Mijnplaats Dronten B.V.
F16/15/382

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 14 maart 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

de besloten vennootschap Mijnplaats Dronten B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
Statutaire zetel: Dronten
Vestigingsadres:
Havenweg 23, 8251KB Dronten
KvK-nr: 58697047

verslag 1

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F 16/15/382
19 mei 2015
mr. E. Douma

Rechter-commissaris

:

mr. A.M. Koene

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

de vennootschap drijft een onderneming die volgens het
Handelsregister en de toelichting de bestuurder een
regionaal tijdschrift uitgaf.
2013: onbekend
2014: € 87.762 (*)
2015: onbekend

Personeel gemiddeld aantal

:

(*) Bron: grootboek.
5.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

12 december 2015 tot en met 14 maart 2016
5,5 uren
54,6 uren

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is opgericht op 4 september 2013 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 5
september 2013.
Bestuurder-enig aandeelhouder van (1) Mijnplaats Dronten B.V. is:
(2)
Mijnplaats
Holding
B.V.
(KvK
58696180),
De
Aar
79,
8253PN
Dronten;
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bestuurder- enig aandeelhouder van (2) is: (3) Dazio Holding B.V. (KvK-nummer 58696180),
Havenweg 23, 8251KB Dronten; bestuurder van (3) is:
(4) dhr. Richard Muilenburg.
1.2
verslag 1

Nog onbekend.
1.3

verslag 1

Verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

0. Het personeel was reeds uit dienst.
Aantal in jaar voor faillissement

Ca. 5.
2.3

Verslag 1

Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een ex-werknemer wegens achterstallig salaris; een tweede exwerknemer heeft een gelijkaardige vordering ingediend. Om een beeld te kunnen vormen van de
werkelijke oorzaak, zal eerst de administratie volledig moeten worden ingeleverd.

2.2
Verslag 1

Huur

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte. De huur is reeds beëindigd.
1.7

verslag 1

Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen bekend.
1.6

verslag 1

Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.
1.5

Verslag 1

Balanstotaal

Nog onbekend.
1.4

verslag 1

Winst en verlies

Datum ontslagaanzegging

N.v.t. De arbeidsovereenkomsten waren reeds geëindigd.
Werkzaamheden

Verslag 1

Inventarisatie.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Verslag 1

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
3.2
3.3
3.4

Verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

Deze punten zijn niet van toepassing.
Werkzaamheden

Verslag 1

Inventarisatie.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Verslag 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. De in het voormalige bedrijfspand
aanwezige zaken zouden toebehoren aan andere vennootschappen. De curator zal dit nader
onderzoeken zodra de administratie compleet is.

Verslag 3

Er

zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat zaken die zich in het bedrijfspand bevinden, in de boedel
vallen.
3.6
3.7
3.8

Verslag 1

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

Deze punten zijn niet van toepassing.
Werkzaamheden

Verslag 1

Inventarisatie, gesprek bestuurder, bestuderen stukken.
Voorraden/onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

Deze punten zijn niet van toepassing.
Werkzaamheden

Verslag 1

Inventarisatie.
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Andere activa
3.12
3.13

Beschrijving
Verkoopopbrengst

Verslag 3

Op basis van de administratie zou de kas € 2.945 moeten bevatten. De curator heeft de bestuurder
meermaals gesommeerd om dit bedrag aan de boedel over te maken.

Verslag 4

De rechter-commissaris is vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken.

Werkzaamheden
Verslag 1

Inventarisatie.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Verslag 1

Volgens het grootboek 2014 zijn op de laatste dag van 2014 alle debiteuren op 0 gezet. De curator
onderzoekt dit.
Gegevens over 2015 zijn nog niet ontvangen.

Verslag 3

De curator heeft tot op heden, ondanks verzoeken, nog geen complete facturen ontvangen.

Verslag 4

De curator heeft in de verslagperiode, ondanks verzoeken, geen stukken meer ontvangen. Zie verder
hetgeen onder 7.1 vermeld is.

4.2
4.3
Verslag 1

Opbrengst
Boedelbijdrage

Deze punten zijn (nog) niet van toepassing.
Werkzaamheden

Verslag 1

Verslag 1

Bestuderen stukken (grootboek).

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De vordering van de bank bedraagt totaal € 282,61. Het betreft een debetstand. Er is geen bancaire
financiering.
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5.2
Verslag 1

Er zijn geen leasecontracten bekend.
5.3

Verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

Verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.
5.7

Verslag 1

Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.
5.6

Verslag 1

Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5
Verslag 1

Beschrijving zekerheden

Voorzover bekend zijn er geen zekerheden.
5.4

Verslag 1

Leasecontracten

Retentierechten

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

Verslag 1

Inventarisatie.

