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Algemene gegevens
Naam onderneming
Maad International B.V.

17-04-2019
1

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66429773,
statutair gevestigd te Amsterdam,
vestigingsadres: 3072 EX Rotterdam, W alhallalaan 32.

17-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde had een groothandel in huismeubilair. Daarnaast voerde zij
renovatiew erkzaamheden uit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 66.285,00

€ -70.103,00

€ 14.981,00

2018

€ 872.404,00

€ 131.553,00

€ 395.940,00

2016

€ 0,00

€ -14.635,00

€ 12.265,00

Toelichting financiële gegevens

17-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiele gegevens over 2018 ontbreken, net als de hoogte van de omzet
over 2016. Deze gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder.

17-04-2019
1

De gegevens zijn in de derde verslagperiode ontvangen.

10-12-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

17-04-2019
1

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde w as in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-04-2019
1

€ 1.964,64

08-08-2019
2

€ 2.364,64

10-12-2019
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-3-2019

17-04-2019
1

t/m
16-4-2019
van
17-4-2019

08-08-2019
2

t/m
29-7-2019
van
30-7-2019

10-12-2019
3

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

19-03-2020
4

t/m
13-3-2020
van
14-3-2020

06-07-2020
5

t/m
3-7-2020
van
4-7-2020

05-10-2020
6

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

04-01-2021
7

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021

15-04-2021
8

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021
t/m
15-7-2021

Bestede uren

15-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 12 min

2

3 uur 54 min

3

1 uur 36 min

4

1 uur 54 min

5

2 uur 18 min

6

0 uur 48 min

7

4 uur 12 min

8

2 uur 42 min

9

2 uur 24 min

totaal

39 uur 0 min

Toelichting bestede uren
in verslag 2 zijn er 3 uur en 54 minuten besteed.

08-08-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Maad International B.V. is op 7 juli 2016 opgericht. Vanaf datum oprichting is
enig bestuurder de heer O. Arslan en enig aandeelhouder is mevrouw D. Onus.
Het kantoor Simons & Simons LLP, feitelijk gevestigd te Rotterdam treedt op
als gevolmachtigde voor het afhandelen van het faillissement.

17-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

17-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde w as verzekerd bij ASR Schadeverzekering N.V. Deze verzekering is
na datum faillissement opgezegd en beeindigd.

17-04-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfsruimte, gelegen aan Poortland 114 te Amsterdam.
De huurovereenkomst w as reeds vóór datum faillissement opgezegd en
beeindgd.

1.5 Oorzaak faillissement

17-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Volgens opgave van de
bestuurder en gevolmachtigde is het faillissement veroorzaakt doordat er een
dispuut met een grote opdrachtgever is ontstaan. Deze w eigert om de
verschuldigde betalingstermijnen te voldoen. Hierdoor w aren er nauw elijks
inkomsten (meer), maar liepen de kosten door. Bij gebrek aan overige (grote)
opdrachten w as een faillissement onvermijdelijk. In de komende
verslagperioden zal de curator zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak
van het faillissement.

17-04-2019
1

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de door de bestuurder
opgegeven oorzaak juist is. De klant van gefailleerde w aarmee een dispuut is,
w as nagenoeg de enige klant van gefailleerde. Gefailleerde w as afhankelijk
van deze klant. In de komende periode(n) w ordt onderzoek gedaan naar de
rol van de bestuurder bij het conflict met de klant/debiteur.

19-03-2020
4

Zie 4.1. voor de stand van de procedure tussen de bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde jegens de klant.

05-10-2020
6

Het onderzoek w ordt in de komende periode voortgezet. Het vonnis in de
procedure tussen de bestuurder en aandeelhouder jegens de niet betalende
klant speelt hierbij een belangrijke factor. De curator w acht het vonnis af,
w aarna aan de hand daarvan het onderzoek w ordt voortgezet.

