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Algemene gegevens
Naam onderneming
W orkFast B.V.

31-03-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 3 maart 2020 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
W orkFast B.V. (KvK-nummer: 27327813), statutair gevestigd te 's-Gravenhage
en feitelijk gevestigd te (3531 W R) Utrecht aan de Niasstraat 1, met
benoeming van mr. P.A.M. Penders (rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht) tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee tot
curator.

31-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert sinds 2008 een onderneming die onder meer coaches
levert aan opdrachtgevers (voornamelijk gemeenten) die mensen met een
(beperkte) afstand tot de arbeidsmarkt helpen om vanuit een uitkeringssituatie
(w eer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Bij het zoeken naar een passende
w erkgever is het bouw en aan het zelfvertrouw en van de w erkzoekenden –
onder meer door ondersteuning bij het (meer) eigen maken van de
Nederlandse taal - een belangrijk aspect. De mensen die begeleid w orden
hebben vaak een kw etsbare (multiculturele) achtergrond en zitten soms al
jaren in de bijstand.

Financiële gegevens

31-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 239.015,00

€ -87.134,00

2019

€ 1.879.838,00

€ -475.157,00

€ 456.952,00

2018

€ 2.651.000,00

€ -94.552,00

€ 619.115,00

2017

€ 2.256.000,00

€ -302.386,00

€ 709.555,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens volgen uit de gedeponeerde
jaarrekeningen van 2017 en 2018 en de conceptcijfers (balans en w inst- en
verliesrekening) over het jaar 2019. Over het jaar 2020 zijn (nog) geen
gegevens beschikbaar.

31-03-2020
1

Bovenstaande financiële gegevens over de jaren 2017 tot en met 2019
volgen uit de gedeponeerde jaarrekeningen van 2017 en 2018 en de
conceptcijfers (balans en w inst- en verliesrekening) over het jaar 2019. De
financiële gegevens over het jaar 2020 (tot en met februari 2020) alsmede
de correctie van het resultaat uit 2019 volgen uit de analyse van de financiële
administratie die door een extern bureau is verricht.

30-09-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
27

31-03-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had op datum faillissement 27 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 41.300,10

31-03-2020
1

€ 166.931,64

30-06-2020
2

€ 254.584,71

30-09-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-3-2020

31-03-2020
1

t/m
30-3-2020
van
31-3-2020

30-06-2020
2

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

30-09-2020
3

t/m
29-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

115 uur 18 min

2

96 uur 36 min

3

29 uur 48 min

totaal

241 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan het in kaart
brengen van het actief en de activiteiten, het voortzetten van de activiteiten
gedurende de opzegtermijn en het onderzoeken van doorstartmogelijkheden.

31-03-2020
1

In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de afronding en
de financiële afw ikkeling van de tijdelijke voortzetting, het onderzoeken van
doorstartmogelijkheden en het te gelde maken van activa.

30-06-2020
2

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 212 uur en 12
minuten.
In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het te gelde
maken van de resterende activa, de afw ikkeling met SAU alsmede de
rechtmatigheidsonderzoeken.

30-09-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 28 november 2008. De bestuurder en
enig aandeelhouder is Scholtens Advies en Uitvoering B.V. Enig aandeelhouder
en bestuurder van Scholtens Advies en Uitvoering B.V. is de heer D.C.
Scholtens.

31-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is vooralsnog niet gebleken van lopende procedures.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde niet betrokken is bij
lopende procedures.

30-06-2020
2

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een
inventarisverzekering. Deze verzekeringen w orden geroyeerd na afloop van de
tijdelijke voortzetting van de activiteiten en na de verkoop van de activa.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode zijn - na beëindiging van de tijdelijke voortzetting van
de activiteiten - de verzekeringen geroyeerd. Er resteren geen
w erkzaamheden.

30-06-2020
2

1.4 Huur
In deze verslagperiode is - na verkregen toestemming van de rechtercommissaris - de huurovereenkomst van de bedrijfslocatie te Utrecht opgezegd
met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is het gehuurde bezemschoon opgeleverd aan de
verhuurder, w aarmee de huur van de bedrijfslocatie per 1 mei 2020 is
geëindigd. Er resteren geen w erkzaamheden.

