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

8
03-11-2022
F.18/20/193
NL:TZ:0000170116:F001
15-12-2020

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr Y .H. Talstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Car Care Complete B.V.

15-01-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Car Care Complete B.V. statutair gevestigd te
Assen en kantoorhoudende te (9403 VB) Assen aan de Stelmakerstraat 11,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78593573.

15-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Car Care Complete B.V. is een autopoetsbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 27.230,43

Winst en verlies
€ -44.094,83

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

15-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig van de ontvangen periodebalans. De
vennootschap bestond ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog
geen half jaar en derhalve zijn geen jaarstukken opgemaakt.

15-01-2021
1

De door de vennootschap gegeneerde omzet blijkt hoger te zijn dan de in het
eerste verslag vermelde omzet. Dit heeft te maken met een boeking die door
de vennootschap verkeerd w as verw erkt in haar administratie.

15-04-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 3.219,96

15-01-2021
1

€ 4.920,32

15-04-2021
2

€ 4.920,32

05-08-2021
3

€ 4.904,42

08-02-2022
5

€ 4.943,68

03-08-2022
7

€ 17.459,58

03-11-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van

15-01-2021
1

15-12-2020
t/m
13-1-2021
van

15-04-2021
2

14-1-2021
t/m
31-3-2021
van

05-08-2021
3

1-4-2021
t/m
31-7-2021
van

08-11-2021
4

1-8-2021
t/m
31-10-2021
van

08-02-2022
5

1-11-2021
t/m
31-1-2022
van

03-08-2022
7

1-5-2022
t/m
31-7-2022
van
1-8-2022
t/m
31-10-2022

Bestede uren

03-11-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 30 min

2

38 uur 24 min

3

24 uur 12 min

4

15 uur 54 min

5

25 uur 48 min

6

8 uur 18 min

7

18 uur 48 min

8

12 uur 48 min

totaal

178 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders en aandeelhouders van Car Care Complete B.V. (hierna: de
failliete vennootschap) zijn MaFra Assen Beheer B.V. en Koba Assen B.V. De
bestuurders van MaFra Assen Beheer B.V. zijn de heren M.J. Hegeman en F.
Poelman. De bestuurder van Koba Assen B.V. is de heer J. Blokvoort.

15-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

15-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap heeft enkele w eken voorafgaand aan het
faillissement een autoverzekering afgesloten. Overige verzekeringen zijn niet
afgesloten.

15-01-2021
1

1.4 Huur
De failliete vennootschap w erd geëxploiteerd vanuit een gehuurde
bedrijfspand aan de Stelmakerstraat 11 te Assen. In de afgelopen
verslagperiode is de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden beëindigd
en het pand opgeleverd. (afgew ikkeld)

15-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van Mafra Assen Beheer B.V. exploiteren een autopoetsbedrijf
met een Vof als rechtspersoon. In het voorjaar van 2020 deed zich de
mogelijkheid voor om voor een opdrachtgever (poets)opdrachten en lichte
herstelw erkzaamheden (lakschade) uit te voeren voor naar verluid minimaal
vijfentw intig auto's per w eek. Om deze w erkzaamheden uit te voeren is een
samenw erking aangegaan met de bestuurder Koba Assen B.V. die een
eenmanszaak heeft in poets- en reinigingsmiddelen. Samen is besloten om de
w erkzaamheden voor deze ene (grote) opdrachtgever de failliete
vennootschap op te richten.
Enkele dagen nadat de vennootschap formeel is opgericht zou de
opdrachtgever hebben besloten toch geen overeenkomst aan te gaan met de
vennootschap c.q. de bestuurders. Hierdoor viel de enige opdrachtgever bij de
failliete vennootschap w eg. Er is daarna getracht om andere aanverw ante
diensten en producten aan te bieden maar dit is uiteindelijk niet gelukt. De
kosten liepen verder op, terw ijl de gedane (poets)opdrachten bij derden niet
opw egen tegen de kosten. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door
tw ee (ex)medew erkers.

