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Algemene gegevens
Naam onderneming
W oodyFlex Holding B.V., W oodyFlex Schoonmaak B.V. en W oodyFlex Bouw B.V.

09-06-2020
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Gegevens onderneming
Alle gevestigd aan de 's-Gravenzandsew eg 60E te (2291 PE) W ateringen

09-06-2020
1

Activiteiten onderneming
W oodyFlex Holding B.V. dreef aanvankelijk de onderneming, maar heeft deze in
juli 2016 in tw ee aparte dochtervennootschappen ondergebracht. Sindsdien is
W oodyFlex Holding B.V. uitsluitend nog houdstermaatschappij.
W oodyFlex Schoonmaak B.V. exploiteerde een schoonmaakbedrijf. De
vennootschap w as gespecialiseerd in schoonmaak in de bouw , variërend van
de schoonmaak van bouw keten tot opleveringsschoonmaak. Bij W oodyFlex
Schoonmaak B.V. w aren 23 schoonmakers en glazenw assers in loondienst.
De activiteiten van W oodyFlex Bouw B.V. bestonden uit het verrichten van
kleine bouw - en timmerw erkzaamheden en het opruimen van bouw plaatsen.
W oodyFlex Bouw B.V. had 10 personeelsleden in dienst.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

09-06-2020
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Toelichting financiële gegevens
De laatst beschikbare jaarrekeningen zijn die van 2017. De onderstaande
omzetgegevens heeft de curator afgeleid uit de financiële administratie van
faillieten.

09-06-2020
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W oodyFlex Holding B.V.:
- omzet 2020: € 442;
- omzet 2019: nihil;
- omzet 2018: nihil.
W oodyFlex Schoonmaak B.V.:
- omzet 2020 (tot faillissementsdatum): € 200.576;
- omzet 2019: € 645.842;
- omzet 2018: € 696.134.
W oodyFlex Bouw B.V.:
- omzet 2020 (tot faillissementsdatum): € 252.071;
- omzet 2019: € 742.628;
- omzet 2018: € 801.806.

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

Boedelsaldo

09-06-2020
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Boedelsaldo
€ 67.849,09

09-06-2020
1

Toelichting
Voormeld boedelsaldo betreft het totale boedelsaldo in alle drie de
faillissementen per het einde van de verslagperiode. Het boedelsaldo dient
nog over de boedels te w orden verdeeld.
€ 239.094,25

19-08-2020
2

Toelichting
Voormeld boedelsaldo is als volgt opgebouw d:
W oodyFlex Holding B.V.: € 124,76;
W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 131.812,95;
W oodyFlex Bouw B.V.: € 107.156,54.
In afstemming met de rechter-commissaris is een verdelingsmaatstaf bepaald
voor de baten en kosten die, vanw ege de nauw e verw evenheid van de
faillissementen, niet aan één specifieke boedel zijn toe te rekenen. Deze baten
en kosten zijn vervolgens conform die maatstaf verdeeld. Zie nader in de
tussentijdse financiële verslagen die bij dit verslag zijn gevoegd.
€ 189.517,69

03-12-2020
3

Toelichting
Voormeld boedelsaldo is als volgt opgebouw d:
W oodyFlex Holding B.V.: € 277,02;
W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 111.303,44;
W oodyFlex Bouw B.V.: € 77.937,23.
€ 189.517,69

04-03-2021
4

Toelichting
De boedelsaldi zijn ongew ijzigd.
€ 181.644,34
Toelichting
Voormeld boedelsaldo is als volgt opgebouw d:
W oodyFlex Holding B.V.: € 277,02 (ongew ijzigd);
W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 106.150,19;
W oodyFlex Bouw B.V.: € 75.217,13.

