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Algemene gegevens
Naam onderneming
Livo Cleaning B.V., tevens h.o.d.n. Karin’s nail fashion.

06-06-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Livo Cleaning B.V.,
tevens h.o.d.n. Karin’s nail fashion, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode en
kantoorhoudende te (5627 JM) Eindhoven aan de Fransebaan 606.
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Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister bestonden de activiteiten uit: “Schoonmaak,
glasbew assing, het verlenen van technisch onderhoud en kleine reparaties en
de groothandel in schoonmaakmaterialen. Zetten van kunstnagels en
aanverw ante verzorging.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 95.296,73

€ 21.672,39

2016

€ 99.201,61

€ -34.656,04

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 53.192,40
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Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. De (digitale) administratie is bij de bestuurder van de failliet en
bij de boekhouder van de failliet opgevraagd.
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De omzet tot aan juli/augustus 2016 bedroeg € 99.201,61.
De omzet over 2015 vanaf het moment van oprichting d.d. 18 juni 2015
bedroeg € 95.296,73.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-06-2018
4

Boedelsaldo
06-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
06-06-2018
4

van
20-12-2017
t/m
5-6-2018

20-12-2018
5

van
6-6-2018
t/m
19-12-2018

13-06-2019
6

van
20-12-2018
t/m
12-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

7,70 uur

5

7,00 uur

6

4,30 uur

totaal

19,00 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Omdat de gegevens van de voorgaande verslagen niet zijn opgenomen klopt
de w eergave van de bestede uren niet. De urenbesteding van verslag 1 t/m 3
is:
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Verslag 1: periode van 13 december 2016 tot en met 12 januari 2017: 25,3
uur.
Verslag 2: periode van 13 januari tot en met 25 juni 2017: 26,5 uur.
Verslag 3: periode van 26 juni tot en met 19 december 2017: 18 uur.
Totaal aantal bestede uren:
Verslag 1: 25,3 uur.
Verslag 2: 51,1 uur.
Verslag 3: 65,83 uur.
Verslag 4: periode van 20 december 2017 tot en met 5 juni 2018: 7,7 uur.
Totaal 73,2 uur.

20-12-2018
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Verslag 5: periode van 6 juni tot en met 19 december 2018: 7 uur.
Totaal 80,3 uur.
Verslag 6: periode van 20 december 2018 tot en met 12 juni 2019: 10,5 uur.
Totaal 90,8 uur.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is mevrouw C.L.A. LindersVos.
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1.2 Lopende procedures
Geen, aldus de bestuurder.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd.
Alle verzekeringen/lopende overeenkomsten zijn beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De bestuurder van de failliet gaf aan dat de failliet een ruimte huurde aan de
Fransebaan 606 te Eindhoven voor een bedrag van € 250,00 per maand. De
huurovereenkomst is reeds bij de bestuurder en bij de verhuurder
opgevraagd. Een en ander is in onderzoek.
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De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden per 1 februari 2017
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De rechtsvoorganger van de failliet, Livo Cleaning VOF heeft in 2010 de
activiteiten van de curator van de destijds gefailleerde Linders Groep VOF
overgenomen. Linders Groep VOF exploiteerde een schoonmaakbedrijf. Livo
Cleaning VOF w erd in 2015 omgezet naar Livo Cleaning BV, de huidige
rechtsvorm van de failliet. Vanw ege gezondheidsproblemen van de bestuurder
alsmede van haar echtgenoot (die tevens in het schoonmaakbedrijf w erkzaam
w as) verliep de exploitatie van het schoonmaakbedrijf vanaf het begin al zeer
moeizaam, aldus de bestuurder.
De bestuurder gaf aan dat vanw ege concurrentie de activiteiten vanaf het
begin vrijw el tegen kostprijs w erden geëxploiteerd, w aardoor de w instmarge
zeer laag lag.
De bestuurder gaf aan dat in juli/augustus 2016 de activiteiten van het
schoonmaakbedrijf w aren gestaakt, nadat de Belastingdienst zou hebben
aangegeven dat hij niet bereid zou zijn om een regeling te treffen ten aanzien
van de openstaande belastingschulden en dat hij het faillissement zou
aanvragen. De Belastingdienst heeft uiteindelijk het faillissement Livo Cleaning
VOF aangevraagd. Het faillissement van Livo Cleaning BV is vervolgens op
eigen aangifte uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
06-06-2018
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Personeelsleden
1
1. De arbeidsovereenkomst is, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
06-06-2018
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Personeelsleden
4
4, aldus de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-12-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Aan activa is nog aanw ezig een (zeer) beperkte voorraad aan
schoonmaakmaterialen en een aantal schoonmaakapparaten. De curator zal
trachten de restantvoorraad te verkopen. Een en ander is in onderzoek.
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Gelet op de zeer beperkte voorraad (en op de inhoud van de voorraad) w as
het niet opportuun om te trachten om deze goederen te verkopen nu de
kosten die gepaard zouden gaan met de verkoopinspanningen een eventuele
opbrengst zouden overstijgen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie 3.5.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder gaf aan dat er op dit moment geen openstaande
debiteurenvorderingen meer zijn. De bestuurder gaf aan dat nadat de
activiteiten in juli/augustus 2016 w aren gestaakt, de resterende
debiteurenvorderingen w erden geïncasseerd. Uit de administratie van de
failliet blijkt dat de failliet een vordering heeft op de bestuurder/de directie van
de failliet ten bedrage van € 4.085,59. De curator tracht deze vordering te
incasseren.
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De curator heeft getracht de vordering ad € 4.085,59 te incasseren op de
bestuurder. Deze lijkt vooralsnog geen verhaal te bieden. Het lijkt dan ook niet
opportuun om nadere rechtsmaatregelen tegen de bestuurder in te stellen nu
de kosten daarvan de eventuele baten hoogstw aarschijnlijk zullen overtreffen.
De debiteurenincasso dient (vooralsnog) als afgerond te w orden beschouw d.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is thans nog doende om de vordering op de bestuurder/de directie
van de failliet te incasseren.
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De debiteurenincasso dient als afgerond te w orden beschouw d.

