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Algemene gegevens
Naam onderneming
W orkingCompany B.V.

28-01-2020
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: W orkingCompany B.V.
Handelsnaam: W orkingCompany B.V.
KvK-nummer: 66159261
Datum oprichtingsakte: 2 juni 2016
Notaris: mr. Hagemann-Rietbroek
Datum 1e inschrijving : 2 juni 2016
Statutaire zetel:Brunssum
Vestigingsadres: Kerstraat 9, 6441 BA Brunssum
Nevenvestigingen: Stationsplein 1, 6131 AS Sittard (kantoorruimte in een
bedrijfsverzamelgebouw ).
Aandeelhouders: De onderneming kent drie aandeelhouders, de heer T.
Diederen, mevrouw H. Paes en mevrouw K. Paes. Zij houden ieder 40 van de
120 aandelen.
Bestuurders: De heer T. Diederen, mevrouw H. Paes en mevrouw K. Paes zijn
tevens ieder bestuurder van de vennootschap.
Vorige Bestuurders en aandeelhouders: de heer Diederen en de dames Paes
zijn sedert de oprichting de aandeelhouders en de bestuurders van de
vennootschap.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel valt de onderneming
onder SBI-code: 78201, uitzendbureaus, en SBI-code: 85592, bedrijfsopleiding
en -training.
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De onderneming hield zich bezig met payrolling, voornamelijk in de Fire&Safety
branche.
Volgens de statuten heeft de vennootschap onder meer ten doel (artikel 1.2):
- het uitzenden en detacheren van mensen;
- de seizoensplanning met betrekking tot flexmedew erkers;
- verloning en payrolling;
- het opmaken van maatw erk concepten met betrekking tot flexarbeid;
- het verrichten van opleidingen

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 405,00

€ -3.696,55

€ 1.345,72

2017

€ 13.889,00

€ -7.973,00

€ 1.976,00

2018

€ 64.971,00

€ 11.123,00

€ 12.296,00

2019

€ 180.229,00

€ 34.811,58

€ 52.558,99

Toelichting financiële gegevens
Via de boekhouder en accountant van de vennootschap zijn de proef- en
saldibalansen over de jaren 2016 tot en met 2019 verkregen, alsmede
uitdraaien van alle grootboekkaarten.
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Over het jaar 2018 is ook de jaarrekening voorhanden. De hiervoor genoemde
cijfers 2017 en 2018 zijn afgelezen uit die jaarrekening.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Er zijn geen arbeidsovereenkomsten geconstateerd en volgens het bestuur is
er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
14-1-2020

28-01-2020
1

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

30-04-2020
2

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

05-11-2020
3

t/m
4-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 12 min

2

18 uur 7 min

3

15 uur 40 min

totaal

53 uur 59 min

Toelichting bestede uren
De tot nog toe verrichte w erkzaamheden hebben met name betrekking op een
gesprek met de bestuurders, het bezoek aan beide bedrijfslocaties. Verder de
gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden: w elke overeenkomsten zijn er,
opzeggen van de huurovereenkomst, correspondentie met crediteuren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap w ordt door drie personen bestuurd: de heer T.
Diederen, mevrouw H. Paes en mevrouw K. Paes. Zij houden tevens
gezamenlijk de 120 aandelen, ieder voor een gelijk deel.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De vennootschap had een tw eetal verzekeringen, die ten gevolge van het
faillissement tot een einde zijn gekomen: een rechtsbijstandverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering. Beide verzekeringen liepen bij Achmea.
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1.4 Huur
De ruimte aan de Kerkstraat te Brunssum w erd gehuurd. De
huurovereenkomst is inmiddels opgezegd met toestemming van de rechtercommissaris.
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De vennootschap had een kantoorruimte in gebruik in het
bedrijfsverzamelgebouw in Sittard aan het Stationsplein 1. De
huurovereenkomst van deze ruimte is per 1 januari 2020, derhalve al voor het
faillissement, ontbonden.
De ruimte aan de Kerkstraat te Brunssum is inmiddels w eer in gebruik bij de
verhuurder. Deze heeft uiteindelijk de oplevering door de curator niet
afgew acht, maar heeft voor het einde van de opzegtermijn de sloten
vervangen en de ruimte w eer in bezit genomen.