Verslagperiode

03-06-2021
5

Verslagperiode
van
28-4-2020

09-06-2020
1

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

19-08-2020
2

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

03-12-2020
3

t/m
27-11-2020
van
28-11-2020

04-03-2021
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t/m
27-2-2021
van
28-2-2021
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t/m
27-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

211 uur 48 min

2

93 uur 36 min

3

39 uur 18 min

4

18 uur 48 min

5

12 uur 48 min

totaal

376 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
TOELICHTING BESTEDE UREN
Dit verslag behandelt de faillissementen van W oodyFlex Holding B.V,
W oodyFlex Bouw B.V. en W oodyFlex Schoonmaak B.V. gezamenlijk. De hiervoor
vermelde uren betreffen alle w erkzaamheden die in deze drie faillissement zijn
verricht.

09-06-2020
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TOELICHTING STATUS VAN DIT VERSLAG
De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft
ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuw e inzichten leiden. Dit betekent
dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig
moment nog aangepast kunnen w orden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen
geen rechten w orden ontleend.
TOELICHTING BESTEDE UREN
In de tw eede verslagperiode is er tijd besteed aan de verkoop van activa, de
debiteurenincasso en facturatie en tot slot is een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de faillissementen. Het
genoemde urentotaal betreft alle drie de faillissementen gezamenlijk.

19-08-2020
2

TOELICHTING BESTEDE UREN
Tijdens de derde verslagperiode zijn de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De meeste uren hebben hierop
betrekking. Genoemde urentotalen betreffen de drie faillissementen
gezamenlijk.

03-12-2020
3

TOELICHTING BESTEDE UREN
De in de vierde verslagperiode verrichte w erkzaamhebben hebben
hoofdzakelijk betrekking op de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek. De urentotalen betreffen de drie faillissementen
tezamen.

04-03-2021
4

TOELICHTING BESTEDE UREN
De w erkzaamheden in de vijfde verslagperiode betreffen de
debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek. De urentotalen die
hierboven zijn vermeld betreffen alle drie de faillissementen.

03-06-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W oodyFlex Holding B.V. is opgericht op 31 december 2014. Vanuit deze
vennootschap heeft de bestuurder de onderneming voortgezet die zij
voorheen als eenmanszaak dreef. Sinds de oprichting is mevrouw S.N. Stulen
enig aandeelhouder en bestuurder van W oodyFlex Holding B.V.
W oodyFlex Bouw B.V. en W oodyFlex Schoonmaak B.V. zijn opgericht in 2016
als dochtervennootschappen van W oodyFlex Holding B.V. In W oodyFlex Bouw
B.V. zijn de voorheen door W oodyFlex Holding B.V. verrichte bouw gerelateerde
activiteiten ondergebracht en in W oodyFlex Schoonmaak B.V. de

09-06-2020
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schoonmaakgerelateerde activiteiten. Enig aandeelhouder en bestuurder van
beide vennootschappen is W oodyFlex Holding B.V. Mevrouw Stulen is, als
bestuurder van W oodyFlex Holding B.V., middellijk bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum liepen er zes procedures w aarbij de gefailleerde
vennootschappen betrokken w aren. In alle procedures w as de betrokken
failliet de gedaagde partij. Alle procedures hadden de voldoening van een
verbintenis uit de boedel ten doel.

09-06-2020
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Vier van deze procedures zijn op grond van artikel 29 Faillissementsw et van
rechtsw ege geschorst. De curator heeft de betrokken rechtbanken en
w ederpartijen hierover geïnformeerd.
In tw ee procedures is kort na het faillissement vonnis gew ezen. Omdat die
procedures reeds vóór het faillissement voor vonnis stonden, zijn deze
procedures ingevolge artikel 30 Faillissementsw et niet geschorst.

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. In verband met
de tijdelijke voortzetting van de activiteiten zijn de daarvoor relevante
verzekeringen aangehouden. De curator heeft de verzekeraar inmiddels
verzocht om deze te beëindigen. De andere verzekeringen w aren reeds
geëindigd.

09-06-2020
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1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de 's-Gravenzandsew eg te W ateringen w erd gehuurd
door W oodyFlex Holding B.V. De curator heeft met machtiging van de rechtercommissaris de huur op de voet van artikel 39 Faillissementsw et opgezegd. Als
gevolg hiervan zal de huur niet later dan met ingang van 6 augustus 2020
eindigen. De curator beziet de mogelijkheid om het pand eerder op te leveren.

