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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel 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 bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Adres:
Bakelsedijk 78
5701 HD Helmond

voorheen:
Klompeind 1A
5685 DW Best

KVK-nummer:
71277056

Handelsnaam:
MB Bouw&Techniek
MW Bouw techniek B.V:

Datum van oprichting:
28 maart 2018

28-06-2021 
 1

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: `Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw. Projectontw ikkeling. Leggen van rioleringen, buizen en
pijpleidingen; aanleg van bronbemaling. Leggen van elektriciteits- en
telecommunicatiekabels. Slopen van bouwwerken. Elektrotechnische
bouwinstallatie. Overige bouwinstallatie. Bouwtimmeren. Schilderen en
glaszetten. Overige afwerking van gebouwen. Loodgieters- en fitterswerk;
installatie van sanitair.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: bouwbedrijf.

28-06-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 12.536,00

2020 € 141.261,00

2019 € 102.443,00 € 58.798,00



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator heeft een concept kolommenbalans 2019 ontvangen, alsmede
enkele grootboekkaarten. De volledige administratie is opgevraagd, maar nog
niet ontvangen.

28-06-2021 
 1

De curator heeft een concept kolommenbalans 2019 ontvangen, alsmede
enkele grootboekkaarten. De volledige administratie is opgevraagd, maar niet
ontvangen. De curator heeft tevens de beschikbare administratie bij de
boekhouder opgeëist. Deze administratie is ontvangen, maar hieruit zijn de
financiële gegevens niet herleidbaar.

21-12-2021 
 2

2

Toelichting 

Er waren twee werknemers in dienst van gefailleerde, alsmede bestond er een
arbeidscontract met de bestuurder.

28-06-2021 
 1

€ 3.290,24

Toelichting 

Het actuele saldo bedraagt € 3.290,24. Als bijlage is een financieel verslag
aangehecht.

28-06-2021 
 1

€ 6.227,45

Toelichting 

Het actuele saldo bedraagt €6.227,45. Als bijlage is een financieel verslag
aangehecht.

21-12-2021 
 2

€ 6.233,35

Toelichting 

Het actuele saldo bedraagt €6.233,35. Als bijlage is een financieel verslag
aangehecht.

13-06-2022
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
1-6-2021

t/m 
25-6-2021

28-06-2021 
 1

van 
26-6-2021

t/m 
20-12-2021

21-12-2021 
 2

van 
21-12-2021

t/m 
10-6-2022

13-06-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 55 min

2 19 uur 50 min

3 12 uur 45 min

totaal 51 uur 30 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 18 uren en 55 minuten
besteed.

28-06-2021 
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 19 uren en 50
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 38 uren en 45 minuten besteed.

21-12-2021 
 2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 12 uren en 45
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 51 uren en 30 minuten besteed.

13-06-2022
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer Marek Lukasz
Bulinski.

28-06-2021 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

28-06-2021 
 1

De curator is een procedure jegens de bestuurder gestart. De dagvaarding is
(openbaar) betekend.

13-06-2022
 3

Er liep een aansprakelijkheidsverzekering. Er was sprake van een beperkte
achterstand in de premie. Nu de activiteiten beperkt worden voortgezet, is de
verzekering voortgezet en zijn de premies voldaan.

28-06-2021 
 1

Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
woonadres van haar aandeelhouder / bestuurder.

28-06-2021 
 1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van stichting
bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid, stichting opleidings- en
ontw ikkelingsfonds bouw & infra en stichting aanvullingsfonds bouw & infra.

De curator heeft bij de bestuurder navraag gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij in het voorjaar
gedurende langere tijd op vakantie is geweest. Ook zou de bestuurder bezig
zijn geweest met een verhuizing naar een nieuw bedrijfspand. Hij heeft
geprobeerd om het (post)adres van de onderneming te w ijzigen, maar dit lukte
telkens niet. Hierdoor heeft belangrijke post hem niet bereikt. Een concrete
oorzaak voor het faillissement is evenwel niet verstrekt.

28-06-2021 
 1

De curator heeft geen concrete oorzaak voor het faillissement kunnen
vaststellen. Naar de mening van de curator kwalificeren de aangehaalde
oorzaken echter niet als de daadwerkelijke oorzaak van het faillissement. De
curator is wel opgevallen dat op 1 maart 2021 nog een nieuwe werknemer in
dienst is getreden voor administratieve werkzaamheden. De administratie
voldoet, naar de mening van de curator, niet aan de daaraan te stellen eisen.
Temeer nu nauwelijks administratie is ontvangen. Opvallend is dat het salaris
van deze werknemer hoger ligt dan hetgeen in de branche gebruikelijk is en
zelfs boven het loon van de bestuurder. Ook is niet voldaan aan de
deponeringsplicht.

