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

10
30-07-2020
F.15/16/416
NL:TZ:0000009405:F001
22-11-2016

R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr A.J. van der Veen-Janz

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap MPV W oodfashion B.V.

28-06-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap MPV W oodfashion B.V., statutair gevestigd te
Alkmaar aan de
Fluorietw eg 21b te (1812 RR) Alkmaar

28-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de kamer van koophandel: het produceren
van exclusieve
houten vloerdelen alsmede w inkel in parket-, laminaat- en kurkvloeren.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

28-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 5.961,06

28-06-2018
5

€ 5.233,05

27-03-2019
7

€ 5.537,15

31-03-2020
9

€ 4.407,68

30-07-2020
10

Verslagperiode
van
29-9-2017

28-06-2018
5

t/m
27-6-2018
van
28-6-2018

27-09-2018
6

t/m
27-9-2018
van
28-9-2018

27-03-2019
7

t/m
26-3-2019
van
30-9-2019

31-03-2020
9

t/m
30-3-2020
van
31-3-2020
t/m
29-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

4 uur 33 min

6

5 uur 54 min

7

7 uur 30 min

8

6 uur 21 min

9

7 uur 3 min

10

5 uur 3 min

totaal

36 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Uren totaal 59,75

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

27-09-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Er is w eer contact met de heer D. Nansink w elke heeft aangegeven dat hij zijn
betalingsregeling w il gaan nakomen.

28-06-2018
5

Ondanks herhaalde toezegging van de heer Nansink dat hij de
betalingsregeling na w il komen, is er niets betaald. De curator zal nu een
dagvaarding uitbrengen tegen de heer Nansink.

27-09-2018
6

Er is een verstekvonnis gew ezen, w aarbij de heer Nansink is veroordeeld tot
betaling van een bedrag van EUR 25.000,00 te vermeerderen met rente en
kosten. Getracht w ordt het vonnis nu te executeren. Bankbeslag heeft nog
niets opgeleverd.

27-03-2019
7

De heer Nansink belooft om iedere maand een betaling te doen, maar tot op
heden komt dat nog niet van de grond. Beslag onder een opdrachtgever in
Nederland leverde niets op.

30-09-2019
8

Er is beslag gelegd in België op de inventaris van de heer Nansink. Voordat
een openbare veiling plaats kon vinden, is er door de heer Nansink een bedrag
van EUR 500,00 betaald, w aarna de veiling is uitgesteld. Per eind maart 2020
zal de heer Nansink nog een keer een bedrag van EUR 500,00 betalen aan de
deurw aarder in België. Daarna zou de betalingsregeling w eer rechtstreeks
naar de boedel kunnen w orden overgemaakt. Een en ander afhankelijk van de
vraag of de heer Nansink nu zijn toezeggingen w el nakomt. In ieder geval is er
w el w eer contact gew eest met de heer Nansink en heeft hij w ederom beloofd
de regeling na te komen.

31-03-2020
9

De heer Nansink is niet meer bereikbaar gebleken. De deurw aarder in België
kon gedurende de corona maatregelen geen actie ondernemen. De inventaris
lijkt niet heel veel w aarde te vertegenw oordigen, zodat het opzetten van
een veiling nauw elijks lonend zal zijn.
Er is nog getracht de vordering op de heer Nansink over te dragen aan een
crediteur die w ellicht dan later het vonnis zou kunnen executeren, maar deze
crediteur is toch niet bereid de vordering over te nemen.
Andere mogelijkheden het vonnis te executeren ziet de curator niet. Nu niet
maar ook niet in de nabije toekomst.

30-07-2020
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vervaardigen dagvaarding.

27-09-2018
6

Vonnis halen en executie w erkzaamheden.

27-03-2019
7

Beslag leggen, mogelijkheden betalingsregeling nagaan.

30-09-2019
8

Beslag in België. Contact met deurw aarder. Contact met de heer Nansink.

31-03-2020
9

Contact met de deurw aarder en met de crediteur die misschien vordering
over had w illen nemen.

30-07-2020
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

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
De boekhouding is ontvangen. De jaarrekeningen tot en met 2015 zijn
opgesteld.

27-09-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
In 2104 op 3 maart 2016. In 2015 is er niet gedeponeerd.

27-09-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-09-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

27-09-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het vonnis uit hoofde van de rekening courant schuld is al niet te executeren,
zodat een eventuele hogere vordering w egens onbehoorlijk bestuur voor de
gezamenlijke crediteuren geen meer opbrengst zou hebben. Vandaar dat er
verder geen onderzoek gedaan w ordt naar dit onderdeel.

30-07-2020
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor de paulianeuze handelingen geldt hetzelfde als voor het onbehoorlijk
bestuur. De eventuele verhaalsmogelijkheden zijn nihil, zodat extra tijd
spenderen aan nader onderzoek niet loont.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-07-2020
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.928,25

28-06-2018
5

€ 43.928,25

27-09-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.675,85

28-06-2018
5

Toelichting
Autoverhuur Fred Janssen aanvraagkosten faillissement
€ 1.675,85

27-09-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

28-06-2018
5

24

27-09-2018
6

26

30-09-2019
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 150.500,98

28-06-2018
5

€ 150.500,98

27-09-2018
6

€ 238.426,44

30-09-2019
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
Dagvaarding van de heer Nansink om het rekening courant saldo te
incasseren.

27-09-2018
6

Executie van het vonnis.

27-03-2019
7

Proberen de heer Nansink tot betaling aan te zetten. Eventueel executie in
België w aar de heer Nansink nu w oont.

30-09-2019
8

Blijven aandringen op nakomen betalingsregeling.

31-03-2020
9

Nu er geen goede mogelijkheden zijn om het vonnis te executeren en de
betalingsregeling niet w ordt nagekomen, zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

30-07-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

27-09-2018
6

Nog onbekend. Hangt af van de vraag of executie iets op zal leveren.

27-03-2019
7

Nog onbekend.

30-09-2019
8

Dit is het eindverslag. Afw ikkeling zo spoedig mogelijk.

30-07-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