09-06-2020
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In overleg met de verhuurder is het pand per 19 juni 2020 opgeleverd. De
huurovereenkomst is per die datum geëindigd.

19-08-2020
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is gestart in 2011 als eenmanszaak. In 2015 is de
onderneming voortgezet vanuit W oodyFlex Holding B.V en daarna
ondergebracht in W oodyFlex Bouw B.V. en W oodyFlex Schoonmaak B.V. In feite
w as sprake van één onderneming, die zich volledig richtte op de bouw . De
w erkzaamheden bestonden uit schoonmaak van keten,
opleveringsschoonmaak en glasbew assing, opruiming van bouw plaatsen en
het verrichten van kleine bouw - en timmerw erkzaamheden. De
vennootschappen hadden een aantal bouw ondernemers als vaste
opdrachtgevers. De totale omzet bedroeg in 2019 en 2018 circa € 1,4 miljoen.
In maart 2017 hebben W oodyFlex Bouw B.V. en W oodyFlex Schoonmaak B.V.
een factoringovereenkomst gesloten met factoringmaatschappij DBS2 B.V. De
bedoeling w as dat de gefinancierde vorderingen zouden w orden verkocht en
overgedragen aan DBS2 B.V. De vennootschappen zouden dus betaling krijgen
van DBS2 B.V. en die laatste zou op haar beurt betaling ontvangen van de
opdrachtgevers van faillieten. Omdat niet alle opdrachtgevers zouden hebben
w illen meew erken aan cessie, zou zijn afgesproken dat de vennootschappen
de betalingen die zij toch rechtstreeks van opdrachtgevers ontving zou
doorbetalen aan DBS2 B.V. Mede in verband hiermee zouden tussentijds ook
geldleningsovereenkomsten zijn gesloten.
In de loop van 2019 is de factoringovereenkomst geëindigd, althans zijn er
vanaf dat moment geen nieuw e vorderingen meer gefinancierd. Nadien is een
geschil ontstaan tussen DBS2 B.V. en de faillieten over de omvang van het
door faillieten nog aan DBS2 B.V. te betalen bedrag. DBS2 B.V. heeft de
vennootschappen gedagvaard tot betaling van een bedrag van ruim € 1,1
miljoen. Volgens de bestuurder van faillieten klopt die vordering niet. Nadat de
dagvaarding is aangebracht heeft DBS2 B.V. met verlof van de
voorzieningenrechter conservatoir beslag gelegd ten laste van W oodyFlex
Bouw B.V. en W oodyFlex Schoonmaak B.V. onder vijf belangrijke
opdrachtgevers.
Het beslag is gelegd op 3 april 2020. Vanw ege het beslag kon een belangrijk
gedeelte van de omzet niet w orden geïnd. Omdat duidelijk w erd dat het salaris
van april 2020 niet zou kunnen w orden betaald, heeft de
bestuurder/aandeelhouder besloten om de faillissementen aan te vragen. De
faillissementen zijn vervolgens op 28 april 2020 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
24

09-06-2020
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Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het voltallige
personeelsbestand op 30 april 2020 op de voet van artikel 40
Faillissementsw et ontslag aangezegd. Nadien bleek op basis van een kort na
het faillissement gew ezen vonnis dat er sprake w as van nog een andere
lopende arbeidsovereenkomst, w aarvoor echter al geen
loondoorbetalingsplicht meer bestond. De curator heeft de betreffende
w erknemer op 18 mei 2020 alsnog ontslag aangezegd.
De personeelsleden w aren als volgt over de vennootschappen verdeeld:
- W oodyFlex Holding B.V.: 1;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: 23;
- W oodyFlex Bouw B.V.: 10.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

