Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
17-06-2022
F.10/20/238
NL:TZ:0000143329:F001
02-06-2020

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr S. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
Felix Ontzorgt B.V.

03-07-2020
1

Gegevens onderneming
kantoorhoudende aan de Fascinatio Boulevard 562, unit 3.06, 2909 VA
CAPELLE a/d IJSSEL, aldaar tevens handelend onder de naam Felix-connect,
statutair gevestigd te Rotterdam. Kamer van Koophandel-nr. 55299148

03-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Uitzendbureau

03-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 200.000,00

Winst en verlies
€ -100.000,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Balanstotaal

Boedelsaldo
€ 3.244,24

03-07-2020
1

€ 7.244,24

02-10-2020
2

€ 12.321,19

31-12-2020
3

€ 13.154,19

28-09-2021
6

€ 14.820,19

28-12-2021
7

€ 19.821,19

17-06-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

03-07-2020
1

t/m
29-6-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

31-12-2020
3

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020

30-03-2021
4

t/m
29-3-2021
van
30-3-2021

29-06-2021
5

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021

28-09-2021
6

t/m
27-9-2021
van
28-9-2021

28-12-2021
7

t/m
27-12-2021
van
28-12-2021

25-03-2022
8

t/m
24-3-2022
van
25-3-2022
t/m
14-6-2022

Bestede uren

17-06-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 12 min

2

11 uur 30 min

3

4 uur 36 min

4

9 uur 18 min

5

8 uur 0 min

6

9 uur 39 min

7

2 uur 36 min

8

3 uur 36 min

9

4 uur 12 min

totaal

88 uur 39 min

Toelichting bestede uren
De urenregistratie van verslag nr. 1 is van 02-06-2020 t/m 02-07-20.

02-10-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder: Felix-ontzorgt Holding B.V., Fascinatio
Boulevard 562, unit 3.06, 2909 VA CAPELLE aan den IJSSEL. KvK-nr. 68584350,
alleen/zelfstandig bevoegd.
Van Felix-ontzorgt Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder Harvey
Steven Landus, geboren 11-02-1965, datum in functie: 07-06-2017.
Alleen/zelfstandig bevoegd.

03-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De huurovereenkomst is na verkregen toestemming van de rechter
commissaris opgezegd.

03-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van curanda stelt dat curanda al geruime tijd moeite heeft om
aan al haar betalingsverplichtingen te voldoen. In 2020 heeft de vennootschap
helemaal geen inkomsten meer gegenereerd. De activiteiten van curanda zijn
in januari 2020 gestaakt. Bestuurder stelt dat ondanks pogingen van het
bestuur curanda levensvatbaar te houden, het bestuur van curanda tot de
conclusie gekomen is dat het aangeven van haar eigen faillissement de enige
oplossing is. Curanda heeft meerdere jaren verlies geleden en ondanks
diverse maatregelen is op korte en middellange termijn geen verbetering te
verw achten, aldus bestuurder.

03-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-07-2020
1

Toelichting

02-10-2020
2

Van de verleende toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen is
geen gebruik gemaakt omdat van de desbetreffende medew erkster het bericht
is ontvangen dat de arbeidsovereenkomst per 31 maart 2019 is beëindigd en
zij nog een vordering heeft ter zake van achterstallig salaris en vakantiegeld.
Voor zover er een arbeidsovereenkomst is met de bestuurder is die opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-6-2020

1

bestuurder voor zover er een arbeidsovereenkomst is

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De koopsom w ordt in termijnen betaald. Tw ee termijnen van in totaal €
3.000,== zijn betaald.

03-07-2020
1

Inmiddels is € 9.000,== betaald, w aarvan € 2.000,== op de
derdengeldrekening. Resteert nog een bedrag van € 3.100,==.

02-10-2020
2

Het restant bedrag is na het maken van nadere afspraken voldaan. In totaal is
€ 12.100,== voldaan.

31-12-2020
3

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
Beschrijving
rechtmatigheid
banksaldi
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 7.500,00
€ 244,24
€ 7.744,24

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Naar bestuurder curanda stelt: geen
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator zal onderzoeken of curanda aan de boekhoudplicht heeft voldaan.

03-07-2020
1

De rechten en verplichtingen van curanda kunnen uit de boekhouding w orden
gekend.

02-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 14 augustus 2018; de jaarrekening
2017 op 30 november 2018 en de jaarrekening 2019 op 30 oktober 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-07-2020
1

in onderzoek

Toelichting

02-10-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

29-06-2021
5

Zie 7.6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

03-07-2020
1

in onderzoek

Toelichting

02-10-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

31-12-2020
3

Het onderzoek is nog niet afgerond. Curator heeft naar aanleiding van de
administratie / bankmutaties vragen en zal die aan bestuurder voorleggen.