21-12-2021 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
3

Toelichting 

Er waren 3 werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement, waaronder de bestuurder.

28-06-2021 
 1

Personeelsleden 
2

Toelichting 

Er waren 2 werknemers in dienst van gefailleerde een jaar voorafgaand aan
het faillissement, waaronder de bestuurder.

28-06-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

4-6-2021 3 Op 4 juni 2021 is de personeelsleden ontslag aangezegd.

totaal 3

De werknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UWV gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

28-06-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Daarvan is niet gebleken.

totaal € 0,00 € 0,00

Geen. 28-06-2021 
 1



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

Onderzoek kadaster. 28-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Daarvan is niet gebleken.

totaal € 0,00 € 0,00

Geen. 28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Inventarisatie. 28-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden.

Er is sprake van beperkt onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

Zie hoofdstuk 6. 28-06-2021 
 1

Inventarisatie en werkzaamheden ter zake voortzetten activiteiten. 28-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Daarvan is niet gebleken.



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen. 28-06-2021 
 1

Inventarisatie. 28-06-2021 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is gebleken van vorderingen op derden
voor een totaalbedrag van €3.720,88.

€ 3.720,88 € 3.720,88

totaal € 3.720,88 € 3.720,88 € 0,00

De bestuurder heeft aangegeven dat er sprake is van een beperkte vordering
op een opdrachtgever. Een debiteurenlijst is niet ontvangen. De curator heeft
ter zake onderzoek ingesteld. Het zou gaan om een bedrag ad € 3.164,56. Dit
bedrag is inmiddels voldaan.

28-06-2021 
 1

Uiteindelijk is gebleken dat er nog een bedrag ad € 3.720,88 te incasseren
was onder deze opdrachtgever.

21-12-2021 
 2

Inventarisatie en overleg opdrachtgever. 28-06-2021 
 1

Inventarisatie, overleg opdrachtgever en incasseren vorderingen. 21-12-2021 
 2

5. Bank/Zekerheden



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

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Er was sprake van een beperkt creditsaldo bij ING Bank N.V. van € 1,68. Dit
bedrag is afgedragen aan de boedel. Tevens was er een bedrag ad € 6,20 op
een G-rekening welk bedrag aan de belastingdienst is afgedragen.

28-06-2021 
 1

Er was sprake van een leasecontract inzake een voertuig. Het voertuig zou
reeds voor datum faillissement zijn gestolen.

28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

28-06-2021 
 1

Correspondentie. 28-06-2021 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een tijdelijke en beperkte voortzetting van de activiteiten is aan de orde.
Feitelijk werden in opdracht van derden werkzaamheden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden worden tijdelijk voortgezet. Er is geen sprake van eigen
onderhanden werk.

28-06-2021 
 1

In week 22 bedroeg de omzet € 868,-- en in week 23 € 992,--. De facturen
dienen nog grotendeels betaald te worden. Er is thans € 125,68 voldaan
(alsmede de achterstand zie debiteuren).

28-06-2021 
 1

De facturen over week 22 en 23 zijn voldaan. De totale opbrengst heeft €
1.985,68 bedragen.

21-12-2021 
 2

Overleg opdrachtgever en bestuurder. 28-06-2021 
 1

Overleg opdrachtgever en financiële afw ikkeling. 21-12-2021 
 2

Doorstarten onderneming

Gelet op de aard en omvang van de onderneming / activa lijkt een doorstart
niet mogelijk. De curator heeft de bestuurder gevraagd of er interesse bestaat
in het voortzetten van de activiteiten.

28-06-2021 
 1

De mogelijkheden voor een doorstart zijn niet aanwezig gebleken. 21-12-2021 
 2

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

28-06-2021 
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 

Niet aan de orde.

28-06-2021 
 1

Overleg bestuurder. 28-06-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde is slechts beperkt overhandigd. De
administratie zal, na ontvangst van de volledige administratie, worden
onderzocht.

28-06-2021 
 1

De curator heeft een concept kolommenbalans 2019 ontvangen, alsmede
enkele grootboekkaarten. De volledige administratie is bij de bestuurder
opgevraagd, maar niet ontvangen. De curator heeft tevens de beschikbare
administratie bij de boekhouder opgeëist. Deze administratie is ontvangen,
maar het ontbreekt aan jaarrekeningen en/of een balans en / of een
resultatenrekening. Evenmin is een (actuele en bijgewerkte) crediteuren- en /
of debiteurenadministratie aangetroffen. Verder ontbreekt ook een
projectadministratie. Ook zijn slechts enkele aangiften omzetbelasting
ontvangen, maar niet de achterliggende onderbouwing. Ook ontbreken de
aanslagen. Verder zijn geen aangiften- en aanslagen vennootschapsbelasting
aangetroffen. Ter zake het personeel ontbreekt ook de nodige administratie.
Zo is geen enkel arbeidscontract aangetroffen, maar ook geen overzichten van
overuren, opgebouwde en opgenomen vakantiedagen, overuren, ATV / ADV
dagen. Tenslotte ontbreekt ook correspondentie en andere bescheiden met
betrekking tot het pensioenfonds en bescheiden met betrekking tot het Tijd
Spaar Fonds. De boekhoudplicht lijkt dan ook te zijn geschonden.