09-06-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-5-2020

1

Zie toelichting hiervoor

30-4-2020

23

Zie toelichting hiervoor

totaal

24

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging, correspondentie rechter-commissaris, UW V en diverse
personeelsleden onder meer over loongarantieregeling en aanleveren
gegevens

09-06-2020
1

Gegevensaanlevering UW V, correspondentie personeelsleden

19-08-2020
2

Correspondentie UW V

03-12-2020
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

09-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

09-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en materialen

€ 1.575,00

totaal

€ 1.575,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naast een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris zijn faillieten eigenaar van
schoonmaakmaterieel, zoals w aterstofzuigers, ladders en veegmachines.
Daarnaast is er nog een beperkte voorraad schoonmaakmiddelen. De curator
zal de verkoop van deze zaken ter hand nemen.

09-06-2020
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De curator heeft verschillende partijen uitgenodigd om een bieding uit te
brengen op de kantoorinventaris en schoonmaakmaterialen. Dit heeft
geresulteerd in vier biedingen. De curator heeft het hoogste bod geaccepteerd
en de goederen onderhands aan deze partij verkocht voor een bedrag van €
1.575 excl. btw (€ 1.905,75 inclusief btw ).

19-08-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van pandrechten. Het bodemvoorrecht van de fiscus is
derhalve niet aan de orde.

09-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en onderzoek

3.6 Voorraden / onderhanden werk

09-06-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderhanden w erk - zie § 4.1
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per faillissementsdatum w as sprake van onderhanden w erk in de vorm van
reeds verrichte, maar nog niet gefactureerde w erkzaamheden. Zoals toegelicht
in hoofdstuk 4 van dit verslag zijn deze w erkzaamheden inmiddels
gefactureerd. De opbrengsten zullen w orden verantw oord in § 4.1.

09-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie § 4.3

09-06-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill, know how etc. - zie § 6.4
totaal

Toelichting andere activa
Zie vanaf § 6.4

09-06-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie § 6.8

09-06-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gefactureerd W oodyFlex Bouw B.V. na
faillissementsdatum

€ 15.151,00

€ 15.151,00

Gefactureerd W oodyFlex Schoonmaak
B.V. na faillissementsdatum

€ 32.358,56

€ 30.142,54

€ 145.176,89

€ 131.120,62

Debiteuren W oodyFlex Schoonmaak B.V.
per faillissementsdatum

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren W oodyFlex Bouw B.V. per
faillissementsdatum

€ 110.003,00

€ 103.703,49

totaal

€ 302.689,45

€ 280.117,65

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vennootschappen factureerden op w ekelijkse basis aan de opdrachtgevers.
Vanw ege de conservatoire beslaglegging door de factoringmaatschappij kon
een aantal debiteuren al sinds april 2020 niet meer aan de vennootschappen
betalen. Ten tijde van de faillietverklaring w aren de debiteurenportefeuilles
daardoor toegenomen tot een bedrag van € 255.179,89 in totaal.

09-06-2020
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Na de faillietverklaring heeft de curator de opdrachtgevers geïnformeerd dat
het beslag op grond van artikel 33 Faillissementsw et is vervallen. De
opdrachtgevers hebben vervolgens hun betalingen aan faillieten hervat.
Omdat de facturen bestaan uit een vrij deel en een deel dat in verband met de
W KA op de g-rekeningen dient te w orden betaald, heeft de belastingdienst op
verzoek van de curator bevestigd dat opdrachtgevers het g-deel bevrijdend
aan de curator kunnen betalen. De belastingdienst heeft de g-rekeningen
inmiddels laten opheffen en kort na afloop van deze verslagperiode het saldo
van de bijschrijven na de faillietverklaring overgeboekt naar de
faillissementsrekeningen.
In het bovenstaande overzicht zijn de betalingen vermeld die reeds op de
faillissementsrekeningen zijn bijgeschreven. Daarnaast hadden de debiteuren
aan het einde van de verslagperiode de volgende betalingen aan faillieten
gedaan, die nog niet op de faillissementsrekening zijn bijgeschreven:
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 25.923,50 op de ING-rekening en € 14.778,86 op de
g-rekening;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 30.689,26 op de ING-rekening en € 12.253,46
op de g-rekening.
Na het faillissement is de facturatie op de gebruikelijke w ijze voortgezet. Het
onderhanden w erk en de w erkzaamheden die tijdens de tijdelijke voortzetting
na het faillissement zijn verricht, zijn op het moment van het opstellen van dit
verslag bijna allemaal gefactureerd.
In de afgelopen verslagperiode zijn nagenoeg alle w erkzaamheden (van voor
en na de faillietverklaring) uitgefactureerd. De curator dient van tw ee
opdrachtgevers nog ondertekende urenbriefjes te ontvangen en zal daarna
ook deze laatste w erkzaamheden factureren.