30-04-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurders is de oorzaak van het faillissement gelegen in het
krimpen van het aantal opdrachten enerzijds en hoge opleidingskosten
anderzijds. Gefailleerde had een aantal grote klanten, die geregeld
arbeidskrachten inleenden. Dat w aren vooral Flexpedia en G4S Fire & Safety. in
2019 leek er nog een grote opdrachtgever bij te komen, TSA. W erknemers
w erden opgeleid om alle klanten geschikte w erknemers te kunnen bieden. De
kosten van de opleidingen w aren hoog. TSA trok zich terug en het lukte niet
snel genoeg om het ontstane gat op te vullen met nieuw e opdrachten.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Toelichting
Er is geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 100,00

totaal

€ 100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit enkele bureaus en stoelen. Er zal getracht w orden
een koper te vinden voor de goederen.
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De inventaris is verkocht voor € 100,00 ex btw . Vanw ege de kosten van de
boedelrekening is nog geen boedelrekening geopend, maar is dit bedrag zo
lang geparkeerd op de derdenrekening.
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Het vervangen van de sloten door de verhuurder, kw am aan het licht toen de
koper de gekochte inventaris w ilde ophalen. Op dat moment bleek het niet
mogelijk om toegang tot het pand te krijgen om de goederen te verhuizen.
Uiteindelijk is dit opgelost doordat de koper en de verhuurder tezamen nadere
afspraken hebben gemaakt over de inventaris.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bij de bestuurders bestaat geen interesse in overname van de inventaris.
Hetzelfde geldt voor de veruurder van de bedrijfsruimte.
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Thans is een groot aantal opkopers benaderd met de vraag of zij interesse
hebben in de aanw ezige inventaris.
Zoals hiervoor al opgemerkt, de inventaris is verkocht. Dit is nu afgehandeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

rekening-courantvorderingen
totaal

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Volgens de proef- en saldibalans 2019 is er sprake van een rekeningcourantvordering op ieder van de bestuurders.
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De bestuurders zijn per mail verzocht om de rekening-courantvorderingen te
voldoen. Daarop is niet meer gereageerd. De curator zal een dringender
verzoek aan de bestuurders moeten laten uitgaan om hen te bew egen hun
schuld aan de vennootschap te voldoen.
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Met één bestuurder is een betalingsregeling getroffen om de rekeningcourantschuld terug te betalen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de proef- en saldibalans 2019 is er per datum faillissement één
debiteur. Deze debiteur is echter tegelijkertijd ook crediteur (voor een hoger
bedrag) en is uiteraard overgegaan tot verrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.264,45
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Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft een vordering van Floryn. Er is sprake van een pandrecht op
debiteuren. Gefailleerde heeft echter geen debiteuren. Tevens is er sprake van
een borgstelling door mevrouw H. Paes.

5.2 Leasecontracten
Geen
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds voor faillissement feitelijk
beëindigd. Per 1 januari 2020 zijn de deuren van het uitzendbureau feitelijk
gesloten en ook niet meer open gegaan.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De proef- en saldibalansen, alsmede alle onderliggende grootboekkaarten,
vanaf het moment van oprichting tot het moment van het faillissement, zijn
voorhanden. De boekhouding lijkt op orde te zijn.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er heeft helemaal geen depot van jaarrekeningen plaatsgevonden.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nog onderzocht moeten w orden.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 40.208,00

28-01-2020
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30-04-2020
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Toelichting
Dit betreft diverse vorderingen van de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 727,12

05-11-2020
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Toelichting
Het betreft BSGW ; gemeentelijke belastingen en w aterschapsheffing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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7

30-04-2020
2

8

05-11-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.066,78
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€ 23.411,28

30-04-2020
2

€ 23.576,83
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en de indieningen komen
langzaam aan binnen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn, voor zover bekend, geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Er zal gesproken moeten w orden met de boekhouder/accountant (tot nu toe
sprak ik hem alleen telefonisch). Er zal getracht w orden de inventaris te gelde
te maken (enkele foto's zijn bijgevoegd) en er zal gekeken moeten w orden in
hoeverre de rekening-courantvorderingen op de bestuurders hard en inbaar
zijn.
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Er is inmiddels gesproken met de boekhouder en de inventaris is te gelde
gemaakt.
De nu komende w erkzaamheden zullen met name gericht zijn op het innen van
de rekening-courantvorderingen op de bestuurders en het onderzoeken van
de oorzaken van het faillissement.
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Met één bestuurder is een regeling getroffen tot terugbetaling van de
rekening-courantvordering. De andere tw ee bestuurders menen dat zij niet
gehouden zijn de aan de vennootschap onttrokken gelden terug te betalen.
De curator overw eegt nog w elke maatregelen het meest geëigend zijn om
tegen deze tw ee bestuurders te nemen.
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Bijlagen

Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3
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