FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 21 november 2014

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: IJK Holding BV
: F.05/14/987
: 14 oktober 2014
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Holding- en beheersactiviteiten
: 2013: € 131.000
:2

Saldo boedelrekening

: € nihil.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 14 oktober t/m 21 november 2014
: 6,05
: 6,05

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurders van en tevens houders van alle aandelen in IJK Holding BV, zijn de heer
Van Dam en mevrouw Van der Wolf. IJK Holding BV is bestuurder en tevens enig
aandeelhouder van IJK Multi Onderhoud BV, die eveneens in staat van faillissement is
verklaard (F.05/14/986).

1.2

Winst en verlies
2014: Daar de activiteiten beperkt zijn tot beheer en bestuur, is geen regelmatige
administratie bijgehouden.
2013: € 15.566 verlies voor belasting
2012: € 16.877 verlies voor belasting

1.3

Balanstotaal
2013: € 653.381
2012: € 645.972

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.5

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is geïnventariseerd. Voor de activa van de boedel relevante
verzekeringen worden gecontinueerd c.q. aangepast.

1.6

Huur
IJK Holding maakte geen gebruik van gehuurde kantoorruimte.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De directe aanleiding is het
eveneens op eigen verzoek uitgesproken faillissement van de dochtervennootschap
IJK Multi Onderhoud BV voornoemd. Voor de achterliggende oorzaken van dit laatste
faillissement wordt verwezen naar het daarin uitgebrachte openbaar verslag.
De gefailleerde Holding hield zich uitsluitend bezig met beheer en bestuursactiviteiten
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van de dochtervennootschap. De omzet omvatte uitsluitend de aan de dochter
berekende fee en huur. De lasten omvatten het salaris van de bestuurders alsmede de
hypotheeklasten van het aan de Holding in eigendom toebehorende bedrijfspand.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
2 bestuurders voornoemd.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
Idem.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Ontslag is aangezegd bij brief d.d. 16 oktober 2014.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
Tot de boedel van IJK Holding behoort een bedrijfshal aan de Kauwenhoven 12 te
Lunteren, die is verhuurd aan de dochtervennootschap voor de uitoefening van haar
onderneming. Aan de bedrijfshal is een bedrijfswoning verbonden die in eigendom
toebehoort aan de heer en mevrouw Van Dam in privé. Er is een taxatierapport
uitgebracht.

3.2

Verkoopopbrengst
Voormelde onroerende zaken zijn reeds voor faillissement te koop aangeboden bij een
makelaarskantoor. Met de bank vindt overleg plaats over onderhandse verkoop door de
boedel.

3.3

Hoogte hypotheek
Op de bedrijfshal rust een hypothecaire inschrijving van € 400.000.

3.4

Boedelbijdrage
De boedelbijdrage is onderwerp van overleg met de Rabobank.

Bedrijfsmiddelen
3.4

Beschrijving
Er zijn geen andere bedrijfsmiddelen aanwezig.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Niet van toepassing.

Andere activa
3.12 Beschrijving
Tot de boedel behoren de aandelen in de dochtervennootschap.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is een vordering in rekening-courant op de directie ten bedrage van € 152.583 per
ultimo 2013. Daarnaast heeft de Holding een boedelvordering op IJK Multi uit hoofde
van verhuur van de bedrijfshal van € 3.000 per maand gedurende de opzegtermijn van
3 maanden. Deze vordering valt vrij in de boedel.

4.2

Opbrengst
Verhaalsmogelijkheden voor de vordering op de directie worden onderzocht.

4.3

Boedelbijdrage
Met betrekking tot deze vordering zijn nog geen afspraken getroffen.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 160.986 uit hoofde van een
geldlening verstrekt aan IJK Holding, alsmede van € 86.766 uit hoofde van een
vordering in rekening-courant jegens IJK Multi Onderhoud, waarvoor IJK Holding
hoofdelijk aansprakelijk medeschuldenaar is. Het totaal der vordering is € 247.752.

5.2

Beschrijving zekerheden
Als zekerheid heeft de Rabobank een recht van 1e hypotheek op de bedrijfshal.
Daarnaast is ten laste van IJK Holding een stil pandrecht gevestigd op haar
vorderingen, alsmede ten laste van IJK Multi op haar vorderingen, inventaris,
voorraden en een 2e stil pandrecht op de voertuigen, na een 1e stil pandrecht van De
Lage Landen. Daarnaast zijn borgstellingen afgegeven door de beide bestuurders van
€ 50.000 ieder.

5.3

Leasecontracten
Er zijn door IJK Multi 5 bedrijfsvoertuigen gefinancierd bij De Lage Landen met als
zekerheid een op deze voertuigen gevestigd stil 1e pandrecht, dat ook is gevestigd op
de overige voertuigen waarvan de financiering door aflossing is geëindigd. De
vordering van De Lage Landen bedraagt € 145.000. IJK Holding is hoofdelijk
medeschuldenaar voor deze vordering.

5.4

Separatistenpositie
Zowel De Lage Landen als de Rabobank hebben er mee ingestemd dat de verkoop
van de verpande activa door de boedel plaatsvindt middels een internetveiling. Met
betrekking tot de bedrijfshal wordt verwezen naar het gestelde sub 3.2.

5.5

Boedelbijdragen
Voor de verschillende activa zijn boedelbijdragen overeengekomen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn opgesteld. Over 2014 is geen administratie
bijgehouden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2012 is gedeponeerd op 28-11-2013.
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7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 21 mei 2008. De geplaatste aandelen zijn
volgestort door inbreng van de onderneming v.o.f. IJK Multi Onderhoud.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt daarop in een volgend verslag teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt daarop in een volgend verslag teruggekomen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn geen bijzondere boedelvorderingen te verwachten.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 583.315, bestaande uit
€ 377.840 aan omzetbelasting verschuldigd door de fiscale eenheid, € 30.361 aan
loonheffing en € 1.453 aan motorrijtuigenheffing en € 173.661 op grond van
aansprakelijkheid ex art 43 Invorderingswet. Beide vennootschappen vormden een
fiscale eenheid, die per faillissementsdatum is ontbonden.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen vordering.

8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er is 1 concurrente crediteur bekend met een vordering van € 6.300,49. Daarnaast is er
een intercompany schuld aan IJK Multi van € 160.720 per ultimo 2013.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling is thans nog niet aan te geven.

9.

Procedures
Er zijn geen procedures bekend.

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling
De termijn voor afwikkeling is thans nog niet aan te geven.
10.2 Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Verkoop bedrijfshal;
- Verhaal vordering directie;
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
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10.3 Indiening volgend verslag
21 februari 2015.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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