19-08-2020
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Het grootste gedeelte van de vervallen facturen is inmiddels geïncasseerd. Eén
opdrachtgever, van w ie W oodyFlex Schoonmaak B.V. nog € 5.033,- had te
vorderen, is recent failliet verklaard. De curator heeft deze vordering ter
verificatie in dat faillissement ingediend. De belastingdienst heeft op verzoek
van de curator opnieuw vrijw aringen verstrekt voor het g-gedeelte van de
recent pas opgestelde facturen. Verder heeft de belastingdienst de
bijschrijvingen die ná het faillissement op de g-rekeningen hebben
plaatsgevonden doorbetaald op de faillissementsrekening.
De laatste facturen zijn opgesteld en verstuurd na de ontvangst van
ondertekende briefjes door opdrachtgevers. Opdrachtgevers bij w ie nog
bedragen open stonden zijn benaderd met het verzoek om over te gaan tot
betaling. In een enkel geval is hier niet op gereageerd. Aan deze

03-12-2020
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opdrachtgevers is opnieuw een betalingsverzoek gestuurd. In totaal staat er
per het einde van de verslagperiode nog een bedrag van € 5.802,92 open bij
debiteuren.
Op één debiteur na hebben alle debiteuren naar aanleiding van diverse
betalingsherinneringen de openstaande bedragen betaald. Op dit moment
staat er bij één debiteur van W oodyFlex Schoonmaak B.V. nog een bedrag van
€ 712,50 open. Deze debiteur heeft betaling toegezegd. Een gedeelte van de
debiteurenontvangsten dient nog te w orden overgeboekt van de gew one
rekening van de faillieten naar de faillissementsrekeningen.

04-03-2021
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Na verschillende aanmaningen heeft ook de laatste debiteur betaald. Alle
debiteurenontvangsten zijn van de gew one rekening van de faillieten
overgeboekt naar de faillissementsrekeningen. De debiteurenincasso is
daarmee afgerond.

03-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met opdrachtgevers, correspondentie belastingdienst inzake
W KA-vrijw aringen, debiteurenadministratie, w erkzaamheden ten behoeve van
facturatie

09-06-2020
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Contact opdrachtgevers over urenbriefjes, facturatie, administratie
ontvangsten, correspondentie fiscus en opdrachtgevers over g-rekeningen

19-08-2020
2

Facturatie, correspondentie met opdrachtgevers, administratie

03-12-2020
3

Correspondentie met debiteuren en administratie

04-03-2021
4

Aanmaning debiteur, afw ikkeling ING Bank

03-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van vorderingen van banken.

09-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Alle voertuigen w erden geleased. De 19 auto's en bestelbussen, die uit hoofde
van operational lease door de vennootschappen w erden gebruikt, zijn
ingenomen door de leasemaatschappijen. Daarnaast had W oodyFlex Holding
B.V. ten tijde van de faillietverklaring nog één financial lease contract. Ook
deze auto is door de leasemaatschappij ingenomen en inmiddels verkocht. Er
w as geen sprake van een meeropbrengst.

