Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

17-10-2017

Insolventienummer:

F.16/17/400

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015722:F001

Datum uitspraak:

12-09-2017

Curator:

Mr. E. Douma

R-C:

mr. SC Hagedoorn

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Woodpecker B.V. (hierna: ³de vennootschap´
Statutair adres: Schoorl
Vestigingsadres: Nijverheidsweg 10
3641 RR Mijdrecht
KvK-nr: 30063843
Faillissementsnummer : F 16/17/400
Datum uitspraak : 12 september 2017
Curator : mr. E. Douma
Rechter-commissaris : mr. S.C. Hagedoorn

Activiteiten onderneming
de vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het
Handelsregister ±bezig houdt met: groothandel in parketvloeren en aanverwante
artikelen
Omzetgegevens
2017: EUR 1.312.800,= (tot en met juli 2017)
2016: EUR 2.668.546,=
2015: EUR 3.177.051,=
2014: EUR 3.758.444,=
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

Personeel gemiddeld aantal
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het
gemiddeld aantal personeelsleden: 8
Saldo einde verslagperiode
€ 5.000,00
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Nummer:

1

Datum:

17-10-2017

Verslagperiode
12 september 20176 t/m 16 oktober 2017
Bestede uren in verslagperiode
75,1 uren
Bestede uren totaal
75,1 uren
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over
de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie
van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs
gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen
geen rechten worden ontleend

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 1976 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 28
december 1976.
(QLJDDQGHHOKRXGHUHQEHVWXXUGHULV*UQGRUI+ROGLQJ%9 VLQGV14 juli 2000). Enig
DDQGHHOKRXGHUHQEHVWXXUGHUYDQ*UQGRUI+ROGLQJ%9LVGH'XLWVHYHQQRRWVFKDS
(UZLQWHU+UQH%HWHLOLJXQJVJHVHOOVFKDIWPE+ &R.*YDQZHONHYHQQRRWVFKDSWHU
+UQH9HUP|JHQVYHUZDOWXQJ*PE+HQLJDDQGHHOKRXGHUHQEHVWXXUGHULV%HVWXXUGHU
YDQWHU+UQH9HUP|JHQVYHUZDOWXQJ*PE+LVGHKHHU(WHU+UQH
*UQGRUI+ROGLQJ%9LVHYHQHHQVLQVWDDWYDQIDLOOLVVHPHQWYHUNODDUGRS12 september
2017, met aanstelling van mr. E. Douma tot curator. De curator zal in het faillissement
YDQ*UQGRUI+ROGLQJ%9DI]RQGHUOLMNYHUVODJJDDQOHJJHQ

1.2

Winst en verlies
2017 (tot en met juli): EUR 63.328,= (verlies)
2016: EUR 102.466,= (verlies)
2015: EUR 84.385,= (verlies)
2014: EUR 5.474,= (winst)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
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Nummer:
1.3

1

Datum:

17-10-2017

Balanstotaal
2017: EUR 3.720.445,=
2016: EUR 3.876.638,=
2015: EUR 3.479.221,=
2014: EUR 3.472.317,=
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende
procedures

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de
navolgende verzekeringen gesloten:
- Combi Brandverzekering
- Ondernemerspakket ±Glasverzekering ±Elektronica
- AVB Aansprakelijkheid
- Landmateriaal
- Collectieve ongevallen;
- Geldtransport
- Verkeersaansprakelijkheid
- Transportverzekering
- WA - Autoverzekering
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRU
middel van royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen
opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement
nog gedurende enige tijd in stand dient te blijven. De curator verwacht op korte termijn
LQ]DJHWHKHEEHQLQHHQHYHQWXHOHSUHPLHUHVWLWXWLHLQYHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQ
de verzekeringen.
Met betrekking tot het tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten verzekeringen
heeft de curator de zekerheidsgerechtigden verzocht de betaling van de premie (deels)
voor hun rekening te nemen, welke toezegging de curator heeft ontvangen.