15-04-2021
8

In de afgelopen periode is er eindvonnis gew ezen inzake het geschil tussen
de debiteur en (onder meer) de bestuurder van gefailleerde. De vordering
van de debiteur gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid is daarbij
afgew ezen. Het vonnis biedt derhalve geen aanleiding om de bestuurder van
gefailleerde aan te spreken.

15-07-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

17-04-2019
1

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde w as in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

17-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzeggen personeelslid en contact met uw v i.v.m.
loongarantieregeling.

17-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

17-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
controleren Kadaster.

17-04-2019
1

afgerond.

04-01-2021
7

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

notebook

€ 400,00

totaal

€ 400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde bezit een notebook van het merk Asus en een auto van het merk
Opel type Zafira. De auto is in bezit genomen door de gemeente Amsterdam,
w egens het niet betalen van parkeergeld. De auto is inmiddels opgeist. De
bedrijfsmiddelen zullen in de komende verslagperiode te gelde w orden
gemaakt.

17-04-2019
1

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de sommatie. Er zal een rappel
w orden verstuurd. De notebook is met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de heer Arslan voor een bedrag van € 400,-.
Ondanks herhaalde sommaties heeft de heer Arslan de koopsom nog niet
voldaan.

08-08-2019
2

De heer Arslan heeft de koopsom voor de computer in de derde verslagperiode
voldaan. De auto bleek defect en is door de gemeente afgevoerd naar de
sloop, w aar deze is vernietigd.

10-12-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering uit hoofde w aarvan zij een voorrecht heeft. De
bodemzaak (de notebook) is echter niet verpand. Het bodemvoorrecht van de
fiscus gaat derhalve niet op.

17-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven de bedrijfsmiddelen te w illen
overnemen. Doordat de gemeente de auto in beslag heeft genomen, heeft de
overname vertraging opgelopen.

17-04-2019
1

De heer Arslan sommeren om de koopsom voor de notebook te voldoen en de
gemeente een rappel sturen voor afgifte van de auto.

08-08-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-12-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en of onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

17-04-2019
1

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

17-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

tw ee debiteuren

€ 364.951,10

totaal

€ 364.951,10

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn tw ee debiteuren w aarmee allebei een geschil is. Met één van de tw ee
debiteuren zou zijn overeengekomen dat er naast renovatiew erkzaamheden
aan een hotel tevens een nieuw e inventaris geleverd zou w orden. Deze
debiteur heeft een eerste aanbetaling gedaan, maar heeft daarna echter
meerdere termijnfacturen onbetaald gelaten. Deze debiteur zou zich erop
beroepen dat gefailleerde zich niet aan de afgesproken termijn heeft
gehouden en zij zouden daardoor schade hebben geleden. Deze debiteur
heeft inmiddels de bestuurder en aandeelhouder uit hoofde van onrechtmatige
daad aansprakelijk gesteld. De curator heeft de projectadministratie bij de
gevolmachtigde en de bestuurder opgevraagd. Gezien de omvang hiervan
heeft de curator deze stukken nog niet ontvangen.

17-04-2019
1

De andere debiteur is nog niet aangeschreven omdat de curator ook hiervan
nog in afw achting is van het dossier.
De curator w acht nog steeds op de gehele onderbouw ing van de vordering.
Inmiddels heeft de "debiteur" een tegenvordering ingesteld en is een
procedure tegen de aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde begonnen.
Met de bestuurder en aandeelhouder is afgesproken dat de conclusie van
antw oord (die tevens onderbouw ing van de vordering op de debiteur zou
bevatten) aan de curator w ordt overhandigd.

08-08-2019
2

De curator is nog in afw achting van de conclusie van antw oord, tevens
houdende vordering in reconventie van de bestuurder en de aandeelhouder.

10-12-2019
3

De conclusie is inmiddels door onder meer de bestuurder van gefailleerde
genomen. De stukken w orden bestudeerd en daarna w ordt bekeken of het
zinvol is om te intervenieren.

19-03-2020
4

De procedure staat op de rol voor het inplannen van een comparitie van
partijen.