09-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
De boekhouder van faillieten heeft de curator een cessieovereenkomst tussen
hem en de gefailleerde vennootschapen gestuurd. Daarin zouden faillieten een
(mogelijke) vordering op de belastingdienst in verband met nog terug te
vorderen btw hebben overgedragen aan de boekhouder. Het is nog onduidelijk
of faillieten daadw erkelijk btw terug kunnen vorderen. Omdat bovendien nader
onderzoek zou moeten w orden gedaan naar de rechtsgeldigheid van de
cessie, heeft de curator met de boekhouder afgesproken om een eventuele
discussie hierover te parkeren totdat duidelijk is of er sprake is van een
vordering die kan w orden geïnd. De eerder genoemde factoringmaatschappij
heeft geen zekerheden ten aanzien van activa van de gefailleerde
vennootschappen.

09-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog zijn er geen partijen met een separatistenpositie. Zie onder § 5.3

09-06-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

09-06-2020
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

09-06-2020
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

09-06-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

09-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden in verband met inleveren leaseauto's, beoordelen
overeenkomsten

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

09-06-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de w erkzaamheden na het faillissement tijdelijk voortgezet
om de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken. De activiteiten zijn met
machtiging van de rechter-commissaris tot en met 12 mei 2020 voortgezet.

09-06-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
De meeste w erkzaamheden over de periode van voortzetting zijn inmiddels
gefactureerd. De facturatie zal op korte termijn volledig w orden afgerond. De
opbrengsten en kosten van de voortzetting w orden verantw oord in het
financieel verslag, dat als bijlage bij dit faillissementsverslag is gevoegd.

09-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek en overleggen met financieel adviseur, dagelijkse overleggen met
bestuurder, contact met leveranciers en opdrachtgevers, correspondentie
rechter-commissaris, w erkzaamheden ten behoeve van facturatie

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-06-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedingstraject opgezet om partijen in de gelegenheid te
stellen een bod te doen op onder meer de goodw ill, handelsnamen en het
klantenbestand van de gefailleerde vennootschappen. Verschillende partijen
hebben na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst toegang
gekregen tot informatie van de ondernemingen. De curator heeft vervolgens
meerdere biedingen ontvangen.

09-06-2020
1

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een
koopovereenkomst gesloten met de partij die het hoogste bod had gedaan. Dit
betrof een gerenommeerd schoonmaakbedrijf van buiten de regio. Onderdeel
van de koopovereenkomst w as dat aan alle personeelsleden die dat zouden
w illen een nieuw e arbeidsovereenkomst zou w orden aangeboden. De
overdracht zou plaatsvinden per 13 mei 2020. Met ingang van die datum zou
de exploitatie van de onderneming w orden gestaakt door de curator en
overgenomen door de doorstarter. Daartoe zijn de nodige voorbereidingen
getroffen en overdrachtsw erkzaamheden verricht.
Eén dag voor de beoogde overdrachtsdatum hebben zich echter
omstandigheden voorgedaan, op basis w aarvan de doorstarter niet meer
w ilde afnemen en de curator vond dat zij de doorstarter niet aan de
verplichting tot overname van de activiteiten kon houden. De betreffende
omstandigheden liggen volledig buiten de invloedsfeer van zow el de curator
als de doorstarter. De koopovereenkomst is vervolgens in overleg met de
rechter-commissaris ontbonden. De koper heeft bij w ijze van bijdrage in de
door de boedel gemaakte kosten een ontbindingsvergoeding van € 7.500,aan de boedel betaald. De curator zag geen mogelijkheden de onderneming
alsnog tegen een redelijke prijs aan een ander te verkopen.
Omdat de onderneming enkel met het oog op een mogelijke doorstart w erd
voortgezet, zijn de activiteiten met ingang van 13 mei 2020 stop gezet. De
curator doet nog onderzoek naar de omstandigheden die ertoe hebben geleid
dat de doorstart toch geen doorgang kon vinden en w ie daarvoor
verantw oordelijk kan w orden gehouden.