30-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur van gefailleerde is de forse terugloop in omzet de
belangrijkste oorzaak van het faillissement. De omzet zou in de afgelopen
jaren zijn teruggelopen voornamelijk omdat diverse opdrachtgevers minder
budget hadden om van de diensten van gefailleerde gebruik te maken. Ook de
uurtarieven zouden onder druk zijn komen te staan, met flinke dalingen in de
uurtarieven als gevolg. Ook het w egvallen van tw ee grote opdrachtgevers – zij
zijn de diensten in eigen beheer gaan uitvoeren - heeft grote impact gehad op
het resultaat en de liquiditeit van gefailleerde. In de komende
verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken van
het faillissement.

31-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
27

31-03-2020
1

Toelichting
Van de 27 w erknemers w aren 22 w erknemers w erkzaam op locatie bij de
verschillende opdrachtgevers. Voorts zijn er drie MT-leden en tw ee
kantoormedew erkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

31-03-2020
1

Toelichting
Het personeelsbestand is het afgelopen jaar grotendeels ongew ijzigd
gebleven.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-3-2020

27

totaal

27

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode heeft op locatie van gefailleerde een plenaire
bijeenkomst plaatsgevonden met nagenoeg alle medew erkers w aarbij de
w erknemers zijn geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement en de
w erkw ijze gedurende de opzegtermijn. Vervolgens is – na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris – aan de w erknemers schriftelijk
ontslag aangezegd. Tevens hebben er intake-bijeenkomsten met het UW V
plaatsgevonden ten aanzien van de loongarantieregeling en is de benodigde
informatie aan het UW V verstrekt. Er resteren geen w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

31-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Laptops en telefoons

€ 1.570,00

Overige bedrijfsmiddelen

€ 3.576,49

totaal

€ 5.146,49

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op locatie van gefailleerde is een kantoorinventaris inclusief IT-apparatuur
(met name laptops) aangetroffen. Kort na datum faillissement zijn deze
bedrijfsmiddelen getaxeerd. In de komende verslagperiode(n) zullen deze
bedrijfsmiddelen te gelde w orden gemaakt, naar verw achting middels een
veiling. Scholtens Advies en Uitvoering B.V (hierna: 'SAU') pretendeert een
pandrecht op de bedrijfsmiddelen (zie hierna onder 5.3).

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is het grootste deel van bedrijfsmiddelen middels tw ee
veilingen te gelde gemaakt. In de komende verslagperiode(n) zullen de
resterende bedrijfsmiddelen w orden geveild. Voorts zijn in deze verslagperiode
– na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - zeven telefoons en
negen laptops onderhands verkocht aan voormalig w erknemers van
gefailleerde voor een bedrag van in totaal € 1.570,- exclusief btw . Ook heeft
met de pretense pandhouder overleg plaatsgevonden over de afw ikkeling van
het vermeende pandrecht op de bedrijfsmiddelen (zie hierna onder 5.3). In de
volgende verslagperiode dient de afrekening van het veilinghuis ten aanzien
van de veilingen plaats te vinden.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode zijn de eerste tw ee veilingen (die in de tw eede
verslagperiode hebben plaatsgevonden) met het veilinghuis afgerekend.
Voorts zijn in deze verslagperiode de resterende bedrijfsmiddelen te gelde
gemaakt en heeft ook van deze veiling de afrekening plaatsgevonden.
Tezamen hebben de drie veilingen geresulteerd in een netto-opbrengst van €
3.576,49 exclusief btw . De opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.
Met de pretense pandhouder is met toestemming van de rechter-commissaris
een regeling getroffen over de afw ikkeling van onder meer het vermeende
pandrecht op de bedrijfsmiddelen. Overeengekomen is dat de volledige
opbrengst van de veilingen aan de boedel toekomt (zie hierna onder 5.3).

30-09-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De bodemzaken zullen in
de komende verslagperiode(n) te gelde w orden gemaakt.

31-03-2020
1

De bodemzaken zijn in deze verslagperiode te gelde gemaakt via de tw ee
veilingen.

30-06-2020
2

Alle bodemzaken zijn in de tw eede verslagperiode verkocht en geleverd. Er
resteren geen w erkzaamheden.

30-09-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) dienen de activa te gelde te w orden
gemaakt.

