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R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mangré Business Group B.V.

09-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Mangré Business Group B.V. (hierna: Mangré
Business Group) tevens handelend onder de namen Mangré Makelaars,
Mangré Juridische Zaken en Second New Fashion ), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59741082,
statutair gevestigd in Amsterdam , vestigingsadres: Nieuw -Zeelandw eg 6 C
(1045 AL) Amsterdam.

09-12-2021
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Activiteiten onderneming
De omschrijving van de activiteiten zoals vermeld in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel luiden als volgt:
bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed;
advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen
public relations en organisatie- adviesbureaus);
detailhandel via internet in kleding en mode artikelen ;
vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks;
detailhandel via overige distributievormen;
overige specialistische zakelijke dienstverlening.

Financiële gegevens

09-12-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 3.707,00

€ 4.626,37

€ 6.668,93

2019

€ 40.922,00

€ 36.291,94

€ 80.802,85

2020

€ 30.899,00

€ 39.372,45

€ 21.217,01

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft recente diverse administratie ontvangen. Aankomende
verslagperiode zullen deze stukken door de curator w orden bestudeerd.

09-12-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

09-12-2021
1

De bestuurder heeft verklaard dat er thans geen w erknemers meer bij Mangré
Business Group w erkzaam zijn.

Boedelsaldo
€ 38,99

09-12-2021
1

€ 3.133,13

09-03-2022
2

Verslagperiode
van
9-11-2021

09-12-2021
1

t/m
8-12-2021
van
9-12-2021

09-03-2022
2

t/m
8-3-2022
van
9-3-2022

09-06-2022
3

t/m
8-6-2022
van
9-6-2022
t/m
7-9-2022

08-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 54 min

2

20 uur 36 min

3

14 uur 24 min

4

3 uur 30 min

totaal

88 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. De
voortgangsverslagen w orden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan de verslagen
en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-12-2021
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Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. De
voortgangsverslagen w orden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan de verslagen
en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-03-2022
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Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. De
voortgangsverslagen w orden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan de verslagen
en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-06-2022
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Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. De
voortgangsverslagen w orden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan de
verslagen en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

08-09-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mangré Business Group is opgericht op 13 november 2013. De heer K.A.
Mangré is sinds datum van oprichting enige aandeelhouder en bestuurder van
Mangré Business Group.
Mangré Business Group hield zich naar opgaaf van het bestuur voornamelijk
bezig met huur en (bemiddeling bij) verhuur van huisvesting aan
particulieren.Deze w erkzaamheden verrichtte hij onder de handelsnaam

09-12-2021
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Mangré Makelaars.
Voorheen verleende gefailleerde ook juridische dienstverlening onder de
handelsnaam MangréJuridische Zaken Daarnaast heeft gefailleerde zich enige
tijd bezig gehouden met de verkoop van tw eedehands, dit deed zij onder de
handelsnaam Second New Fashion (w ebsite: w w w .secondnew fashion.nl). De
bestuurder heeft aangegeven dat bij de laatste tw ee genoemde
bedrijfsactiviteiten al geruime tijd zijn gestaakt.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek.

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend gew orden met een lopende verzetprocedure. Door
Mangré Business Group en haar bestuurder is verzet ingesteld tegen een op
20 december 2020 gew ezen verstekvonnis. De curator heeft de rechtbank
Amsterdam, team Kanton verzocht onderhavige procedure w aar het
gefailleerde aangaat ex artikel 29 Fw te schorsen en alleen dan voort te zetten
indien tot verificatie van vorderingen w ordt gekomen.

09-12-2021
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De bestuurder heeft verklaard dat er Mangré Business Group niet bij andere
(lopende) procedures is betrokken.

1.3 Verzekeringen
De curator is (vooralsnog) niet bekend geraakt met actieve
verzekeringsovereenkomsten.

09-12-2021
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1.4 Huur
De bestuurder heeft verklaard dat Mangré Business Group niet de formele
bestuurder is van de ruimte w aar zij is gevestigd. Voorstaande heeft de
curator aan de hand van de onderliggende overeenkomst kunnen verifiëren.

1.5 Oorzaak faillissement

09-12-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op verzoek van één van de schuldeisers van Mangré
Business Group aangevraagd.