13-06-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 47,94
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De failliet w erd niet bancair gefinancierd, aldus de bestuurder. De failliet
bankierde bij de ING Bank. De ING Bank heeft een vordering ingediend voor
een bedrag van € 47,94.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder gaf aan dat er 1 printer w erd geleased. Een en ander is in
onderzoek. De printer die voorheen door de failliet w erd geleased is inmiddels
door de leasemaatschappij opgehaald.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Zie 5.1.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. Zie 5.1.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.
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5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing. Zie 5.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart lijkt niet vooralsnog niet mogelijk.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie is bij de bestuurder en de boekhouder van de failliet
opgevraagd. De fysieke administratie is reeds door de curator ingenomen.
Deze zal nader w orden onderzocht. De administratie is tevens door de curator
ontvangen en is thans in nader onderzoek. De (fysieke en de digitale)
administratie is thans nog onderw erp van onderzoek.
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Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Deze lijkt te voldoen aan de
w ettelijke vereisten.
De administratie is t/m augustus 2016 bijgehouden. Daarna zijn de
activiteiten van de failliet (om niet) overgedragen en is de administratie niet
meer bijgehouden. Zie verder het kopje “Onbehoorlijk bestuur”.

7.2 Depot jaarrekeningen

13-06-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De failliet is op 18 juni 2015 opgericht. Er is nog geen jaarrekening
gepubliceerd. Een en ander is in onderzoek.
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Niet van toepassing. De failliet is op 18 juni 2015 opgericht. Het eerste
boekjaar betrof het verlengd boekjaar 2015/2016. De jaarrekening over het
boekjaar 2015/2016 had uiterlijk op 31 januari 2017 moeten w orden
gepubliceerd. Het faillissement is op 13 december 2016 uitgesproken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement is
afgerond. Daaruit is gebleken dat de activiteiten van de failliet voor het
faillissement in augustus 2016 om niet zijn overgedragen aan Allinone4you
BV. De bestuurder van deze vennootschap is de dochter van de bestuurder
van de failliet. Het om niet overdragen van de activa van de failliet kan
w aarschijnlijk w orden gekw alificeerd als onbehoorlijk bestuur. Uit onderzoek
is echter gebleken dat de bestuurder geen verhaal lijkt te bieden. Het lijkt
dan ook niet opportuun om nadere rechtsmaatregelen tegen de bestuurder
in te stellen nu de kosten daarvan naar alle w aarschijnlijkheid eventuele
baten zouden overstijgen.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

20-12-2018
5

De curator heeft geconstateerd dat de activiteiten van de failliet voor het
faillissement om niet zijn overgenomen door een aan de (bestuurder van de)
failliet gelieerde vennootschap, Allinone4you BV. De curator heeft Allinone4you
BV aangegeven dat de overdracht van activiteiten als paulianeus dient te
w orden beschouw d. De curator heeft in de afgelopen periode getracht een
minnelijke regeling met Allinone4you BV te bereiken. Een minnelijke regeling is
niet mogelijk gebleken. De curator beraadt zich thans op vervolgstappen tegen
Allinone4you BV.

7.6 Paulianeus handelen
Ja
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De curator heeft onderzocht of Allinone4you BV (alsmede haar bestuurder)
over verhaalsobjecten beschikt w aar de boedel verhaal op kan nemen.
Daarvan is niet gebleken zodat het niet opportuun lijkt om nadere
rechtsmaatregelen tegen Allinone4you BV dan w el haar bestuurder te
nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.716,26
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Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.
Het UW V heeft 2 boedelvorderingen aangemeld voor een totaalbedrag van €
2.716,26

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.609,80
De fiscus heeft 22 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 45.609,80.
De fiscus heeft 23 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 54.685,07.
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8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.630,79
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
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Gezien de huidige stand van zaken zal et faillissement naar alle
w aarschijnlijkheid w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen, aldus de bestuurder.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal trachten de restant voorraad/materialen te verkopen. Daarnaast
zal de curator de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement alsmede
de administratie nader onderzoeken. De curator zal trachten het onderzoek
naar de administratie alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement de komende periode af te ronden. Tevens zal de curator trachten
de openstaande debiteurenvordering te incasseren.
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De curator beraadt zich thans op vervolgstappen tegen Allinone4you BV.

20-12-2018
5

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het
faillissement voordragen voor afw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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Komende periode.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal trachten het onderzoek naar de administratie alsmede de gang
van zaken voorafgaand aan het faillissement de komende periode af te
ronden. Tevens zal de curator trachten de openstaande debiteurenvordering
te incasseren.
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De curator zal het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement in de komende periode afronden.
De curator beraadt zich thans op vervolgstappen tegen Allinone4you BV.

20-12-2018
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De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het
faillissement voordragen voor afw ikkeling.
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Bijlagen
Bijlagen