Toelichting

30-03-2021
4

Het onderzoek is nog niet afgerond. Curator heeft vragen voorgelegd aan
bestuurder en antw oord gekregen. Naar aanleiding van het antw oord heeft
curator gevraagd om bankafschriften van een bankrekening op naam van een
door bestuurder opgeheven vennootschap w elke rekening nog w erd
aangehouden. Curator heeft die bankafschriften van bestuurder ontvangen.
Naar aanleiding van het gebruik van die rekening / mutaties op die rekening
heeft curator vragen uitstaan aan bestuurder.

Toelichting
De antw oorden op de vragen van curator hebben geleid tot het verzoek van
curator om toezending van stukken. De antw oorden riepen tevens vragen op.
Bestuurder heeft stukken gestuurd en op de vragen gereageerd. Bestuurder
heeft nadien desgevraagd nog documenten aan curator doen toekomen.
Curator heeft een bespreking geagendeerd, w elke op korte termijn zal
plaatsvinden, naar aanleiding van mutaties op de bankrekening van curanda
en mutaties op een bankrekening w elke op naam van een door bestuurder
opgeheven vennootschap stond en w elke rekening nog w erd aangehouden en
ten behoeve van curanda w erd gebruikt.

29-06-2021
5

Toelichting

28-09-2021
6

Curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een
regeling met bestuurder getroffen in het kader w aarvan bestuurder in totaal €
7.500,== in 9 maandelijkse termijnen aan de boedel betaalt. Bestuurder heeft
inmiddels een termijn betaald.

Toelichting

28-12-2021
7

Bestuurder heeft inmiddels tot op heden drie termijnen zijnde € 2.499,==
betaald. Bestuurder heeft een achterstand en is gerappelleerd. Bestuurder
heeft aangeven de achterstand in januari 2022 te zullen hebben ingelopen.

Toelichting

25-03-2022
8

Bestuurder heeft tot op heden € 4.998,== betaald. Bestuurder is thans bij met
de regeling.

Toelichting

17-06-2022
9

Bestuurder heeft € 7.500,== voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 204.831,00

03-07-2020
1

Toelichting
w aarvan € 68,00 ingediend.

€ 237.127,00

8.3 Pref. vord. UWV

02-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.154,00

02-10-2020
2

Toelichting
w aarvan € 1.795,98 gelijke rangorde fiscus

€ 11.153,87

17-06-2022
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.649,84

17-06-2022
9

Toelichting
vorderingen w erknemers

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

03-07-2020
1

33

02-10-2020
2

38

31-12-2020
3

40

30-03-2021
4

41

29-06-2021
5

37

17-06-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 95.304,78

03-07-2020
1

€ 137.723,00

02-10-2020
2

€ 162.351,64

31-12-2020
3

€ 167.304,54

30-03-2021
4

€ 169.540,12

29-06-2021
5

€ 154.890,28

17-06-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vordering van de fiscus en een vordering van het UW V zijn van gelijke
rang, daar zal een percentage van w orden uitgekeerd. Aan de andere
preferente crediteuren, alsmede aan de concurrente crediteuren zal geen
uitkering kunnen w orden gedaan.

17-06-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal onderzoeken of de boekhouding aan de norm van art 2:10 BW
voldoet. Curator onderzoekt of sprake is van bestuursaansprakelijkheid en
pauliana. Curator onderzoekt de oorzaak van het ontstaan van het
faillissement.

03-07-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Curator bew aakt het nakomen van de betalingsregeling. Op dit moment is er
een achterstand. De laatste termijn is gedeeltelijk voldaan.
Curator heeft het onderzoek naar pauliana en bestuursaansprakelijkheid nog
niet afgerond.

02-10-2020
2

Curator is in afw achting van aan bestuurder gestelde vragen met betrekking
tot het gebruik door curanda van een bankrekening op naam van een
vennootschap die door bestuurder is opgeheven.

30-03-2021
4

Bespreking met bestuurder op korte termijn.

29-06-2021
5

Bew aken nakoming regeling met bestuurder

28-09-2021
6

Bew aken inlopen achterstand en nakoming regeling.

28-12-2021
7

Bew aken nakoming regeling

25-03-2022
8

Curator zal een verzoek tot afw ikkeling ex art. 137a FW doen.

17-06-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
17-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-06-2022
9