21-12-2021 
 2

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 28-06-2021 
 1

De deponeringsplicht is geschonden. 21-12-2021 
 2

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring. Dit wordt nog onderzocht.

28-06-2021 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Op dit punt moet nog onderzoek worden ingesteld.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 100,00.

28-06-2021 
 1

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.
Vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn

28-06-2021 
 1

Ja

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld. Vanwege het
niet voldoen aan de boekhoud- en publicatieplicht geldt dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de
voorlopige bevindingen van de curator.

21-12-2021 
 2

Ja

Toelichting 

De bestuurder heeft niet gereageerd op de bevindingen van de curator. De
curator is een procedure jegens de bestuurder gestart.

13-06-2022
 3

Nee

Toelichting 

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

28-06-2021 
 1

Geen. 28-06-2021 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Inventarisatie en innemen administratie. 28-06-2021 
 1

De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken. 21-12-2021 
 2

Afronden onderzoeken en opstellen dagvaarding. 13-06-2022
 3

8. Crediteuren

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

28-06-2021 
 1

€ 4.292,83

Toelichting 

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is inmiddels aangemeld.

13-06-2022
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 68.822,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 68.822,-- aan preferente vorderingen
ingediend.

28-06-2021 
 1

€ 77.046,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 77.046,-- aan preferente vorderingen
ingediend.

21-12-2021 
 2

€ 76.099,80

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 76.099,80 aan preferente vorderingen
ingediend.

13-06-2022
 3

€ 0,00

Toelichting 

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

28-06-2021 
 1

€ 3.747,30

Toelichting 

UWV heeft een preferente vordering ingediend.

13-06-2022
 3

Toelichting 

Niet aan de orde.

28-06-2021 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er is op dit moment 1
concurrente crediteur die een vordering heeft ingediend.

28-06-2021 
 1

4

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er zijn op dit moment 4
concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

21-12-2021 
 2

5

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er zijn op dit moment 5
concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

13-06-2022
 3

€ 15.439,74

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er is op dit moment voor een
bedrag ter grootte van €15.439,74 aan vorderingen ingediend.

28-06-2021 
 1

€ 86.696,92

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er is op dit moment voor een
bedrag ter grootte van €86.696,92 aan vorderingen ingediend.

21-12-2021 
 2

€ 89.363,46

Toelichting 

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen. Er is op dit moment voor
een bedrag ter grootte van €89.363,46 aan vorderingen ingediend.

13-06-2022
 3

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. Dit zal vooral
afhankelijk zijn van de uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-06-2021 
 1

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend en zal afhankelijk zijn
van de uitkomst van de procedure.

13-06-2022
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie en correspondentie. 28-06-2021 
 1

9. Procedures

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

1. de heer Marek Lukasz Bulinski.
13-06-2022

 3

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

1. civiele procedure bestuurdersaansprakelijkheid
13-06-2022

 3

Niet aan de orde. 28-06-2021 
 1

1. dagvaarding is uitgebracht;
13-06-2022

 3

Geen. 28-06-2021 
 1

1. opstellen en uitbrengen dagvaarding.
13-06-2022

 3

10. Overig



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afw ikkeling voortzetten activiteiten;
b. invordering debiteur;
c. onderzoek volstorting aandelen;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
h. inventarisatie crediteuren.

28-06-2021 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afronden rechtmatigheidsonderzoeken en treffen vervolgstappen;
b. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
c. inventarisatie crediteuren.

21-12-2021 
 2

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. procedure bestuurdersaansprakelijkheid;
b. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
c. inventarisatie crediteuren.

13-06-2022
 3

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten en zal met name
afhangen van de uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-06-2021 
 1

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten en zal met name
afhangen van de looptijd van de procedure.

13-06-2022
 3

13-12-2022 13-06-2022
 3

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa en passiva, ontslag personeel, overleg UWV,
voortzetten activiteiten, incasso debiteur e.d.

28-06-2021 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, overleg UWV, afronden voortzetten activiteiten, incasso
debiteur, rechtmatigheidsonderzoeken e.d.

21-12-2021 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
opstarten procedure bestuurder.

13-06-2022
 3



Bijlagen
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