09-12-2021
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De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder voornamelijk het
gevolg van het w egvallen van een grote opdrachtgever. Nadien hebben er
naar opgaaf van de bestuurder nog w el w at aan- en verkoop van w oningen en
(ver)huuractiviteiten heeft plaatsgevonden. De reden dat de w erkzaamheden
langzaamaan opdroogde had er volgens de bestuurder mee te maken dat
Mangré Business Group niet beschikte over voldoende budget om te
adverteren en het daarom niet kon opnemen tegen de ‘grote spelers’ binnen
makelaarsland.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het t faillissement.
De curator zal komende verslagperiode de oorzaken van het faillissement
verder onderzoeken.

09-03-2022
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De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

09-06-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

09-12-2021
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De bestuurder heeft aan de curator laten w eten dat er geen personeel meer in
dienst w as ten tijde van de uitspraak van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat er in het jaar voor faillissement
geen personeel (meer) in dienst w as.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

09-12-2021
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3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator is na raadpleging van het Kadaster niet bekend gew orden met
onroerende zaken op naam van Mangré Business Group

09-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van Mangré Business
Group.

09-12-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

BMW

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft aangegeven dat er, behoudens een zeer verouderde
laptop, geen bedrijfsmiddelen meer aanw ezig zijn.

09-12-2021
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De curator heeft voorstaande verklaring in onderzoek en heeft in dat kader het
RDW aangeschreven. De curator is nog in afw achting van een reactie. .
Uit de door de curator ontvangen RDW -opgaaf is haar gebleken dat
gefailleerde een BMW 5-serie op haar naam heeft staan. Deze BMW w erd door
gefailleerde geleased. W egens openstaande termijnen is gefailleerde geen
eigenaar van voornoemde BMW . Derden hebben aan de curator te kennen
gegeven dat zij interesse hadden in het voldoen van de achterstallige
termijnen en de slottermijn en w enste nadien de auto op hun naam gesteld te
krijgen. De curator heeft daaraan – en na daartoe toestemming van de
rechter-commissaris te hebben verkregen – onder voorw aarden haar
medew erking verleend. De voornoemde voorw aarden w aren onder meer
betaling van een bedrag van € 2.500,= aan de boedel alsmede alle kosten van
BMW Financial Services zodat zij niet langer een vordering die in beginsel voor
verificatie in aanmerking komt heeft. Met voornoemde voorw aarden is
ingestemd w aarna het e.e.a. is geformaliseerd. De betaling van € 2.500,= is
door de boedel ontvangen.

09-03-2022
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Dit punt is afgew ikkeld.

09-06-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een voorrecht op bodemzaken. Verw ezen w ordt naar 1.4 van
dit verslag; voor zover nu bekend is er geen ‘bodem’ heeft w aarop het
bodemvoorrecht geldend kan w orden gemaakt.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking en correspondentie bestuurder en onderzoek naar mogelijke
bedrijfsmiddelen.

09-12-2021
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Diverse correspondentie geïnteresseerde partij(en), overleg rechtercommissaris, opstellen overeenkomst, correspondentie BMW Financial Services

09-03-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft verklaard dat er geen voorraden en/of onderhanden w erk
is.

09-12-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking en correspondentie met bestuurder.

09-12-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Huurpenningen.

€ 594,14

totaal

€ 594,14

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar
eventuele tot de boedel behorende activa.

09-12-2021
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In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een bedrag van € 594,14 aan
huurpenningen ontvangen. De curator is thans niet bekend met de inhoud van
de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst en doet hiernaar onderzoek.
.

09-03-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking en correspondentie met bestuurder.

09-12-2021
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Onderzoek huurpenningen en correspondentie ABN.

09-03-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar opgaaf van de bestuurder zouden er tw ee huurders als debiteuren
kunnen w orden aangemerkt. De curator heeft voorstaande in onderzoek.

09-12-2021
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De curator is vooralsnog niet bekend geraakt met openstaande debiteuren.

09-03-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking en correspondentie met bestuurder.

09-12-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

09-12-2021
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Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO bank. Er w as per datum faillissement
sprake van een geringe positief saldo van EUR 38,99. De ABN AMRO Bank is per
email verzocht de creditsaldo over te schrijven naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement w as een tussen Mangré Business Group en BMW
Financial Services lopende. Het betreft een financial lease w aarvoor geldt dat
uiterlijk op 23 november jl. een slottermijn van ca. € 8.000,= diende te w orden
voldaan. . De curator is thans in overleg met de leasemaatschappij en een
derde over de afw ikkeling van de leaseovereenkomst

09-12-2021
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Volgens de bestuurder zijn er geen andere leaseovereenkomsten.
De curator heeft overeenstemming bereikt met de leasemaatschappij en de
koper over de verkoop/overname van de BMW 5-serie De boedel heeft in dit
kader een bedrag ontvangen van € 2.500,-, verw ezen w ordt naar hoofdstuk 3
van dit verslag.