15-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

15-01-2021
1

1
Toelichting
Bij de failliete vennootschap w as op datum faillissement nog één w erknemer in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

15-01-2021
1

4
Toelichting
In de periode daarvoor had de failliete vennootschap in totaal vier w erknemers
met tijdelijke contracten in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-6-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond. Omdat het niet niet duidelijk w as hoeveel personeelsleden mogelijk
(nog) in dienst w aren en of deze personeelsleden aanspraak kunnen maken
op de loongarantieregeling is toestemming aan de rechter-commissaris
gevraagd en verkregen voor het ontslag van de vier personeelsleden. Alle
personeelsleden zijn op 23 december 2020 ontslagen. In verband met het
Corona virus heeft er geen ontslagbijeenkomst plaatsgevonden. Het UW V
heeft rechtstreeks contact gehad met de personeelsleden ten behoeve van
informatievoorziening en te assisteren bij het invullen van de
loongarantieformulieren.

15-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in het gehuurde bedrijfspand een (zeer) beperkt hoeveelheid
aan bedrijfsmiddelen en kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast is een
voertuig aangetroffen. Dit voertuig w ordt geleased (zie hierna achter (5.2)

15-01-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft het bedrijfspand bezocht en de bedrijfsmiddelen
geïnventariseerd.

15-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn incourante voorraden aangetroffen en van onderhanden w erk is geen
sprake.

15-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

15-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 5.797,49

€ 2.537,56

€ 5.797,49

€ 2.537,56

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De omvang van de vorderingen op debiteuren bedraagt op datum faillissement
€ 5.797,49. Naar aanleiding van de eerste incassobrief is € 752,48 betaald.
Onlangs is de tw eede incassobrief naar de debiteuren verstuurd.

15-01-2021
1

Naar aanleiding van de eerste en tw eede incassobrief is in totaal € 2.398,41
betaald door de debiteuren van de vennootschap.

15-04-2021
2

Er heeft nog één debiteur betaald. Het totaalbedrag aan ontvangen
(debiteuren)betalingen is € 2,537,56.
De laatste tw ee debiteuren hebben aangegeven in overleg met de heer
Hegeman de openstaande facturen te mogen verrekenen. De curator heeft dit
in onderzoek.

05-08-2021
3

De debiteuren die hebben aangegeven het openstaande bedrag te kunnen
verrekenen met facturen hebben de facturen aangeleverd. Deze facturen zijn
niet aangetroffen in de de administratie van de failliete vennootschap.

08-11-2021
4

Gelet op de (mogelijke) verrekening van de inkoopfacturen acht de curator het
niet opportuun om de debiteurenincasso voort te zetten.

08-02-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden.

15-01-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschap hield een bankrekening aan bij de naamloze
vennootschap ING Bank N.V. Op datum faillissement w as sprake van een
positief saldo van € 2.382,76. ING Bank N.V. heeft dit bedrag op verzoek van
de curator overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

15-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
Het hiervoor onder 3.6 genoemde voertuig betreft een Renault Trafic en w ordt
geleased. De leaseovereenkomst is enkele w eken voor datum faillissement op
naam van de failliete vennootschap gezet. Daarvoor stond de overeenkomst
op Koba Assen B.V. De leasemaatschappij heeft Koba Assen B.V. uit hoofde
van hoofdelijke medeschuldenaarstelling verzocht het leasecontract over te
nemen of het inlossaldo te voldoen. Gebleken is dat het voor de boedel niet
opportuun is om het voertuig te verkopen. Reden voor de curator om in te
kunnen stemmen met een overname van het voertuig door Koba Asssen B.V.

15-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepasing.

15-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepasing.

15-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

15-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.

15-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het
reclamerecht.

15-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatiew erkzaamheden/contacten leasemaatschappij.

15-01-2021
1

Afgerond.

08-02-2022
5

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement w orden de w erkzaamheden niet voortgezet.

15-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet aan de orde.

15-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-01-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-01-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

15-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De failliete vennootschap is opgericht op 13 juli 2020 en w as aldus nog niet
verplicht een jaarrekening te deponeren.

15-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover de curator kan nagaan is niet voldaan aan de stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-04-2021
2

Onderzoek is gaande. In de komende verslagperiode zullen de bevindingen
van de curator w orden gedeeld met de bestuurders.

Toelichting

05-08-2021
3

De bevindingen van de curator zijn gedeeld met de bestuurders. De curator is
op dit moment in afw achting van een reactie (van de advocaat) van de
bestuurders.

Toelichting

08-11-2021
4

De advocaat van een van de bestuurders heeft een (gedeeltelijke) inhoudelijk
reactie gestuurd op de bevindingen van de curator. Deze reactie heeft de
curator niet overtuigd dat de geconstateerde bevindingen anders zouden zijn.
De overige bestuurders hebben niet gereageerd op de bevindingen van de
curator. In de komende periode zal de curator voorbereidingen gaan maken
om nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurders te treffen.

