bij de levering van de onder 3.1 genoemde
appartementsrechten, w ordt de (restant)vordering van Deutsche Bank
volledig voldaan.

20-04-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van Mate for Cars B.V. zijn met machtiging van de
rechter-commissaris tijdelijk voortgezet tot en met 6 januari 2022. Het gaat
dan om de groothandel in auto-onderdelen en autoaccessoires. De activiteiten
w at betreft de groothandel in medische producten is niet voortgezet.

21-01-2022
1

Met Deutsche Bank zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de
w erkzaamheden w elke door de boedel w orden verricht in het kader van de
voortzetting. De w erkzaamheden zijn verricht door de w erknemers van Mate
for Cars B.V.

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging zal w orden opgenomen in het
faillissementsverslag nadat de vorderingen w elke zijn ontstaan tijdens de
voortzetting zijn geïncasseerd.

21-01-2022
1

De financiële verslaglegging zal w orden opgenomen in het
faillissementsverslag nadat de vorderingen w elke zijn ontstaan tijdens de
voortzetting zijn geïncasseerd.

20-04-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal toezicht houden op de incasso van vorderingen w elke zijn
ontstaan tijdens de voortzetting. Deze incasso zal kosteloos w orden verricht
door de doorstartende partij nu het gaat om een groot aantal vorderingen van
beperkte omvang op relaties w aaraan de doorstartende partij levert. De
financiële verslaglegging zal w orden opgenomen in het faillissementsverslag
nadat de vorderingen w elke zijn ontstaan tijdens de voortzetting zijn
geïncasseerd.

21-01-2022
1

De curator zal toezicht houden op de incasso van vorderingen w elke zijn
ontstaan tijdens de voortzetting. De financiële verslaglegging zal w orden
opgenomen in het faillissementsverslag nadat de vorderingen w elke zijn
ontstaan tijdens de voortzetting zijn geïncasseerd.

20-04-2022
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Gedurende de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van een doorstart of overname van de onderneming
van Mate for Cars B.V. Diverse partijen hebben interesse getoond in een
doorstart. Overige partijen hadden uitsluitend interesse in (een deel) van de
activa.

21-01-2022
1

De curator is met enkele partijen in onderhandeling getreden w aarna met één
partij overeenstemming is bereikt over een overname van de inventaris, de
voorraad, de bedrijfsauto, een gedeelte van de debiteurenvorderingen en de
goodw ill en het in dienst nemen van tenminste tw ee w erknemers van Mate for
Cars B.V.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 104.500,00

21-01-2022
1

Toelichting
Zie voor een onderverdeling van de opbrengst hoofdstuk 3 en 4 van dit
verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 7.500,00

21-01-2022
1

Toelichting
Voor de verkoop van de bedrijfsauto, de handelsvoorraad en de
debiteurenvorderingen is een boedelbijdrage van 10 procent
overeengekomen. Tezamen is een bedrag ad € 7.500,00 aan boedelbijdrages
in verband met de doorstart betaald.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de Deutsche
Bank althans de boedel toekomt.

21-01-2022
1

In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt.

20-04-2022
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Mate for Cars B.V. is veilig gesteld en zal w orden
onderzocht.

21-01-2022
1

De curator heeft in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-04-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2017 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is op 5 december 2019 gedeponeerd. Nu de enig aandeelhouder
ook bestuurder is van Mate for Cars B.V. en het boekjaar
gelijk is aan het kalenderjaar is de uiterste deponeerdatum 8 november. In
onderzoek is of de jaarrekening over 2018 te laat is gedeponeerd. Hetzelfde
geldt voor de jaarrekening over 2020 w elke nog niet is gedeponeerd.

21-01-2022
1

De jaarrekeningen over 2018 en 2020 zijn te laat gedeponeerd.

20-04-2022
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

21-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,00. Een eventuele
vordering ter zake de volstorting van de aandelen is reeds lang verjaard. De
curator zal hier geen nader onderzoek naar verrichten.

21-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-01-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-01-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de tw eede verslagperiode zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

21-01-2022
1

In de tw eede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In
de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

20-04-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de tw eede verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

21-01-2022
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

20-04-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

21-01-2022
1

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 356.976,00

21-01-2022
1

€ 544.403,00

20-04-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

21-01-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

21-01-2022
1

Toelichting
kosten aanvraag faillissement

€ 13.411,22

20-04-2022
2

Toelichting
SVHW € 296,47
Gemeente Ridderkerk € 13.114,75

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

21-01-2022
1

17

20-04-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.105.834,34

21-01-2022
1

€ 1.958.169,80

20-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en
crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement; onderzoek preferenties.

21-01-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog resteren er geen w erkzaamheden.

21-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De zal zich in de komende verslagperiode richten op het volgende:

21-01-2022
1

Met het UW V en het personeel w ordt contact onderhouden in verband
met de overname van de loonverplichtingen en de vaststelling van de
loonvorderingen;
Met de Deutsche bank en de bestuurder w ordt overleg gevoerd over de
verkoop van de tw ee appartemensrechten;
De curator controleert of de koopsom voor de bedrijfsbus w ordt voldaan;
De curator zal in de tw eede verslagperiode in overleg treden met
Deutsche Bank over de incasso van de niet verkochte
debiteurenvorderingen.
-De curator zal onderzoek doen naar de omvang van de vorderingen
w elke samenhangen met de mislukte transacties in Turkije en Egypte en
naar de mogelijkheden deze vorderingen te incasseren.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt.
Vastleggen financiële verslaggeving van de voortzetting;
Onderzocht w ordt of sprake is gew eest van paulianeus handelen;
Het rechtmatigheidsonderzoek;
Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende w erkzaamheden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het volgende:

20-04-2022
2

Met het UW V en het personeel w ordt contact onderhouden in verband
met de overname van de loonverplichtingen en de vaststelling van de
loonvorderingen;
De levering van de tw ee appartemensrechten;
De debiteurenincasso zal w orden voortgezet;
De curator zal (nader) onderzoek doen naar de omvang van de
vorderingen w elke samenhangen met de mislukte transacties in
Duitsland en Turkije. De curator zal onderzoek doen naar de
mogelijkheden om deze vorderingen alsmede de vorderingen op de
andere partij in Turkije en een partij in Egypte w elke ook samenhangen
met de mislukte transacties te incasseren;
De curator zal bij het uitblijven van een reactie van de bestuurder een
herinnering sturen voor het aanleveren van informatie en stukken met
betrekking tot de vordering die de boedel heeft op een partij in
Duitsland en een groot aantal (kleine) debiteurenvorderingen.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de prijs is van de
verkochte handelsvorderingen en w elk bedrag nog aan de koper, de
Deutsche Bank althans de boedel toekomt;
Vastleggen financiële verslaggeving van de voortzetting;
Onderzocht w ordt of sprake is gew eest van paulianeus handelen;
Het rechtmatigheidsonderzoek;
Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende w erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

21-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-7-2022

20-04-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

21-01-2022
1