1.6

Huur
'HYHQQRRWVFKDSDOWKDQV*UQGRUI+ROGLQJ%9KXXUWHHQEHGULMIVUXLPWHDDQ
Nijverheidsweg 10 te (3641 RR) Mijdrecht. Verhuurders zijn de heer B. Otto en de heer
S. Otto.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op 30
september 2017. De huurovereenkomst is op 15 september 2016 opgezegd tegen 1
oktober 2017. De curator is in overleg met de verhuurder over het betalen van een
redelijke gebruiksvergoeding ter hoogte van de laatst betaalde maandelijkse huurprijs
voor het gebruik van het pand tot het moment dat de activa zijn verkocht.
Er is een waarborgsom aan de verhuurder betaald, welke inmiddels is verrekend met
achterstallige huurpenningen.
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Nummer:
1.7

1

Datum:

17-10-2017

Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is de omzet in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald
waardoor de liquiditeit ernstig onder druk is komen te staan. Er is aan de kostenkant
gesneden om het vaste kostenniveau structureel te verlagen, hetgeen niet het gewenste
effect heeft gehad. Er is daarnaast gesproken met diverse overnamekandidaten, maar
dit heeft niet tot een overname geleid. Volgens de directie heeft de bank het krediet
opgezegd, zodat het bestuur zich genoodzaakt heeft gezien eigen aangifte van
faillissement te doen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
8.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
8.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 15 september 2017

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft persoonsbijeenkomst gehouden en de werknemers het ontslag
aangezegd. Vervolgens heeft het UWV een intake gehouden. Dit onderdeel is afgerond.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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3.5

1

Datum:

17-10-2017

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van de vennootschap bestaan uit een kantoorinventaris, een
magazijninventaris (stellingen, heftruck, gereedschappen, diverse machines) en een
bestelbus.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Voor de bestelbus: zie 3.11.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde
in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
'HEHGULMIVPLGGHOHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUGHQJHWD[HHUG*HwQWHUHVVHHUGHQ]LMQYRRU]LHQ
van een verkoopmemorandum. Er zijn echter geen biedingen binnengekomen die tot
een onderhandse verkoop aanleiding hebben gegeven zodat de bedrijfsmiddelen
worden geveild door BVA.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De voorraad bestaat met name uit vloeren (parkethout, laminaat, PVC) en de daarvoor
benodigde materialen (lijm, plinten, vloerwas etc.). Er is geen onderhanden werk, wel is
er een orderportefeuille voorhanden, zie onderdeel 3.12.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De voorraad is door de curator (onderhands) verkocht tezamen met de
debiteurenportefeuille, de bestelbus en de andere activa (Goodwill). De totale koopprijs
bedraagt EUR 355.000,=.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Met de pandhouder is afgesproken dat bij verkoop van de voorraad, de bestelbus en de
debiteurenportefeuille aan de boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan ad €
7.500,=.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft werkzaamheden verricht ten behoeve van de verkoop van onder meer
de voorraad. Dit onderdeel is afgewikkeld.
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Datum:

17-10-2017

Andere activa: Beschrijving
De navolgende andere activa werden aangetroffen:
- Orderportefeuille;
- Klantenbestand;
- Domeinnamen;
- Merknaam: µ¶Dumby¶¶

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Een deel van de andere activa zijn verpand (o.a. merknaam en domeinnamen), en ander
deel niet. Bovenstaande andere activa zijn onderhandse verkocht. Voor de niet
verpande activa is een koopprijs door de boedel ontvangen van EUR 5.000,=.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De andere activa zijn onderhands, met toestemming van de rechter-commissaris,
verkocht.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal
van de debiteurenvorderingen € 382.283,72 bedraagt. De verpande debiteuren worden
JHwQFDVVHHUGGRRU,1*&RPPHUFLDO)LQDQFH%9'HQRPLQDOHZDDUGHYDQGH
debiteuren bedraagt € 298.492,25, waarvan het nog openstaande door ING Commercial
Finance B.V. te incasseren bedrag ziet op een bedrag van € 185.915,03.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Zie 3.11.

