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Algemene gegevens
Naam onderneming
W oodpecker B.V.

30-04-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W oodpecker B.V. (hierna: "de vennootschap")
Statutair adres: Schoorl
Vestigingsadres: Nijverheidsw eg 10, 3641 RR Mijdrecht
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KvK nr.: 30063843
Faillissementsnummer: F 16/17/400
Datum uitspraak: 12 september 2017
Op 1 februari 2018 is mr. J.C.M. Silvius benoemd tot opvolgend curator.

Activiteiten onderneming
de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met: groothandel in parketvloeren en
aanverw ante artikelen

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.312.800,00

€ -63.828,00

€ 3.720.445,00

2016

€ 2.668.546,00

€ -102.466,00

€ 3.876.638,00

2015

€ 3.177.051,00

€ -84.385,00

€ 3.479.221,00

2014

€ 3.758.444,00

€ 5.474,00

€ 3.472.317,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8
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In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement
bedraagt het gemiddelde aantal personeelsleden 8.

Boedelsaldo
€ 21.292,66
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Verslagperiode
30-04-2018
3

van
26-1-2018
t/m
27-4-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

8,20 uur

totaal

8,20 uur

Toelichting bestede uren
Het totaal aan bestede uren in de afgelopen perioden bedraagt 107,6 uren
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1. Inventarisatie
Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 1976 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 28 december 1976.
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Enig aandeelhouder en bestuurder is Gründorf Holding B.V. (sinds 14 juli
2000). Enig aandeelhouder en bestuurder van Gründorf Holding B.V. is de
Duitse vennootschap Erw in ter Hürne Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
van w elke vennootschap ter Hürne Vermögensverw altung GmbH enig
aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurder van ter Hürne
Vermögensverw altung GmbH is de heer E. ter Hürne.
Gründorf Holding B.V. is eveneens in staat van faillissement verklaard op 12
september 2017, met aanstelling van mr. E. Douma tot curator. De curator zal
in het faillissement van Gründorf Holding B.V. afzonderlijk verslag gaan
leggen.

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende
procedures.
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Verzekeringen
De kosten van verzekering zijn afgerekend met de pandhouder. Deze kosten
zijn begrepen in de algehele afrekening.
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Huur
De kosten van het gebruik van het gehuurde zijn afgerekend met de
pandhouder. Deze kosten zijn begrepen in de algehele afrekening.
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Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is de omzet in de afgelopen jaren aanzienlijk
gedaald w aardoor 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 gew enste 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.
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2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
8

Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
8

Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-9-2017

8

totaal

8

Toelichting

Werkzaamheden personeel
De curator heeft persoonsbijeenkomst gehouden en de w erknemers het
ontslag aangezegd. Vervolgens heeft het UW V een intake gehouden. Dit
onderdeel is afgerond.
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3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Andere activa
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
De afrekening met de bank heeft plaatsgevonden.
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Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
In de verslagperiode heeft Plyquet Holzimport GmbH zich gemeld. Plyquet is
leverancier van parketvloeren en schuldeiser in het faillissement. Hoew el
daartoe schriftelijk uitgenodigd heeft Plyquet verzuimd om een beroep te
doen op eigendomsvoorbehoud. W el heeft men de vordering ingediend en
enige tijd nadien heeft men een exemplaar van de algemene voorw aarden
naar de curator gezonden. Daarbij is andermaal verzuimd een beroep te
doen op eigendomsvoorbehoud. In het proces van afw ikkeling is derhalve
geen rekening gehouden met eventuele rechten van Plyquet.
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Thans vordert Plyquet schadevergoeding van de curator qq en pro sé. De
curator voert hierover correspondentie met de advocaat van Plyquet.

Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
De afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden.

Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur
Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

Paulianeus handelen
Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
Boedelvorderingen
€ 0,00
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De boedelvorderingen zullen naar alle w aarschijnlijkheid beperkt blijven tot
het salaris en de voorschotten van de curator, alsmede de huur en het loon
vanaf datum van het faillissement.

Pref. vord. van de fiscus
€ 166.560,00
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De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag
ad € 166.560,00, terzake van omzetbelasting, loonheffing en
motorrijtuigenbelasting.

Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Het UW V heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend.

Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Er is door andere preferente crediteuren nog geen vordering ingediend.

Aantal concurrente crediteuren
42
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Tot op heden zijn er 42 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Bedrag concurrente crediteuren
€ 217.835,89
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Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de omvang van het actief verw acht de curator niet dat er een
uitkering kan w orden gedaan aan de (concurrente) crediteuren.

Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
Het enige punt dat thans nog aandacht behoeft is de gepretendeerde claim
van Plyquet - zie onderdeel 5.6 van dit verslag.
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Termijn afwikkeling faillissement
Indiening volgend verslag
27-7-2018

Werkzaamheden overig
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