09-03-2022
2

Dit punt is afgew ikkeld.

09-06-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden niet gebleken van eigendomsvoorbehouden

09-12-2021
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5.6 Retentierechten
Drie crediteuren van Mangré Business Group hebben (gezamenlijk) een beroep
gedaan op een retentierecht op de geleasede auto. De curator heeft dit
beroep afgew ezen.

09-12-2021
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden niet gebleken van reclamerechten.

09-12-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking en correspondentie met de leasemaatschappij, schuldeisers en
bestuurder.

09-12-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of een doorstart tot de
mogelijkheden behoort.

09-12-2021
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Er is geen sprake van een doorstart.

09-03-2022
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

09-12-2021
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie met bestuurder.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .
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De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-03-2022
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Nog in onderzoek.

09-06-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

09-12-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Mangré Business Group is op grond van artikel 2:396 lid 7 BW vrijgesteld van
accountantscontrole.

09-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

09-12-2021
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Er is sprake van een flex-BV.

08-09-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-12-2021
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De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

09-03-2022
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Het onderzoek van de curator of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur is nog gaande,

Toelichting

09-06-2022
3

Nog in onderzoek.

Ja
Toelichting
Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht derhalve staat vast dat er sprake
is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

08-09-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-12-2021
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Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

09-12-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met bestuurder.

09-12-2021
1

Correspondentie bestuurder en doornemen stukken/bestuderen ontvangen
administratie.

09-03-2022
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Bestuderen stukken.

09-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-12-2021
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Toelichting
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.892,00

09-12-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen met een totaalbedrag van €
16.892,- ter verificatie bij de curator ingediend.

€ 23.221,00
Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend met betrekking tot
omzetbelasting met een totaalbedrag van €23.221,-

09-03-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-12-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-12-2021
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

09-12-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben acht concurrente crediteuren hun vordering bij de curator
ter verificatie ingediend.

12

08-09-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.392,57

09-12-2021
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Toelichting
De crediteuren zijn in de eerste verslagperiode aangeschreven en verzocht
hun vordering bij de curator ter verificatie in te dienen.

€ 80.788,08

09-03-2022
2

Toelichting
Tot op heden hebben 11 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
bij de curator ingediend.

Toelichting

09-06-2022
3

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e concurrente vorderingen
bij de curator bekend gew orden.

€ 106.702,02

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

08-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De termijn en de w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog onbekend.

09-12-2021
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Nog onbekend.

09-03-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en contact schuldeisers.

09-12-2021
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Beoordelen vorderingen en correspondentie met crediteuren

09-03-2022
2

Crediteurenadministratie.

09-06-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verhuurder

09-12-2021
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9.2 Aard procedures
Vordering ter zake van een huurachterstand.

09-12-2021
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9.3 Stand procedures
De curator heeft de rechtbank verzocht voor zover het Mangré Business Group
aangaat de procedure ex artikel 29 Fw te schorsen en deze alleen voort te
zetten indien tot verificatie van vorderingen w ordt gekomen.

09-12-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie en contact betrokkenen en rechtbank.

10. Overig

09-12-2021
1

10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer aandacht besteden
aan:

09-12-2021
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bestuderen van reeds ontvangen administratie en overige documentatie;
nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
onderzoek naar mogelijke debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het onderzoek
naar de oorzaak van het faillissement alsmede het rechtmatigheidsonderzoek
als ook eventuele actieve overeenkomsten.

09-03-2022
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De curator streeft ernaar het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode af te ronden.

09-06-2022
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De curator zal aankomende verslagperiode de bestuurder alsook de rechtercommissaris op de hoogte brengen van haar voorlopige bevindingen naar
aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. In een volgend openbaar
verslag zal hierover w orden gerapporteerd.

08-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

09-12-2021
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Nog onbekend.

09-03-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

09-12-2021
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Verslaglegging en algemene verrichtingen.

09-03-2022
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Verslaglegging en diverse verrichtingen.

09-06-2022
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Verslaglegging.

08-09-2022
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Bijlagen
Bijlagen