6.
Verslag 1

Verslag 1

Doorstart/voortzetten

Niet van toepassing.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De bestuurder heeft ondanks diverse verzoeken van de curator slechts een deel van de administratie
ingeleverd. De bestuurder is er op gewezen dat het niet indienen van een complete administratie
privé-aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben.
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Verslag 2

De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk verzocht om aanvullende stukken, die tot op heden
slechts mondjesmaat zijn aangeleverd. Met name ontbreken inzichtelijke debiteurengegevens. Tevens
zijn er vragen gesteld over diverse verrekeningen met zustervennootschappen eind 2014.

Verslag 3

De curator gaat er vooralsnog van uit dat de ontbrekende administratie er niet meer is, en dat dit past
in het algehele plaatje van een gebrekkige administratie.

Verslag 4

De curator gaat er van uit dat er verder geen administratie aanwezig is. Zie verder 7.5.
7.2

Depot jaarrekeningen

Verslag 1

Er zijn geen deponeringen. De deponering van de jaarrekening over 2013 is mogelijk te laat (tenzij er
sprake is van een verlengd boekjaar). Dit wordt nader onderzocht.

Verslag 2

Er is niet gebleken van een verlengd boekjaar.
7.3

Verslag 1

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4
Verslag 1

Stortingsverplichting aandelen

De volstorting van het aandelenkapitaal (€ 75) heeft plaatsgevonden.
7.5

Verslag 2

Controleverklaring accountant

Onbehoorlijk bestuur

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan en de jaarrekening 2013 is niet gepubliceerd. Een en ander
brengt onbehoorlijk bestuur met zich mee. Tevens wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur het
faillissement heeft veroorzaakt (art. 2:248 BW).
Het eventueel alsnog compleet maken van de boekhouding zal in het voorgaande geen verandering
brengen, aangezien vast staat dat de vennootschap vóór het faillissement niet over een deugdelijke
boekhouding beschikte, en de curator er van uit gaat dat het voeren van een deugdelijke boekhouding
een minimumvereiste is grip te houden op (de financiën van) een vennootschap. Daarmee staat vast
dat er ook in materieel opzicht sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Daarnaast is op een aantal kritische vragen aan het bestuur over de administratie (zie 7.1) tot op
heden geen of een onbevredigend antwoord gekomen.

Verslag 4

Op basis van het in par. 7.1 t/m 7.5 vermelde staat vast dat aan de administratieplicht niet is voldaan
en dat Mijnplaats Holding B.V., Dazio Holding B.V. en de heer Richard Muilenburg zich schuldig
hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Tevens bestaat het wettelijk vermoeden dat het
onbehoorlijk bestuur het faillissement heeft veroorzaakt en zijn de bestuurders aansprakelijk voor het
faillissementstekort.
De rechter-commissaris is vertrouwelijk geïnformeerd over de verdere afwikkeling van deze kwestie.
7.6

Verslag 1

Paulianeus handelen

De curator heeft dit nog in onderzoek.
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Verslag 2

De curator onderzoekt nog diverse verrekeningen (zie par. 7.1).

Verslag 4

De curator acht verder onderzoek niet zinvol; zie par. 7.1.
Werkzaamheden

Verslag 1

Verslag 1

Bestudering stukken.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator.
8.2

Verslag 2

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 20.404,00.
8.3

Verslag 2

Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn 20 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

Verslag 4

Andere preferente crediteuren

Er is 1 preferente vordering ingediend inzake salaris ter hoogte van € 40,35.
8.5

Verslag 4

Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 12.501,02.
8.4

Verslag 1

Preferente vorderingen van de fiscus

Bedrag concurrente crediteuren

€ 91.796,71.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1

Nog onbekend.

Verslag 4

Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing vanwege de toestand van de boedel.

Werkzaamheden
Verslag 4

Beoordelen en plaatsen van vorderingen op de crediteurenlijst.

9.

Procedures
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Verslag 1

Verslag 4

N.v.t.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing.
10.2

Verslag 4

De curator draagt het faillissement voor voor opheffing.
10.3

Verslag 4

Plan van aanpak

Indiening volgend verslag

Niet van toepassing.

Almere, 14 maart 2016
Waarnemend curator mr. drs. G. Kuijper
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