31-03-2020
1

In de komende verslagperiode(n) dient de afrekening met het veilinghuis ten
aanzien van de veilingen plaats te vinden en dienen de resterende
bedrijfsmiddelen te gelde te w orden gemaakt.

30-06-2020
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

30-09-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen en op datum faillissement w as er slechts een
zeer beperkte hoeveelheid onderhandenw erk, alleen ten aanzien van de
w erkzaamheden die zijn verricht op 2 maart 2020. De opbrengst van het
onderhanden w erk w ordt meegenomen in de omzet die gedurende de tijdelijke
voortzetting w ordt gerealiseerd (zie hierna onder 6.1 tot en met 6.3). SAU
pretendeert een pandrecht op de voorraad (zie hierna onder 5.3).

31-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De opbrengst van het onderhanden w erk is zeer gering (alleen de omzet over
2 maart 2020) en zal w orden meegenomen in de resultaten van de tijdelijke
voortzetting (zie hierna onder 6.1 tot en met 6.3). Er resteren geen verdere
w erkzaamheden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Vooralsnog) niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa

31-03-2020
1

Toelichting andere activa
Er is vooralsnog niet gebleken dat gefailleerde nog andere activa in eigendom
heeft.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde tezamen met SAU houder
is van het (Benelux)beeldmerk 'W ORKFAST'. Er is vooralsnog niet gebleken dat
gefailleerde nog andere activa in eigendom heeft.

30-06-2020
2

Het is (nog) niet mogelijk gebleken om het beeldmerk te gelde te maken.
Voorts is niet gebleken dat gefailleerde nog andere activa in eigendom heeft.

30-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal nader onderzocht w orden of gefailleerde
nog andere activa in eigendom heeft.

31-03-2020
1

In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of het beeldmerk te
gelde kan w orden gemaakt en of gefailleerde nog andere activa in eigendom
heeft.

30-06-2020
2

In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of het beeldmerk te
gelde kan w orden gemaakt.

30-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille Vorderingen op
opdrachtgevers.

€ 263.568,07

€ 142.751,99

totaal

€ 263.568,07

€ 142.751,99

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat zij een debiteurenportefeuille
zou hebben ter hoogte van € 329.208,55. SAU pretendeert een pandrecht op
nagenoeg alle debiteurenvorderingen en heeft uit hoofde daarvan haar
pretense pandrecht voor datum faillissement openbaar gemaakt (zie hierna
onder 5.3). In deze verslagperiode is een bedrag geïncasseerd ad € 74.083,28
(w aarvan € 40.000,- op de faillissementsrekening en € 34.083,28 op de
rekening van de pretense pandhouder).

31-03-2020
1

In deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met SAU over de
afw ikkeling van het pretense pandrecht. Naar verw achting zal dit overleg in de
komende verslagperiode kunnen w orden afgerond. Tot op heden is van de
pref-faillissementsvorderingen een bedrag geïncasseerd ad € 123.718,70
(w aarvan € 89.635,41 op de faillissementsrekening en € 34.083,28 op de
rekening van de pretense pandhouder). De boedeldebiteuren w orden hierna
onder 6) verantw oord.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode is komen vast te staan dat de debiteurenportefeuille
per datum faillissement een bedrag ad € 263.568,07 bedroeg. Van dit bedrag
is tot op heden een bedrag ad € 142.751,99 geïncasseerd. Voorts is in deze
verslagperiode het overleg met SAU afgerond en heeft met toestemming van
de rechter-commissaris de financiële afw ikkeling van de positie van SAU
plaatsgevonden. De regeling met SAU houdt in dat zij ter afw ikkeling van
haar positie uit de opbrengst van de debiteurenincasso een bedrag ontvangt
van € 22.356,81. Op de pre-faillissementsvorderingen rusten geen
pandrechten en derhalve kunnen de pre-faillissementsdebiteuren uitsluitend
bevrijdend betalen op de boedelrekening. De boedeldebiteuren w orden
hierna onder 6) verantw oord.

30-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In deze verslagperiode is de debiteurenportefeuille in kaart gebracht en zijn de
debiteuren naar aanleiding van de openbaarmaking van de pretense
pandhouder over de incasso van de openstaande vorderingen geïnformeerd.
In de komende verslagperiode(n) zal de incasso van de debiteuren w orden
voortgezet.

