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Algemene gegevens
Naam onderneming
W FP Group B.V.
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Gegevens onderneming
W FP Group B.V. w as feitelijk en statutair gevestigd te (1716 KJ) Opmeer en
stond ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68834799. W FP
Group B.V. is opgericht in 2017 en fungeert als holdingmaatschappij.
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W FP Group B.V. heeft een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend op 13
februari 2020 en de rechtbank heeft op 18 februari 2020 het faillissement
uitgesproken.

Activiteiten onderneming
Nu W FP Group B.V. een holdingmaatschappij w as, vonden er, behoudens het
voeren van beheersactiviteiten, geen activiteiten plaats.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ -267.771,00

€ -267.771,00

€ 6.851.215,00

2018

€ -331.169,00

€ -331.169,00

€ 7.003.852,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend uit de geconsolideerde jaarrekeningen
van W FP Group B.V.
In de geconsolideerde jaarrekening van W FP Group B.V. zijn de financiële
gegevens verw erkt van de tot de groep behorende maatschappijen en
andere rechtspersonen w aarop een overheersende zeggenschap kan
w orden uitgeoefend of w aarover de centrale leiding w ordt gevoerd. In de
geconsolideerde jaarrekening zijn naast de financiële gegevens van W FP
Group B.V. opgenomen:
- W FP Beheer B.V. te Opmeer (100%)
- De W estfriesche Pindabranderij B.V. te Opmeer (100%)

20-05-2020
1

De bovenvermelde omzet en w inst en verlies in de verschillende jaren is de
netto(groeps)-omzet. In de jaarrekeningen omvat de netto-omzet de
opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Het resultaat w ordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstw aarde van
de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De
opbrengsten op transacties w orden verantw oord in het jaar w aarin zij zijn
gerealiseerd. De kosten w orden bepaald op historische basis en toegerekend
aan het verslagjaar w aarop zij betrekking hebben.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Met tw ee personen is bij de oprichting een managementovereenkomst
aangegaan. Deze tw ee personen hebben een aanvraag loongarantieregeling
ingediend bij het UW V. Zij menen via een managementovereenkomst een
dienstverband met W FP Group B.V. te hebben. Op dit moment lijkt het er niet
op dat er sprake is van een dienstverband.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
18-2-2020
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t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 24 min

totaal

25 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Voor een specificatie verw ijs ik u naar de bijgevoegde urenspecificatie.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W FP Group B.V. behoorde tot een groep van onderdernemingen. In dat kader
hield zij 100% van de aandelen in W FP Beheer B.V. Sinds 17 januari 2020
w as de heer J.B.M. Franken alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van W FP
Group B.V. De algemene vergadering van aandeelhouders van W FP Group
w erd gevormd door A B.V. (80%), B B.V. (10%) en C B.V. (10%). W FP Group
had een raad van commissarissen, die w ordt gevormd door de heer G.J. van
den Berg en de heer J. de Vriend.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, w aren er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
W FP Group B.V. heeft via een intermediair een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering lopen. Daarnaast w erd via de
rekening van de failliet een RVO garantie polis voldaan w aarmee A B.V. de
investering in de failliet had afgedekt. De curator zal onderzoeken of de
betaling inzake deze polis, een bedrag van € 75.000,00, terecht w as of niet.
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1.4 Huur
Niet van toepassing.
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1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaken van het faillissement van de verbonden
vennootschappen w ordt verw ezen naar de verslaglegging in die
faillissementen, met name naar de verslaglegging in het faillissement van De
W estfriesche Pindabranderij B.V. Vanw ege de faillissementen van de overige
groepsmaatschappijen heeft de AVA besloten om ook het faillissement aan te
vragen van deze vennootschap. Hierbij zal een rol hebben gespeeld dat er
ten aanzien van deze investering een garantie w as afgesloten.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De personen w aarmee een managementovereenkomst w as aangegaan
hebben een aanvraag loongarantieregeling ingediend bij het UW V. Zij menen
middels een managementovereenkomst een dienstbetrekking bij W FP Group
B.V. te hebben. De directeur is op 17 januari 2020 door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders schriftelijk in kennis gesteld van het
beëindigen van de met hem afgesloten managementovereenkomst.
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Voor zover zij in dienst w aren, hebben beide personen een ontslagbrief van
de curator ontvangen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2020

