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

4
17-11-2022
F.16/22/34
NL:TZ:0000220446:F001
15-02-2022

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr M.M. Eveleens

Algemene gegevens
Naam onderneming
MC Scooters B.V.

15-03-2022
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 15 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid MC Scooters B.V. (KvK-nummer: 67531865),
statutair en feitelijk gevestigd te (1321 NB) Almere aan de Annie M.G.
Schmidtw eg 130, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zw aag tot curator.

15-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich sinds eind 2016 bezig met zow el de verkoop van
(tw eedehands) scooters als de reparatie van (onderdelen van) scooters.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 82.890,00

€ -37.815,00

€ 19.567,00

2020

€ 163.826,00

€ 1.005,00

€ 37.071,00

2019

€ 175.828,00

€ 7.286,00

€ 51.091,00

Toelichting financiële gegevens

15-03-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen.

15-03-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

15-03-2022
1

Toelichting
Gefailleerde had in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring gemiddeld
drie (3) personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 3.814,80

15-03-2022
1

€ 3.137,50

15-06-2022
2

€ 5.976,52

15-09-2022
3

€ 7.566,73

17-11-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van

15-03-2022
1

15-2-2022
t/m
14-3-2022
van

15-06-2022
2

15-3-2022
t/m
14-6-2022
van

15-09-2022
3

15-6-2022
t/m
14-9-2022
van

17-11-2022
4

15-9-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 30 min

2

6 uur 30 min

3

8 uur 0 min

4

4 uur 24 min

totaal

33 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van
het faillissement (w aaronder de activa) en het veiligstellen van de
administratie.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan de tegeldemaking
van de vermogensbestanddelen en aan het uitvoeren van het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-06-2022
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
en het rechtmatigheidsonderzoek.

15-09-2022
3

In de vierde verslagperiode zijn de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

17-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 21 december 2016. De aandeelhouder en
enig bestuurder van gefailleerde is Van Zeijderveld Holding B.V. De aandelen in
Van Zeijderveld Holding w orden gehouden door een natuurlijk persoon.

15-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

15-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen meer die dienen te w orden opgezegd.

15-03-2022
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde van HMS Steigerbouw B.V. een bedrijfsruimte aan de Annie
M.G. Schmidtw eg 130 (1321 NB) te Almere. Medio 2020 is een
zustervennootschap van gefailleerde, KL Bouw B.V., medehuurder van het
bedrijfspand gew orden. De huurovereenkomst zou per 8 februari 2022 volledig
zijn overgegaan op KL Bouw B.V., zodat gefailleerde thans geen partij meer is
bij een lopende huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

15-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken van het faillissement.
Het grootste gedeelte van haar omzet haalde gefailleerde uit de verkoop van
(tw eedehands) scooters. Door de opkomst van elektrische scooters en de
uitbraak van de COVID-19-pandemie (w aardoor de w inkel diverse periodes
gesloten moest blijven) is de omzet flink gedaald. In september 2021 is
daarom besloten om de beëindiging van de onderneming voor te bereiden. Er
is een ontslagvergunning aangevraagd voor de tw ee resterende w erknemers.
Een van deze vergunningen is niet verleend omdat de w erknemer langdurig
ziek zou zijn. Dit w erd duidelijk in december 2021. Daarna zijn de activiteiten
voortgezet tot 1 februari 2022 omdat de opzegtermijn van de overige
w erknemer per die datum afliep. Vervolgens is het bestuur overgegaan tot de
faillissementsaanvraag.

15-03-2022
1

In de komende verslagperiode(n) zal de oorzaak van het faillissement nader
w orden onderzocht.
In de vierde verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Er is niet
gebleken van andere oorzaken van het faillissement dan hiervoor
opgenomen.

17-11-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

15-03-2022
1

1
Toelichting
Op datum faillissement had gefailleerde nog één w erknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

15-03-2022
1

3
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement heeft één w erknemer zelf
ontslag genomen en is één w erknemer door gefailleerde ontslagen na een
verkregen ontslagvergunning.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-2-2022

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeelslid is met machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd, w aarna hij is aangemeld bij het UW V. Er resteren geen
w erkzaamheden meer.