31-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal het overleg met SAU w orden afgerond en de
incasso van de pre-faillissementsdebiteuren w orden voortgezet.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode is het overleg met SAU afgerond en haar positie
afgew ikkeld. Ten aanzien hiervan resteren geen w erkzaamheden. In de
komende verslagperiode(n) zal de incasso van de prefaillissementsvorderingen w orden voortgezet.

30-09-2020
3

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

5.2 Leasecontracten

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is partij bij operational leaseovereenkomsten ten aanzien van 20
voertuigen. In deze verslagperiode zijn reeds 4 geleasede voertuigen
opgehaald door dan w el ingeleverd bij de leasemaatschappijen. Na de
tijdelijke voortzetting van de activiteiten – gedurende w elke periode de
resterende voertuigen nodig zijn voor het verrichten van de w erkzaamheden w orden de overige leasevoertuigen ingeleverd. Voorts heeft gefailleerde een
leaseovereenkomst gesloten met de verhuurder van de bedrijfslocatie ten
aanzien van een airconditioning-unit. Deze leaseovereenkomst is in deze
verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd en zal
tegelijk met de huurovereenkomst ten aanzien van de bedrijfslocatie w orden
afgew ikkeld.

31-03-2020
1

De resterende voertuigen zijn bij het eindigen van de voortzetting van de
activiteiten van gefailleerde ingeleverd bij de leasemaatschappijen. Voorts is
de airconditioning-unit (samenhangend met de bedrijfslocatie) opgeleverd aan
de verhuurder. Er resteren geen w erkzaamheden.

30-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
SAU pretendeert een pandrecht op de voorraden, op de inventaris en op
nagenoeg alle vorderingen van gefailleerde. Kort voor datum faillissement
heeft SAU haar pretense pandrecht op de vorderingen openbaar gemaakt aan
de desbetreffende debiteuren. In deze verslagperiode heeft het onderzoek
naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht plaatsgevonden. In een volgend
verslag zal de uitkomst van dit onderzoek en de mogelijke rechtsgevolgen
hiervan kenbaar w orden gemaakt.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het
pretense pandrecht van SAU afgerond. Naar aanleiding van de uitkomst van dit
onderzoek heeft overleg plaatsgevonden met (de advocaat van) SAU. Naar
verw achting zal dit overleg in de komende verslagperiode kunnen w orden
afgerond en zullen vervolgens de rechtsgevolgen kenbaar gemaakt kunnen
w orden.

30-06-2020
2

Het overleg met (de advocaat van) SAU is in deze verslagperiode afgerond.
Met SAU zijn met toestemming van de rechter-commissaris afspraken
gemaakt over de afw ikkeling van het pretense pandrecht. De rechtsgevolgen
zijn dat het pretense pandrecht geen gelding heeft. Er rusten derhalve geen
pandrechten op de pre-faillissementsvorderingen w aardoor de prefaillissementsdebiteuren uitsluitend bevrijdend kunnen betalen op de
boedelrekening. Aan SAU is uit de opbrengst van de debiteurenincasso een
bijdrage toegekomen van € 22.356,81. Voorts is overeengekomen dat de
verkoopopbrengst van de roerende zaken geheel aan de boedel toekomt.

30-09-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In deze verslagperiode heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op
een eigendomsvoorbehoud.

31-03-2020
1

Ook in deze verslagperiode heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan
op een eigendomsvoorbehoud.

30-06-2020
2

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

30-09-2020
3

5.6 Retentierechten
In deze verslagperiode is geen beroep gedaan op een retentierecht.

31-03-2020
1

Ook in deze verslagperiode is geen beroep op een retentierecht gedaan.

30-06-2020
2

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

30-09-2020
3

5.7 Reclamerechten
In deze verslagperiode is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

31-03-2020
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht inmiddels zijn verlopen.

30-06-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode – uiterlijk direct na afloop van de tijdelijke
voortzetting - zullen de thans nog rijdende leasevoertuigen w orden ingeleverd
bij de desbetreffende leasemaatschappijen. Voorts zal gevolg w orden gegeven
aan de uitkomst van het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door SAU
gepretendeerde zekerheden.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
leaseovereenkomsten afgerond. In de komende verslagperiode zal het overleg
met (de advocaat van) SAU w orden afgerond.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode is het overleg met SAU afgerond en heeft de
financiële afw ikkeling van haar positie plaatsgevonden. Er resteren geen
w erkzaamheden.