1

11-3-2020

1

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er is divers telefonisch en schriftelijk contact gew eest met de directeur en de
andere persoon. Met de directeur is eveneens een bespreking gevoerd door
de curator. Met de doorgestarte partij vindt nog overleg plaats over de
afhandeling van de non-compete afspraken met de voormalig directeur van
De W estfriesche Pindabranderij.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.vt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Bij de aanvraag van het faillissement heeft
failliet aangegeven dat er geen openstaande
debiteuren zijn.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.333.334,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van failliet bij de aanvraag van het faillissement zou de
Rabobank een vordering hebben ter hoogte van € 2.333.334,00. Alle
groepsmaatschappijen zijn voor deze vordering aansprakelijk. De vordering
zal w orden verminderd nu een aantal zekerheden zijn uitgew onnen.

5.2 Leasecontracten
Geen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De lening van de Rabobank betrof een in 2017 verstrekte lening van
oorspronkelijk groot € 2.000.000 en had een looptijd van 5 jaar. De lineaire
aflossing bedroeg € 111.111 per kw artaal voor het eerst op 31 maart 2018.
De verschuldigde rente bedraagt 2,85% per jaar (vast tot en met 30 juni
2020).
De volgende zekerheden w erden verstrekt:
- pandrecht huidige en toekomstige inventaris;
- pandrecht huidige en toekomstige transportmiddelen;
- pandrecht huidige en toekomstige voorraden;
- pandrecht huidige en toekomstige vorderingen;
- pandrecht huidige en toekomstige aandelen W FP Group B.V.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn nauw elijks tot geen w erkzaamheden in dit onderdeel verricht.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd op het eerste gezicht naar behoren bijgehouden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing; er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geplaatst kapitaal op 8 juni 2017: 1200 aandelen ter w aarde van € 1.200,00.
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De aandelen zijn op 8 juni 2017 uitgegeven aan de drie aandeelhouders:
A B.V. : 960 aandelen (80%)
B B.V. : 120 aandelen (10%)
C B.V. : 120 aandelen (10%)

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek in dit faillissement zal zich met name richten op de gang van
zaken omtrent de oprichting van de vennootschap en de verw erving van de
aandelen in W FP Beheer B.V. per 8 juni 2017. Voorafgaand aan de
verw erving van de aandelen heeft een due diligence onderzoek
plaatsgevonden. Op grond van de bevindingen uit hoofde van dit onderzoek
zijn de aandelen verw orven en is de prijs van de aandelen vastgesteld. De
verkopende partij heeft in dit kader ten aanzien van de bedrijfsvoering en de
administratie een aantal garanties afgegeven. Nu de vennootschap vrij snel
verliesgevend w erd en vervolgens is gefailleerd, doet de vraag zich voor of
alles in het kader van de aankoop rechtmatig is verlopen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De stukken in verband met de aankoop van de aandelen en het daaraan
voorafgaande onderzoek w orden bestudeerd. Ook vindt onderzoek plaats
naar de bankrekeningen. Er is overleg gew eest met de bank, de
aandeelhouders en de overnemende partij van de w erkmaatschappij.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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Toelichting
Tot nu toe hebben tw ee concurrente crediteuren een vordering ingediend.
De vordering van de Rabobank is een vordering w aar alle
groepsmaatschappijen aansprakelijk voor zijn. De vordering zal w orden
verminderd nu een aantal zekerheden zijn uitgew onnen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.758.733,00
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Toelichting
Er is een vordering ingediend door C B.V. vanw ege een achtergestelde lening
ter hoogte van € 425.399,00.
De Rabobank zou een vordering hebben ter hoogte van € 2.333.334,00. Alle
groepsmaatschappijen zijn voor deze vordering aansprakelijk. De vordering
zal w orden verminderd nu een aantal zekerheden zijn uitgew onnen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteurenpositie w ordt geïnventariseerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er 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
Er zal w orden onderzocht of de betaling inzake de RVO garantie polis terecht
w as of niet.
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Tevens zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden gecontinueerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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