FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

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

: € 65.509,73.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 13 februari t/m 28 oktober 2015
: 24,55
: 139,20

1.

Inventarisatie

1.4

Verzekeringen

Datum 28 oktober 2015

Aan premierestituties is op de Raborekening van failliet ontvangen € 188,36. Dit bedrag zal nog
worden verrekend.

3.

Activa

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De opbrengst van de voorraden bedraagt € 15.390,23 (btw verlegd).
De lopende opdrachten aan schoonmaakwerkzaamheden zijn gedurende de opzegtermijn van
het personeel zo veel mogelijk uitgevoerd.

3.10 Verkoopopbrengst
De boedelvorderingen terzake bedragen € 50.664 incl. btw. Hiervan is € 40.809,95
geïncasseerd. Deze vorderingen vallen vrij in de boedel. Aan voor incasso vatbare
bedragen staat nog open € 2.879. De incasso wordt voortgezet in samenhang met die
van de pre-faillissementsvorderingen.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Er is een vordering in rekening-courant aanwezig op IJK Holding van € 160.720. De Holding is
eveneens gefailleerd, zodat deze voor deze vordering geen verhaal bestaat.

Voorts is er een vordering in rekening-courant op de indirect bestuurder ten bedrage
van € 53.551. Met betrekking tot deze vordering wordt gestreefd naar een regeling in
der minne.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie bedroeg het totaal van de openstaande pre-faillissementsvorderingen per faillissementsdatum € 112.353.
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4.2

Opbrengst
Per heden is geïncasseerd voor een bedrag van € 71.541,21 deels op de boedelrekening en
deels op de rekening bij de Rabobank ten name van gefailleerde. Met de Rabobank is
tussentijds afgerekend. Aan voor incasso vatbare vorderingen resteert ca. € 30.000. De

incasso wordt voortgezet.
4.3

Boedelbijdrage
Er is een nadere boedelvergoeding overeengekomen van 100% over de eerste € 5.000
en van 50% over het meerder buiten rechte van debiteuren ontvangen betalingen.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De door de Rabobank ingediende vordering in rekening-courant van € 86.766 is als
gevolg van de opbrengsten van de voorraden en vorderingen teruggebracht tot een
bedrag van € 11.078,62 per heden. De vordering van € 160.986 uit hoofde van een
geldlening verstrekt aan IJK Holding, waarvoor IJK Multi hoofdelijk aansprakelijk
medeschuldenaar is, is ongewijzigd.

5.2

Beschrijving zekerheden
Als zekerheid is stil pandrecht gevestigd op vorderingen. Daarnaast heeft de Rabobank een
e
recht van 1 hypotheek op de bedrijfshal, die tot de boedel van IJK Holding BV behoort. Voorts
zijn borgstellingen verstrekt door de beide indirect bestuurders in privé van € 50.000 ieder.

7.

Rechtmatigheid

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde sub 1.7. Door de fiscus is een boeken
onderzoek ingesteld. In dit rapport geeft geen aanleiding voor een vermoeden van
onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Door de bestuurders zijn hangende de door hen ingediende faillissementsaanvrage bedragen
opgenomen tot een beloop van € 15.886. Hiervan is € 10.000 door de bestuurder aan de boedel
teruggestort. Deze bedragen zijn begrepen in de hiervoor sub 3.12 vermelde vordering.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 58.833,43 aan overgenomen loonverplichtingen. De boedelkosten in verband met uitvoering van onderhanden werk belopen €
2.246,54 incl. btw. Deze zijn voorgefinancierd door de Rabobank. Voorts is er een huurschuld
aan de Holding van € 9.000 voor de opzegtermijn van 3 maanden.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 706.136,20 voor beide
vennootschappen gezamenlijk op grond van de bestaande fiscale eenheid en
aansprakelijkstelling ex art 41 Invorderingswet. Op grond van het ingestelde

boekenonderzoek zijn nadere aanslagen te verwachten, waaronder ook vermindering
van ambtshalve opgelegde aanslagen.
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8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een premievordering ingediend van € 3.844,69 alsmede een vordering €
22.951,10 aan overgenomen loonverplichtingen.

8.4

Andere preferente crediteuren
Een werknemer heeft een vordering ingediend van € 138.158,48 aan overwerkuren, reiskosten
over de afgelopen 5 jaar. De vordering wordt betwist.

8.5/6 Concurrente crediteuren
17 bekende crediteuren hebben vorderingen tot een gezamenlijk beloop van
€ 81.532,88.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien is afwikkeling door opheffing wegens gebrek aan baten te
verwachten.

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:
- Invordering debiteuren;
- Inning rekening-courant vordering bestuurder.
10.3 Indiening volgend verslag
28 januari 2016
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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