30-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, vanaf datum faillissement voortgezet. Het belang van
deze tijdelijke voortzetting is– naast het belang van de w erkzoekenden –
gelegen enerzijds in het generen van omzet voor de boedel, anderzijds om de
kansen op een doorstart van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde te
vergroten. De activiteiten zullen – w aar nodig in gew ijzigde vorm vanw ege de
Corona-crisis – w orden voortgezet tot en met 17 april 2020.

31-03-2020
1

De activiteiten zijn – deels in gew ijzigde vorm vanw ege de Corona-crisis –
voortgezet tot en met 17 april 2020. Ondanks ingrijpende maatregelen als
gevolg van de Corona-crisis w aardoor de omzet lager is uitgevallen dan
geprognosticeerd, is een positief resultaat bereikt over de boedelperiode. In
deze verslagperiode is de gegenereerde omzet gefactureerd en is
aangevangen met de incasso van deze boedeldebiteuren.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode is de incasso van de boedeldebiteuren gestart. In
totaal is na datum faillissement een bedrag ad € 139.646,10 (inclusief btw )
gefactureerd aan de opdrachtgevers. Tot op heden is een bedrag ad €
138.694,47 geïncasseerd op de boedelrekening. Een bedrag ad € 951,67
staat nog open bij één debiteur.

30-09-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende verslag zal de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode w orden opgenomen.

31-03-2020
1

Tijdens de voortzettingsperiode is een omzet gegeneerd van € 115.410,(exclusief btw ). De exploitatiekosten die gemaakt zijn om deze omzet te
realiseren zijn nog niet definitief vastgesteld. In een volgend verslag zal de
financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode w orden opgenomen.

30-06-2020
2

In deze verslagperiode zijn nagenoeg alle exploitatiekosten komen vast te
staan. Het w achten is nog op de hoogte van de brandstofkosten. Zodra deze
kosten inzichtelijk zijn, kan de financiële verslaglegging plaatsvinden.

30-09-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de komende verslagperiode zal de tijdelijke voortzetting van de activiteiten
van gefailleerde w orden voortgezet tot en met 17 april 2020. Na afloop van de
voortzetting zal de financiële verslaglegging w orden opgesteld.

31-03-2020
1

In de komende verslagperiode(n) dient de incasso van de boedeldebiteuren te
w orden voortgezet en de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode te w orden opgesteld.

30-06-2020
2

In de komende verslagperiode dient de laatste boedelvordering ad € 951,67
geïncasseerd te w orden en de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode dient plaats te vinden.

30-09-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode zijn diverse potentiële doorstartkandidaten
aangeschreven met de vraag of er interesse bestond in het maken van een
doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde. De
geïnteresseerde partijen hebben – na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring – de nodige bedrijfsgegevens ontvangen teneinde
een bieding uit te kunnen brengen. Thans vinden gesprekken plaats met
gegadigden om te bezien of een doorstart van (een deel van) de onderneming
van gefailleerde kan w orden gerealiseerd.

31-03-2020
1

Ondanks de nodige interesse vanuit de markt is het – mede vanw ege
onzekerheden in verband met de Corona-crisis – niet mogelijk gebleken om
een doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde te
realiseren.

30-06-2020
2

6.5 Verantwoording
In een volgend verslag zal een nadere uiteenzetting van het biedingstraject
w orden gegeven.

31-03-2020
1

Na het uitspreken van het faillissement zijn de doorstartmogelijkheden
onderzocht w aarbij een groot aantal partijen is aangeschreven. Er is
vervolgens een biedingstraject gestart. In dat kader hebben partijen die hun
interesse kenbaar hadden gemaakt, na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring, informatie over gefailleerde ontvangen. Geen van
de geïnteresseerden heeft – mede vanw ege onzekerheden in verband met de
Corona-crisis - uiteindelijk een bieding uitgebracht.

30-06-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

31-03-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.

31-03-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de eerste verslagperiode is het biedingstraject ten aanzien van een
mogelijke doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde
opgestart. In de komende verslagperiode dient dit traject te w orden afgerond.