Toelichting

08-02-2022
5

De voorbereidingen om nader (rechts)maatregelen tegen de bestuurders te
treffen zijn gaande. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het
bestuur nog een laatste keer in de gelegenheid gesteld om te reageren op de
constateringen uit het boekenonderzoek.

Toelichting

05-05-2022
6

De curator heeft geen inhoudelijk reactie meer ontvangen van de (advocaten
van de) bestuurders om te reageren op de bevindingen van de curator uit het
boekenonderzoek. Evenmin is er een reactie ontvangen op het
schikkingsvoorstel van de curator. De voorbereidingen om rechtsmaatregelen
te treffen zijn verder opgepakt en heeft de curator een dagvaarding opgesteld.
De dagvaarding is onlangs betekend door een gerechtsdeurw aarder.

Toelichting

03-08-2022
7

Na het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsdeurw aarder hebben
de (advocaten van de) bestuurders aangegeven (alsnog) een minnelijke
regeling met de curator te w illen treffen naar aanleiding van de constateringen
van de curator uit het boekenonderzoek. De onderhandelingen over een
regeling zijn thans gaande.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog niet onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-01-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek is gaande. In de komende verslagperiode zullen de bevindingen
van de curator w orden gedeeld met de bestuurders.

15-04-2021
2

De bevindingen van de curator zijn gedeeld met de bestuurders. De curator is
op dit moment in afw achting van een reactie (van de advocaat) van de
bestuurders.

05-08-2021
3

De advocaat van een van de bestuurders heeft een (gedeeltelijke) inhoudelijk
reactie gestuurd op de bevindingen van de curator. Deze reactie heeft de
curator niet overtuigd dat de geconstateerde bevindingen anders zouden zijn.
De overige bestuurders hebben niet gereageerd op de bevindingen van de
curator. In de komende periode zal de curator voorbereidingen gaan maken
om nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurders te treffen.

08-11-2021
4

De voorbereidingen om nader (rechts)maatregelen tegen de bestuurders te
treffen zijn gaande. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het
bestuur nog een laatste keer in de gelegenheid gesteld om te reageren op de
constateringen uit het boekenonderzoek.

08-02-2022
5

De curator heeft geen inhoudelijk reactie meer ontvangen van de (advocaten
van de) bestuurders om te reageren op de bevindingen van de curator uit het
boekenonderzoek. Evenmin is er een reactie ontvangen op het
schikkingsvoorstel van de curator. De voorbereidingen om rechtsmaatregelen
te treffen zijn verder opgepakt en heeft de curator een dagvaarding opgesteld.
De dagvaarding is onlangs betekend door een gerechtsdeurw aarder.

05-05-2022
6

Na het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsdeurw aarder hebben
de (advocaten van de) bestuurders aangegeven (alsnog) een minnelijke
regeling met de curator te w illen treffen naar aanleiding van de constateringen
van de curator uit het boekenonderzoek. De onderhandelingen over een
regeling zijn thans gaande.

03-08-2022
7

De curator heeft inmiddels -met goedkeuring van de rechter-commissaris- een
regeling getroffen met de bestuurders. In de komende verslagperiode zal
deze regeling w orden geformaliseerd en hiervan verslag w orden gedaan.

03-11-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

15-01-2021
1

monitoren regeling

03-11-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
15-04-2021
€ 4.785,20

Toelichting

2

Loonvordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.520,00

15-01-2021
1

€ 11.129,00

15-04-2021
2

€ 11.046,00

05-08-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.992,18

15-04-2021
2

€ 14.691,46

05-08-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

15-01-2021
1

4

15-04-2021
2

6

08-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 157,30

15-01-2021
1

€ 13.329,73

15-04-2021
2

€ 14.158,32

08-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie w erkzaamheden.

15-01-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Zover de curator bekend is er thans geen procedure bekend.

15-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
debiteurenincasso;
inventarisatie crediteuren;
onderzoek administratie;
afw ikkelen.

debiteurenincasso;
inventarisatie crediteuren;
rechtmatigheid;
afw ikkelen.

inventariseren crediteuren;
regeling bestuurders.

15-01-2021
1

05-08-2021
3

03-11-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-04-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2022

03-11-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

15-04-2021
2

