FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 21 november 2014

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: IJK Multi Onderhoud BV
: F.05/14/986
: 14 oktober 2014
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Schoonmaakbedrijf
: 2013: € 1.032.249
: 12

Saldo boedelrekening

: € 9.278,89.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 14 oktober t/m 21 november 2014
: 72,65
: 72,65

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van IJK Multi Onderhoud BV, hierna IJK Multi, is IJK
Holding BV, eveneens in staat van faillissement verklaard (F.05/14/987), met als
bestuurders en aandeelhouders de heer Van Dam en mevrouw Van der Wolf.

1.2

Winst en verlies
2014: ca. € 50.000 verlies voor belasting.
2013: € 6.886 verlies voor belasting
2012: € 14.186 winst voor belasting

1.3

Balanstotaal
2013: € 787.826
2012: € 875.118
Opmerkelijk is dat de balans over 2013 een eigen vermogen vermeldt van € 185.666.

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
De kantoor- en bedrijfshal worden door IJK Multi gehuurd van IJK Holding voor een
huur van € 3.000 per maand. De huur is beëindigd met inachtneming van de termijn
van art. 39 Fw.

1.7

Oorzaak faillissement
De gefailleerde onderneming hield zich bezig met reiniging en onderhoud van
lichtreclames aan lantaarnpalen, gevels, stadsplattegronden, alsmede met
schoonmaakwerkzaamheden van winkelcentra, abri’s, kantoren en wagenparken.
Enerzijds was er in 2013 sprake van toenemend verlies als gevolg van afname van het
aantal lichtreclames, anderzijds was er sprake van een ernstig liquiditeitstekort als
gevolg van onttrekkingen door de bestuurder, aan derden verstrekte leningen, c.q.
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gelden, met als gevolg een tot € 507.000 opgelopen belastingschuld en fiscaal beslag
terzake. Beide omstandigheden zijn naar het zich laat aanzien als oorzaak van het
faillissement aan te merken. Een en ander vraagt nader onderzoek.
De bestuurder zag zich genoodzaakt het eigen faillissement aan te vragen.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
12 personeelsleden excl. beide indirect bestuurders.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
Idem.

2.3

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

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
In de boedel van IJK Multi bevinden zich geen onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen
3.2

Beschrijving
Tot de boedel behoren 10 bedrijfsvoertuigen, waaronder een 4 hoogwerkers, alsmede
magazijninrichting, kantoorinventaris en een voorraad schoonmaakmiddelen. Er heeft
een beschrijving c.q. taxatie plaatsgevonden.

3.6

Verkoopopbrengst
Verkoop zal plaatsvinden middels een internetveiling.

3.7

Boedelbijdrage
Er zijn boedelbijdragen overeengekomen voor de verschillende onderdelen van de
activa.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De lopende opdrachten aan schoonmaakwerkzaamheden zijn gedurende de
opzegtermijn van het personeel zo veel mogelijk uitgevoerd.

3.10 Verkoopopbrengst
De boedelvorderingen terzake bedragen € 42.112 ex btw.
3.11 Boedelbijdrage
Deze vorderingen vallen vrij in de boedel.
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Andere activa
3.12 Beschrijving
Er is een vordering in rekening-courant aanwezig op IJK Holding van € 160.720.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie bedroeg het totaal van de openstaande vorderingen per
faillissementsdatum € 112.353.

4.2

Opbrengst
Per heden is ontvangen voor een bedrag van € 26.727 op de rekening bij de Rabobank
ten name van gefailleerde.

4.3

Boedelbijdrage
Er is een boedelvergoeding overeengekomen van 10% over de buiten rechte van
debiteuren ontvangen betalingen.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

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

5.2

Beschrijving zekerheden
Als zekerheid is stil pandrecht gevestigd op vorderingen, inventaris, voorraden en een
2e stil pandrecht op de voertuigen, na een 1e stil pandrecht van De Lage Landen.
Daarnaast heeft de Rabobank een recht van 1e hypotheek op de bedrijfshal. Voorts zijn
borgstellingen verstrekt door de beide indirect bestuurders in privé van € 50.000 ieder.

5.3

Leasecontracten
Er zijn 5 bedrijfsvoertuigen gefinancierd door 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.

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.

5.5

Boedelbijdragen
Voor de verschillende activa zijn boedelbijdragen overeengekomen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld. Goederen van
derden worden zoveel mogelijk uitgeleverd.

5.7

Reclamerechten
Er is geen recht van reclame ingeroepen.
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5.8

Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierecht.

6.

Doorstart/voortzetten
Inspanningen om te komen door een doorstart hebben niet geleid tot het beoogde
resultaat.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn opgesteld. In de administratie over 2014 zijn de
mutaties intern geboekt tot aan faillissementsdatum.

7.2

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

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
Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde sub 1.7.

7.6

Paulianeus handelen
Een onttrekking van € 10.000 is door de bestuurder aan de boedel teruggestort.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering van het UWV te verwachten aan overgenomen loonverplichtingen. De boedelkosten in verband met uitvoering van onderhanden werk
belopen € 2.521,11 incl. btw. Deze zijn voorgefinancierd door de Rabobank.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 695.128 voor beide
vennootschappen gezamenlijk op grond van de bestaande fiscale eenheid en
aansprakelijkstelling ex art 41 Invorderingswet.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend aan overgenomen loonverplichtingen.

8.4

Andere preferente crediteuren
Een werknemer heeft een vordering ingediend van € 138.158 aan overwerkuren,
reiskosten over de afgelopen 5 jaar. De vordering wordt betwist.

8.5/6 Concurrente crediteuren
De 12 bekende crediteuren hebben vorderingen ingediend van € 66.478,51.

4

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien is een vereenvoudigde afwikkeling niet uitgesloten.

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 activa;
- Invordering debiteuren;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- Afwikkeling vorderingen UWV.
10.3 Indiening volgend verslag
21 februari 2015.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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