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Algemene gegevens
Naam onderneming
Miss Molly B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MISS MOLLY B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1082 MC) Amsterdam aan
het George Gerschw inplein 6, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 68522002.

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 269.466,00

€ -22.645,00

€ 219.963,00

2017

€ 12.805,00

€ -15.379,00

€ 289.472,00

2018

€ 216.023,00

€ -106.203,00

€ 258.946,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017 en 2018 volgen uit de vastgestelde jaarrekeningen. De
cijfers over 2019 volgen uit de door het bestuur overgelegde administratie.

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-12-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-04-2020
1

€ 2.172,55

31-12-2020
4

Verslagperiode
van
3-3-3020

03-04-2020
1

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

03-07-2020
2

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
3

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

31-12-2020
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021
t/m
31-3-2021

Bestede uren

01-04-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 24 min

2

16 uur 24 min

3

11 uur 36 min

4

22 uur 6 min

5

3 uur 48 min

totaal

86 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Miss Molly is opgericht bij notariële akte van 7 april 2017. Bestuurders van Miss
Molly zijn 22 Baco B.V. en A la Tom B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van
22 Baco B.V. is de heer K.W van Dijk. Enig aandeelhouder en bestuurder van A
la Tom B.V. is de heer T. Trok.

03-04-2020
1

Miss Molly dreef tot 11 februari 2020 een horecaonderneming gelegen aan het
George Gerschw inplein 6 te Amsterdam.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, is Miss Molly geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsverzekeringen. Indien
opportuun zullen deze bedrijfsverzekeringen w orden beëindigd en zal daarbij
aanspraak w orden gemaakt op restitutie van eventueel vooruitbetaalde
premies.

03-04-2020
1

Voor zover de curator bekend heeft Miss Molly geen bedrijfsverzekeringen.

01-04-2021
5

1.4 Huur

1.4 Huur
Miss Molly w as tot 11 februari 2020 huurder van het bedrijfspand gelegen aan
het George
Gerschw inplein 6. De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte is kort
voorafgaand aan het faillissement ontbonden op basis van een gerechtelijk
vonnis van 25 maart 2019 nadat de
overeengekomen betalingsregeling, volgens de verhuurder, niet is nagekomen.

03-04-2020
1

Ten gunste van de verhuurder w as een bankgarantie gesteld. De bankgarantie
is inmiddels uitgekeerd.
Miss Molly huurt tevens een opslag-box bij Shurgard voor de opslag van de
activa. Deze huur zal op
korte termijn eindigen en de activa zal elders w orden opgeslagen en/of
w orden afgevoerd.
De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd en het gehuurde is ontruimd.

02-10-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Nadat de verhuurder de ontruiming op 5 februari 2020 heeft aangezegd op
basis van het vonnis van 25 maart 2019, heeft Miss Molly haar bedrijfspand
moeten ontruimen. Vanaf dat moment had de onderneming geen
bestaansrecht meer.

03-04-2020
1

De curator zal de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement verder
onderzoeken.
Samengevat volgt uit het oorzakenonderzoek van de curator het volgende:
(i) vanaf de start van de onderneming onvoldoende omzet om de lasten te
kunnen dragen;
(ii) een gerechtelijke procedure in 2019 met de verhuurder die resulteerde in
een betalingsregeling;
(iii) de nieuw e verhuurder w as van mening dat de betalingsregeling niet w erd
nagekomen en zegde de ontruiming van het pand aan;
(iv) een minnelijke regeling met de nieuw e verhuurder w as niet mogelijk en
het pand moest w orden ontruimd;
(v) door de ontruiming is de voorgenomen verkoop niet doorgegaan; en
(vi) door de ontruiming kon de onderneming niet w orden voortgezet.