6.5 Verantwoording
Zie onder § 6.4 hiervoor

09-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie onder § 6.4 hiervoor

09-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 7.500,00
Toelichting
Zie onder § 6.4 hiervoor

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W erkzaamheden in verband met biedingstraject (informatie verzamelen,
opstellen biedingsprotocol etc.), correspondentie met geïnteresseerde partijen,
afw ikkeling van koopovereenkomst, afstemming rechter-commissaris,
informeren opdrachtgevers

09-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de fysieke en digitale boekhouding veilig gesteld. Er dient nog
te w orden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-06-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
W oodyFlex Holding B.V. heeft jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2017
gedeponeerd. De jaarrekening over 2016 is niet gedeponeerd. Ook de
jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd. De uiterste termijn voor
deponering w as 31 december 2019.

09-06-2020
1

W oodyFlex Schoonmaak B.V. en W oodyFlex Bouw B.V. hebben de jaarrekening
van 2017 w el, en de jaarrekening van 2018 niet gedeponeerd. Ook hiervoor
gold een uiterste deponeringsdatum van 31 december 2019.
De vennootschappen hebben derhalve niet aan de deponeringsplicht voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De beschikbare jaarrekeningen zijn niet voorzien van een controleverklaring
van de accountant. Een accountantsverklaring is op grond van artikel 2:396 lid
7 jo. 2:393 lid 1 Burgerlijk W etboek ook niet vereist.

09-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal van alle vennootschappen bedraagt € 100. Gelet op de
geringe omvang van dit bedrag zal de curator niet onderzoeken of aan de
stortingsplicht is voldaan.

09-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

09-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

09-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient onderzoek te doen naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement en naar eventueel paulianeus handelen. Pas als dit
onderzoek is afgerond zullen hierover mededelingen w orden gedaan in de
openbare verslaglegging.

09-06-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek in de administratie.

19-08-2020
2

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek enkele vragen
voorgelegd aan de bestuurder en is in afw achting van haar reactie.

03-12-2020
3

De curator heeft een reactie van de bestuurder gekregen op de gestelde
vragen en zal die bestuderen. Naar verw achting zal het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende periode kunnen w orden afgerond.

04-03-2021
4

Het onderzoek loopt nog.

03-06-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek

09-06-2020
1

Onderzoek administratie

19-08-2020
2

Onderzoek in administratie, vragenbrief bestuurder

03-12-2020
3

Correspondentie bestuurder

04-03-2021
4

Correspondentie bestuurder

03-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Faillissementskosten: p.m.
Kosten tijdelijke voortzetting: zie financieel verslag
Loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : p.m.
Huurverplichtingen na faillissement ex artikel 39 Fw : p.m.
€ 2.668,33
Toelichting
Faillissementskosten: p.m.

09-06-2020
1

19-08-2020
2

Kosten tijdelijke voortzetting: zie financieel verslag
Loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : nog niet ingediend
Huurverplichtingen na faillissement ex artikel 39 Fw : € 2.668,33
€ 155.839,40

03-12-2020
3

Toelichting
Het voormelde totaalbedrag is als volgt opgebouw d.
W oodyFlex Holding B.V.:
- Huurverplichtingen na faillissement ex artikel 39 Fw : € 2.668,33
W oodyFlex Bouw B.V.:
- Loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : € 58.655,15
W oodyFlex Schoonmaak B.V.:
- Loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : € 94.515,92
- Vordering w erknemer w egens niet-opgenomen vakantiedagen ex artikel 40
Fw : p.m.
€ 161.642,72
Toelichting
Het voormelde bedrag is aangepast in verband met een aanpassing van de
boedelvordering van het UW V in het faillissement van W oodyFlex
Schoonmaak. Die vordering bedraagt nu € 100.319,24.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-06-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.406,00

09-06-2020
1

Toelichting
Het hierboven vermelde bedrag heeft betrekking op W oodyFlex Holding B.V.
De belastingdienst heeft de volgende preferente vorderingen aangemeld:
- W oodyFlex Holding B.V.: € 1.406,-;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 10.304,-;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 12.834,-.
€ 29.018,00