4.4

Werkzaamheden
De (verpande) debiteuren zijn verkocht tezamen met de voorraad en de andere activa.
De curator verwijst naar hetgeen onder hoofdstuk 3 is opgenomen. Dit onderdeel is
afgerond

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Door ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. is een vordering ingediend van in
totaal EUR 497.294,37.
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5.2

1

Datum:

17-10-2017

Leasecontracten
De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten:
- een overeenkomst van operational lease met betrekking tot een tweetal voertuigen
(leaseauto¶s) bij Alphabet Nederland;
HHQRYHUHHQNRPVWYDQRSHUDWLRQDOOHDVHPHWEHWUHNNLQJWRWppQYRHUWXLJ OHDVHDXWR 
bij Athlon Lease;
De curator heeft de voertuigen aan de leasemaatschappijen afgegeven.

5.3

Beschrijving zekerheden
n verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de
vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de orderportefeuille;
- pandrecht, eerste in rang, op de rechten uit (krediet)verzekeringsovereenkomst(en);
- pandrecht (verklaring) op het merkenrecht;
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken;

5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie
van separatist.

5.5

Boedelbijdragen
Ten aanzien van de onderhandse verkoop van de verpande activa is de curator een
boedelbijdrage met de pandhouder overeengekomen van EUR 7.500,=.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen
gemaakt eigendomsvoorbehoud. Per geval is nagegaan of voor een rechtsgeldig
beroep op eigendomsvoorbehoud is voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat
het geval is geweest zijn de nog aanwezige zaken (voorraad) waarop een
eigendomsvoorbehoud rust door NTAB (in overleg met de pandhouder en de curator)
op 9 oktober 2017 uitgeleverd aan de rechthebbenden. De resterende voorraad is
inmiddels verkocht. Dit onderdeel is afgerond.

5.7

Retentierechten
Hierop is geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.
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1

Datum:

17-10-2017

Werkzaamheden
De curator heeft afspraken gemaakt met de pandhouder ten aanzien van de verkoop van
de verpande activa en de boedelbijdrage. Tevens zijn de eigendomsvoorbehouden
afgewikkeld. Tot slot zijn de leaseauto¶s afgegeven aan de leasemaatschappijen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming wordt niet voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Na een eerste inventarisatie heeft de curator besloten de onderneming niet (tijdelijk)
voort te zetten.

6.4

Doorstart: Beschrijving
'HFXUDWRUKHHIWGHPRJHOLMNKHGHQYDQHHQGRRUVWDUWJHwQYHQWDULVHHUG*HEOHNHQLVGDW
daarvoor in de markt geen belangstelling was.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Er wordt geen doorstart gemaakt. De curator is doende met de afwikkeling.
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Nummer:

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

1

Datum:

17-10-2017

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het
adres van de vennootschap. De bestuurder is verzocht de (fysieke) administratie te
bewaren. De curator heeft de van belang zijnde administratie in digitale vorm
ontvangen.
Na een eerste bestudering van den aangeleverde administratie lijkt er aan de
administratieplicht te zijn voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
n verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is inmiddels verjaard.
De curator zal hier geen onderzoek naar doen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.6

Paulianeus handelen
Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris
en de verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het
faillissement.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad €
87.772,00, ter zake van omzetbelasting.
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8.3

1

Datum:

17-10-2017

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend. Deze vordering verwacht de
curator de komende verslagperiode te ontvangen.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er is door andere preferente crediteuren nog geen vordering ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn 17 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 586.617,31

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de omvang van het actief verwacht de curator niet dat er een uitkering kan
worden gedaan aan de (concurrente) crediteuren.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
geverifieerd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

17-10-2017

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
werkzaamheden:
- verkoop/veiling van de bedrijfsmiddelen (inventaris);
- afwikkeling huurovereenkomst;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 16 januari 2018.

10.4

Werkzaamheden
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