01-04-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

03-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

03-04-2020
1

Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 4 maart 2020
aan alle personeelsleden op grond van art. 40 Fw ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Miss Molly heeft volgens het kadaster (in Nederland) geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 261,62

Inventaris

€ 2.172,56

totaal

€ 2.434,18

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

03-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa van Miss Molly bestaat uit de bedrijfsinventaris. Deze activa is
grotendeels verkocht in de maand voorafgaand aan het faillissement. Een deel
van de activa is achtergebleven in het voormalig bedrijfspand van Miss Molly.
De curator heeft de eigenaar verzocht over te gaan tot afgifte van deze zaken.
De eigenaar heeft dit tot op heden gew eigerd omdat de zaken zouden zijn
nagetrokken en/of het eigendom zou zijn prijsgegeven.

03-04-2020
1

De curator heeft de pandhouder geïnformeerd over (het restant van) de activa.
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de
pandhouder over de afw ikkeling van de verkoop van de activa van Miss Molly.
Indien een boedelbijdrage van toepassing is, zal de curator hierover afspraken
maken met de pandhouder.
De curator heeft afgelopen verslagperiode met de pandhouder overleg
gevoerd. Gezien de beperkte w aarde van het restant van de activa, alsmede
de houding van de eigenaar van het pand, is de activa niet eenvoudig te
gelden te maken. De pandhouder heeft dit dan ook vooralsog niet gedaan. Als
gevolg hiervan heeft de curator de pandhouder een termijn gesteld ex artikel
58 Fw . Deze termijn is inmiddels verstreken. De curator zal de verkoop van het
restant van de activa de komende periode ter hand nemen.

03-07-2020
2

De curator heeft (opnieuw ) contact gezocht met de eigenaar van het voormalig
bedrijfspand omtrent de achtergebleven goederen. De eigenaar blijft bij zijn
standpunt dat zaken zouden zijn nagetrokken en/of het eigendom zou zijn
prijsgegeven. De curator zal zich beraden omtrent de te nemen
rechtsmaatregelen.

02-10-2020
3

Het restant van de activa (inventaris) is inmiddels via een online veiling
aangeboden. De zaken w aarop is geboden zijn inmiddels, op één zaak na,
afgehaald door de kopers. De curator is in overleg met de veilingmeester over
de vervolgstappen met betrekking tot zaken w aar geen bod op is gedaan.
Alle zaken w aar een bod op is gedaan zijn afgehaald door de betreffende
koper. De zaken w aar geen bod op is gedaan w orden de komende
verslagperiode nogmaals via een online veiling aangeboden.

31-12-2020
4

De inventaris is nogmaals aangeboden via een openbare veiling. Een aantal
goederen zijn verkocht. De curator heeft, gelet op de geringe w aarde,
afstand gedaan van de zaken die niet zijn verkocht. De opbrengst komt toe
aan de boedelrekening.

01-04-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bodemzaken van Miss Molly zijn voorafgaand aan het faillissement
grotendeels verkocht zonder dat hiervan (voor zover de curator bekend)
mededeling is gedaan aan de Belastingdienst. De curator is hieromtrent in
overleg met de Belastingdienst. De curator heeft getracht de activa die zich op
de bodem van Miss Molly bevindt te verkopen. De curator heeft tot op heden
geen serieuze biedingen ontvangen.

03-04-2020
1

De curator is geïnformeerd door de Belastingdienst dat zij deze kw estie in
onderzoek heeft.

02-10-2020
3

De Belastingdienst heeft overeenstemming bereikt met de pandhouder
omtrent de afw ikkeling van de schending van de mededelingsplicht van art.
22bis IW 1990.

31-12-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden of onderhanden w erk aangetroffen.

03-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

03-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover bij de curator bekend beschikt Miss Molly over geen openstaande
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

03-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Miss Molly bankiert bij Rabobank. Op datum faillissement w as er sprake van
een debetstand. Rabobank heeft inmiddels haar vordering in het faillissement
ingediend.

03-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft tot zekerheid voor de terugbetaling van haar vordering een
pandrecht op (kort gezegd) alle vorderingen, inventaris en voorraad Van Miss
Molly. Rabobank heeft tevens van beide bestuurders een borgtocht tot
zekerheid voor de terugbetaling van haar vordering.