31-03-2020
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In deze verslagperiode is gebleken dat het realiseren van een doorstart van
(een deel van) de activiteiten van gefailleerde (vooralsnog) niet mogelijk is.

30-06-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In deze verslagperiode is de digitale financiële administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden
gedaan naar de vraag of op een juiste w ijze invulling is gegeven aan de
boekhoudplicht.

31-03-2020
1

Mede aan de hand van de door een extern bureau uitgevoerde analyse van
de financiële administratie is geconcludeerd dat op een juiste w ijze invulling
lijkt te zijn gegeven aan de boekhoudplicht.

30-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
van 2017 is gedeponeerd, echter niet tijdig. De deponeringstermijn voor de
jaarrekening van 2019 w as op datum faillissement nog niet verstreken.

31-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

31-03-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard (Hoge Raad
17 oktober 2003, NJ 2004/282), aangezien meer dan vijf jaar is verstreken
nadat de vordering opeisbaar is gew orden (zie voor de oprichtingsdatum 1.1).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-03-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

31-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-03-2020
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) zal mede aan de hand van de veiliggestelde
(digitale) administratie w orden onderzocht of er voor datum faillissement
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

31-03-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode heeft de rechtmatigheidsonderzoek een aanvang
genomen. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet.

31-03-2020
1

In de tw eede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet
w aarbij onder meer onderzoek is verricht naar het eerste deel van de
veiliggestelde data. Het onderzoek zal in de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

30-06-2020
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet
w aarbij een extern bureau een analyse van de administratie heeft gemaakt.
Deze analyse w ordt thans bestudeerd. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
in de komende verslagperiode(n) voortgezet.

30-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

31-03-2020
1

€ 27,23

30-06-2020
2

€ 33,28

30-09-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.

31-03-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.

31-03-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.177,80

31-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

31-03-2020
1

8

30-06-2020
2

10

30-09-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.260,68

31-03-2020
1

€ 16.454,12

30-06-2020
2

€ 19.830,34

30-09-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

31-03-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

31-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
(Vooralsnog) lijkt gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures.

31-03-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde niet betrokken is bij
lopende procedures.

30-06-2020
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9.2 Aard procedures
(Vooralsnog) niet van toepassing.

31-03-2020
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Niet van toepassing.

30-06-2020
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9.3 Stand procedures
(Vooralsnog) niet van toepassing.

31-03-2020
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Niet van toepassing.

30-06-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
(Vooralsnog) niet van toepassing.

31-03-2020
1

Niet van toepassing.

30-06-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de aangetroffen activa dienen te gelde te w orden gemaakt;
- onderzocht dient te w orden of gefailleerde nog andere activa in eigendom
heeft;
- de incasso van de debiteuren dient te w orden voortgezet;
- de resterende leasevoertuigen dienen te w orden ingeleverd;
- er dient uitvoering te w orden gegeven aan de uitkomst van het onderzoek
naar de rechtsgeldigheid van de pretense zekerheden;
- de tijdelijke voortzetting van de onderneming dient te w orden voortgezet en
vervolgens te w orden afgerond;
- de financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode dient plaats te
vinden;

31-03-2020
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- de doorstartmogelijkheden van de onderneming van gefailleerde dienen
nader te w orden onderzocht;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- de verzekeringen dienen na de voortzetting van de activiteiten en de verkoop
van de activa te w orden geroyeerd.
- de financiële afw ikkeling van de veilingen dient plaats te vinden;
- de resterende bedrijfsmiddelen dienen te gelde w orden gemaakt;
- onderzocht dient te w orden of het beeldmerk te gelde kan w orden gemaakt;
- onderzocht dient te w orden of gefailleerde nog andere activa in eigendom
heeft;
- de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren dient te w orden voortgezet;
- het overleg met (de advocaat van) SAU dient te w orden afgerond;
- de incasso van de boedeldebiteuren dient te w orden voortgezet;
- de financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode dient te w orden
opgesteld;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

30-06-2020
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- onderzocht dient te w orden of het beeldmerk te gelde kan w orden
gemaakt;
- de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren dient te w orden voortgezet;
- de laatste boedelvordering dient te w orden geïncasseerd;
- de financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode dient te w orden
opgesteld;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

30-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

31-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-12-2020

30-09-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

31-03-2020
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Bijlagen
Bijlagen