15-03-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-03-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tw eedehands scooters en buggy's

€ 1.388,87

totaal

€ 1.388,87

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft tw eedehands scooters en buggy's, gereedschap en
stellingen in eigendom. In de eerste verslagperiode is een derde verzocht een
w aardering en kostenopgave voor een eventuele veiling van deze activa op te
stellen. In de komende verslagperiode w ordt getracht om de bedrijfsmiddelen
zo veel mogelijk te gelde te maken.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen middels een veiling te
gelde gemaakt. Omdat enkele activa opnieuw dienen te w orden geveild, is er
nog geen financiële eindafrekening opgesteld door het veilinghuis. Deze w ordt
in de komende verslagperiode verw acht.

15-06-2022
2

In de derde verslagperiode is de eindafrekening van het veilinghuis ontvangen.
Hieruit volgt dat de netto-opbrengst (na aftrek van de veilingkosten) van de
roerende zaken (inclusief voorraad) € 2.724,52 bedraagt. Dit bedrag is
ontvangen op de faillissementsrekening. Omdat er op de eindafrekening geen
onderscheid is gemaakt tussen de opbrengst van de bedrijfsmiddelen en de
voorraad, is de gehele opbrengst hierboven gelijk verdeeld.

15-09-2022
3

In de vierde verslagperiode is een nabetaling ter hoogte van € 53,21 van het
veilinghuis ontvangen. De financiële afrekening van de veiling is daarmee
afgerond.

17-11-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een bodemvoorrecht ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen omdat gefailleerde niet meer beschikt over een bodem.

15-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode dienen de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt te
w orden.

15-03-2022
1

In de komende verslagperiode zal er een restantveiling plaatsvinden ten
aanzien van enkele bedrijfsmiddelen en dient er een financiële afrekening te
w orden opgesteld.

15-06-2022
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

15-09-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Scooteronderdelen en accessoires

€ 1.388,87

totaal

€ 1.388,87

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een voorraad bestaande uit onder meer (tw eedehands)
scooteronderdelen en accessoires in eigendom. In de eerste verslagperiode is
een derde verzocht een w aardering en kostenopgave voor een eventuele
veiling van deze voorraad op te stellen. In de komende verslagperiode w ordt
getracht om de voorraad zo veel mogelijk te gelde te maken. Er is geen sprake
van onderhanden w erk.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode is de voorraad middels een veiling te gelde
gemaakt. Omdat enkele activa opnieuw dienen te w orden geveild, is er nog
geen financiële eindafrekening opgesteld door het veilinghuis. Deze w ordt in
de komende verslagperiode verw acht.

15-06-2022
2

In de derde verslagperiode is de eindafrekening van het veilinghuis ontvangen.
Hieruit volgt dat de netto-opbrengst (na aftrek van de veilingkosten) van de
roerende zaken (inclusief voorraad) € 2.724,52 bedraagt. Dit bedrag is
ontvangen op de faillissementsrekening. Omdat er op de eindafrekening geen
onderscheid is gemaakt tussen de opbrengst van de bedrijfsmiddelen en de
voorraad, is de gehele opbrengst hierboven gelijk verdeeld.

15-09-2022
3

In de vierde verslagperiode is een nabetaling ter hoogte van € 53,21 van het
veilinghuis ontvangen. De financiële afrekening van de veiling is daarmee
afgerond.

17-11-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode dient de voorraad te gelde gemaakt te w orden.

15-03-2022
1

In de komende verslagperiode zal er een restantveiling plaatsvinden ten
aanzien van een deel van de voorraad en dient er een financiële afrekening te
w orden opgesteld.

15-06-2022
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

15-09-2022
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Nog) niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er is (nog) niet gebleken van andere activa die gefailleerde in eigendom heeft.

15-03-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.751,54
totaal

€ 1.751,54

Toelichting debiteuren
Volgens het debiteurenoverzicht heeft gefailleerde tw ee vorderingen op
debiteuren met een totaalw aarde van € 653,77. De bestuurder heeft verklaard
dat het overzicht achterhaald is en dat beide vorderingen al voldaan zijn.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de debiteurenportefeuille een
(gecorrigeerde) omvang heeft van € 531,02. De incasso van deze debiteuren
heeft een aanvang genomen.