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er w ordt verw ezen naar punt 5.1 en 5.3 van dit verslag.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft vooralsnog één crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. Deze aanspraak zal door de curator w orden onderzocht.

03-04-2020
1

Na onderzoek door de curator is het goed w aar het eigendomsvoorbehoud op
zou rusten niet is aangetroffen.

02-10-2020
3

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Indien van toepassing zal de curator hierover afspraken maken met de
pandhouder.

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-04-2020
1

01-04-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

03-04-2020
1

Uit onderzoek is gebleken dat is voldaan aan de boekhoudplicht.

01-04-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
- de jaarrekening over 2017
- de jaarrekening over 2018
- de jaarrekening over 2019
datum faillissement ook nog

is niet tijdig gedeponeerd op 3 juni 2019.
is niet tijdig gedeponeerd op 5 februari 2020.
is niet gedeponeerd. De termijn hiervoor w as op
niet verstreken.

03-04-2020
1

De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeerd. De curator betrekt deze
omstandigheid in zijn rechtmatighedenonderzoek.
Het bestuur heeft het vermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW voldoende
w eerlegd door het aandragen van andere omstandigheden die een
belangrijke oorzaak vormen van het faillissement.

01-04-2021
5

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

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-04-2020
1

Uit onderzoek is gebleken dat is voldaan aan de stortingsplicht.

01-04-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

03-04-2020
1

01-04-2021
5

Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-04-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat geen sprake is van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-04-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 21,18

03-04-2020
1

Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 21,18
€ 42,35

03-07-2020
2

Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 42,35

Toelichting
ClaimsAgent : EUR 69,58
UW V : EUR 7.423,55

Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 72,60
UW V: EUR 7.423,55

Toelichting
ClaimsAgent: EUR 75,63

02-10-2020
3

31-12-2020
4

01-04-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.799,00

03-04-2020
1

€ 38.050,00

03-07-2020
2

€ 54.508,00

02-10-2020
3

€ 56.269,00

01-04-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet ingediend.

03-04-2020
1

€ 7.874,75

02-10-2020
3

€ 8.111,75

31-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

03-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

03-04-2020
1

11

03-07-2020
2

15

02-10-2020
3

16

31-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 243.792,69

03-04-2020
1

€ 268.780,89

03-07-2020
2

€ 292.630,33

02-10-2020
3

€ 293.593,23

31-12-2020
4

€ 294.097,41

01-04-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-04-2020
1

Het saldo op de faillissementsrekening is ontoereikend om de boedelschulden
volledig te voldoen. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht te
beschikken dat het faillissement kan w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten ex artikel 16 FW .

01-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend, is Miss Molly geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

03-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend, is Miss Molly geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

03-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend, is Miss Molly geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

03-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Overleg met de pandhouder in verband met de uitw inning van de
zekerheden;
• Overleg Belastingdienst in verband met vermeende schending van de
mededelingsplicht ex artikel 22bis Invorderingsw et;
• Het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Miss
Molly;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

03-04-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Overleg Belastingdienst in verband met vermeende schending van de

03-07-2020

mededelingsplicht ex artikel 22bis Invorderingsw et;
• Verkoop restant activa;
• Rechtmatigheidsonderzoek;
• Het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Miss
Molly;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Overleg Belastingdienst in verband met vermeende schending van de
mededelingsplicht ex artikel 22bis Invorderingsw et;
• Afw ikkeling overgebleven activa veiling;
• Afw ikkeling veilingopbrengst;
• Oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• Het faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers van Miss
Molly;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

02-10-2020
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• verkoop resterende activa via veiling;
• afronden oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek; en,
• faciliteren van het indienen van vorderingen van schuldeisers.

31-12-2020
4

Niet van toepassing. Er resteert enkel nog de afw ikkeling.

01-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-04-2020
1

Op korte termijn. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht het
faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

01-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