19-08-2020
2

Toelichting
Het voormelde bedrag is het totale bedrag aan vorderingen dat de
belastingdienst in alle drie de faillissementen heeft ingediend. Het bedrag is als
volgt opgebouw d:
- W oodyFlex Holding B.V.: € 5.044,-;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 10.672,-;
W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 13.302,-.
€ 31.492,00

03-12-2020
3

Toelichting
Het voormelde totaalbedrag is als volgt opgebouw d:
- W oodyFlex Holding B.V.: € 5.412,-;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 11.040,-;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 15.040,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 124.110,42

09-06-2020
1

03-12-2020
3

Toelichting
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 38.814,43;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 85.295,99.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen (andere) preferente crediteuren bij de curator
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

09-06-2020
1

Toelichting
Het hierboven vermelde aantal heeft betrekking op W oodyFlex Holding B.V.
De volgende aantallen crediteuren hebben een concurrente vordering
ingediend:
- W oodyFlex Holding B.V.: 10;
- W oodyFlex Bouw B.V.: 8;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: 9.
45

19-08-2020
2

Toelichting
Het hiervoor vermelde aantal betreft alle drie de faillissementen. Per
faillissement hebben zich gemeld:
- W oodyFlex Holding B.V.: 24;
- W oodyFlex Bouw B.V.: 10;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: 11.
48

03-12-2020
3

Toelichting
- W oodyFlex Holding B.V.: 26;
- W oodyFlex Bouw B.V.: 11;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: 11.
49
Toelichting
- W oodyFlex Holding B.V.: 26;
- W oodyFlex Bouw B.V.: 11;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: 12.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 131.386,00

09-06-2020
1

Toelichting
Het hierboven vermelde bedrag heeft betrekking op W oodyFlex Holding B.V.
Door concurrente crediteuren zijn de volgende vorderingen ingediend:
- W oodyFlex Holding B.V.: € 131.386,43;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 807.655,81;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 797.638.48.
€ 1.845.239,35

19-08-2020
2

Toelichting
Het hiervoor vermelde bedrag betreft alle drie de faillissementen. Per
faillissement zijn de volgende vorderingen ingediend:
- W oodyFlex Holding B.V.: € 230.215,62;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 812.558,02;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 802.465,71.
€ 1.847.974,49

03-12-2020
3

Toelichting
- W oodyFlex Holding B.V.: € 230.984,17;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 814.524,61;
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 802.465,71.
€ 1.892.557,12

04-03-2021
4

Toelichting
- W oodyFlex Holding B.V.: € 230.984,17 (ongew ijzigd);
- W oodyFlex Schoonmaak B.V.: € 847.048,34;
- W oodyFlex Bouw B.V.: € 814.524,61 (ongew ijzigd).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

09-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Te w oord staan crediteuren, aanschrijven crediteuren en administreren
vorderingen

09-06-2020
1

Crediteurenadministratie

19-08-2020
2

Crediteurenadministratie

03-12-2020
3

Crediteurenadministratie

04-03-2021
4

Crediteurenadministratie- en correspondentie

03-06-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ter toelichting op de lopende procedures op faillissementsdatum w ordt
verw ezen naar § 1.4 van dit verslag.

09-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Zie § 1.4.

09-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Zie § 1.4.

09-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoeken stand van zaken, berichten aan rechtbanken en advocaten

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

09-06-2020
1

- Voortzetten facturatie en debiteurenincasso;
- afrekening g-saldo per faillissementsdatum met belastingdienst;
- verkoop materialen, inventaris en voorraad;
- rechtmatigheidsonderzoek.

09-06-2020
1

- Afronden facturatie, voortzetten incasso;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

19-08-2020
2

- Afronden debiteurenincasso;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020
3

- Afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
4

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

03-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

09-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-8-2021

03-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en overige w erkzaamheden

09-06-2020
1

Opstellen verslag

19-08-2020
2

Opstellen verslag en overige w erkzaamheden

03-12-2020
3

Opstellen verslag

04-03-2021
4

Verslag

03-06-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