15-06-2022
2

In de derde verslagperiode heeft een debiteur een bedrag van € 114,50
voldaan. De overige vordering bleek een crediteur te zijn die onjuist in de
administratie w as geboekt. Daarnaast is in de derde verslagperiode gebleken
dat er een rekening-courantvordering op het bestuur bestaat met een
minimale (erkende) hoogte van € 1.637,04. De hoogte hiervan dient nader te
w orden gecontroleerd en tevens dient het bedrag te w orden voldaan op de
faillissementsrekening.

15-09-2022
3

In de vierde verslagperiode is de rekening-courantvordering op het bestuur
ter hoogte van € 1.637,04 gecontroleerd en voldaan op de
faillissementsrekening. De debiteurenincasso is daarmee afgerond.

17-11-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode w ordt nader onderzocht of er sprake is van
openstaande debiteurenvorderingen.

15-03-2022
1

In de komende verslagperiode w ordt getracht de debiteurenvorderingen te
incasseren.

15-06-2022
2

In de komende verslagperiode dient de rekening-courantvordering op het
bestuur te w orden gecontroleerd en geïncasseerd.

15-09-2022
3

Er resteren geen w erkzaamheden.

17-11-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

15-03-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
(Nog) niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

15-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is (nog) niet gebleken van verstrekte zekerheden.

15-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

15-03-2022
1

5.6 Retentierechten
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met retentierechten.

15-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met reclamerechten.

15-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

15-03-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing, de activiteiten w aren per 1 februari 2022 reeds gestaakt.

15-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Er hebben zich geen partijen gemeld die geïnteresseerd
w aren in het realiseren van een doorstart.

15-03-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-03-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-03-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de (digitale) financiële administratie
veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden
gedaan naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de
administratie. Hierbij is vooralsnog niet gebleken dat de boekhoudplicht zou
zijn geschonden.

15-06-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft de jaarrekeningen tot en met 2019 tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen over 2020 en 2021 zijn (nog) niet gedeponeerd.

15-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

15-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,-. Gelet op dit geringe bedrag zal geen
nader onderzoek w orden verricht naar de stortingsverplichting.

15-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

17-11-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-03-2022
1

Nee

17-11-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode zijn de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
aangevangen.

15-03-2022
1

In de tw eede verslagperiode zijn de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

15-06-2022
2

In de derde verslagperiode zijn de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
voortgezet.

15-09-2022
3

In de vierde verslagperiode zijn de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Er zullen geen vervolgmaatregelen
w orden genomen.

17-11-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) dienen de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken te w orden voortgezet.

15-03-2022
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

17-11-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

15-03-2022
1

€ 27,23

15-06-2022
2

€ 30,25

17-11-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

15-03-2022
1

(Nog) niet van toepassing.

€ 3.673,00

8.3 Pref. vord. UWV

15-06-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-03-2022
1

(Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-03-2022
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

15-03-2022
1

8

15-06-2022
2

9

17-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.527,31

15-03-2022
1

€ 69.842,55

15-06-2022
2

€ 69.905,05

17-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

15-03-2022
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing vanw ege een
gebrek aan baten (artikel 16 Fw ).

17-11-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode zullen de crediteuren nader w orden
geïnventariseerd.

15-03-2022
1

Het is de verw achting dat alle crediteuren hun vorderingen inmiddels hebben
ingediend.

17-11-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-03-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode dienen de volgende w erkzaamheden te w orden
verricht:

15-03-2022
1

De bedrijfsmiddelen en voorraad dienen te gelde te w orden gemaakt;
Er dient nader te w orden onderzocht of er sprake is van openstaande
debiteurenvorderingen;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.
In de komende verslagperiode dienen de volgende w erkzaamheden te w orden
verricht:

15-06-2022
2

De resterende bedrijfsmiddelen en voorraad dienen te gelde te w orden
gemaakt en de financiële afrekening dient te w orden ontvangen;
De debiteurenvorderingen dienen te w orden geïncasseerd;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.
In de komende verslagperiode dienen de volgende w erkzaamheden te w orden
verricht:
De rekening-courantvordering op het bestuur dient te w orden
gecontroleerd en geïncasseerd;
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.

15-09-2022
3

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Dit verslag betreft het
eindverslag.

17-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

15-03-2022
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden afgew ikkeld.

17-11-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

15-03-2022
1