05-10-2020
6

Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat op de rol
van 12 mei a.s. voor vonnis.

15-04-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen (relevante) stukken.

17-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 258,37

17-04-2019
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede een auto van het merk Honda type Jazz. Er w as sprake
van financial lease. De auto is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

17-04-2019
1

De auto is verkocht door de lease-maatschappij. Deze is uit de opbrengst van
de verkoop volledig voldaan en het restant van € 1.964,64 is overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

08-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

17-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is niet doorgestart.

17-04-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De volledige administratie is nog niet overgelegd.

17-04-2019
1

De administratie is ontvangen en deze is in onderzoek. De administratie
bestaat voor een groot deel uit het conflict met Mokum Hospitality BV (de op
datum faillissement enige opdrachtgever). Deze projectadministratie is niet
overzichtelijk. Dat komt ook omdat een groot deel van de afspraken is
vastgelegd via W hatsapp. Het is daardoor niet gemakkelijk om de rechten en
plichten van gefailleerde uit de administratie te destilleren.

04-01-2021
7

Zoals in verslag 7 is opgemerkt is de administratie niet overzichtelijk, maar lijkt
deze w el compleet. Aan de administratieplicht lijkt derhalve voldaan.

15-04-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 21 februari 2018 (te laat)
2017: niet gedeponeerd
2018: niet gedeponeerd

17-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende
accountantsverklaring.

17-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst
kapitaal € 100,-. In de komende periode w ordt nagegaan of de aandelen zijn
volgestort.

17-04-2019
1

Uit een afschrift van de bankrekening blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

10-12-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gezien het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen over de jaren 2017 en
2018 is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Tevens w ordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement ex
art. 2:248 lid 2 BW . Uit verhaalsinformatie van de Belastingdienst blijkt echter
dat de heer Arslan geen verhaal biedt. Ook is niet bekend w aar de heer Arslan
zich op dit moment bevindt. Aangezien de heer Arlsan geen verhaal biedt - en
zijn huidige w oonplaats onbekend is - w ordt er afgezien van nadere
(rechts)maatregelen.

15-04-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Nee

06-07-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen statuten, akte van oprichting, afschriften betaalrekening en overage
administratie.

17-04-2019
1

In de afgelopen periode is een deel van de administratie ontvangen. De
curator is in afw achting van de overige stukken.

08-08-2019
2

De administratie is ontvangen. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt
voortgezet.

04-01-2021
7

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36,30

17-04-2019
1

€ 15.325,23

08-08-2019
2

Toelichting
UW V-vordering ingediend.
€ 15.328,26

19-03-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 229.699,00

17-04-2019
1

€ 324.397,00

10-12-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.048,46

08-08-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

17-04-2019
1

14

08-08-2019
2

15

19-03-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 185.946,56

17-04-2019
1

€ 223.589,93

08-08-2019
2

€ 224.136,61

19-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

17-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren.

17-04-2019
1

w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

17-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode ligt de nadruk op de debiteurenincasso.

17-04-2019
1

De focus ligt nog steeds met name op de debiteurenincasso.

08-08-2019
2

Voortzetten onderzoek naar vordering op debiteur.

10-12-2019
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en in afw achting van de uitkomst van
de procedure tussen de bestuurder van gefailleerde en haar nagenoeg enige
opdrachtgever (zie kopje "Debiteuren").

19-03-2020
4

Blijven volgen van de procedure en voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

05-10-2020
6

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

04-01-2021
7

In de afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In de
komende periode ligt de nadruk op de procedure jegens de voormalig client
van gefailleerde. De uitkomst w ordt hiervan afgew acht.

15-04-2021
8

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-07-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-04-2019
1

Dit is het eindverslag

15-07-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Naast de debiteurenincasso moet er onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaak van het faillissement, rechtmatigheidsonderzoek en nader
inventariseren crediteuren.

17-04-2019
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en oorzaak van het faillissement.

10-12-2019
3

Er zijn geen nadere w erkzaamheden te verrichten.

04-01-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

