FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: RCL B.V.
: F.05/14/922
: 23 september 2014
: Mr C.A. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming

:Reclamebureau

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo faillissementsrekening

: 2013: € 641.658
:4
: € 5.854,92

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 23 september t/m 11 november 2014
: 48,80
: 48,80

1.
1.

Datum 11 november 2014

Inventarisatie
Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Sloopbedrijf GB B.V. sinds 3 september 2014.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Sloopbedrijf GB B.V. is Sloopbedrijf AU B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Sloopbedrijf AU BV is Hendrik van Ginkel,
geboren 08-05-1978, wonende te Dedemsvaart.
Voorgaande bestuurders zijn:
over de periode 8 maart 2013 tot 22 mei 2014: GIVAR B.V. te Scherpenzeel
(kvk 321163650);
over de periode 22 mei tot 3 september 2014: Groot Overeem Vastgoed
Renswoude B.V. te Scherpenzeel (kvk 55650716).
Bestuurder van deze vennootschappen is uiteindelijk Dirk van Ginkel, de
vader van Hendrik van Ginkel. Als reden voor de overdracht van de aandelen
per 3 september 2014 wordt genoemd de gezondheidstoestand van Dirk van
Ginkel.

1.1

Winst en verlies
2013: € 60.094 verlies

1.3

Balanstotaal
2013: € 280.361

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn volgens de bestuurder beëindigd.

1.6

Huur
Het bedrijfspand aan de Kauwenhoven 14 te Lunteren is gehuurd voor een huurprijs
van € 27.800,- ex BTW per jaar. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd op
8 oktober 2014 tegen 8 januari 2015.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming is voortgekomen uit een doorstart begin 2013 van de onderneming
van Reclame Centrum Lunteren, een eenmanszaak van E.G. van 't Foort, gefailleerd
op 13 mei 2013 (F13/425). Na deze doorstart is Van 't Foort nog enige tijd bij de
onderneming betrokken gebleven, maar is vervolgens na een conflict vertrokken. Van
Ginkel, de nieuwe eigenaar/bestuurder heeft de onderneming niet winstgevend kunnen
maken en besloten tot eigen aangifte van het faillissement.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
4 personeelsleden.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
8 personeelsleden.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Ontslag is aangezegd per brief van 24 september 2014.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
De volledige bedrijfswinkelinventaris is daags voor het faillissement uit het
bedrijfspand verwijderd. Volgens mededeling van de bestuurder zijn de
bedrijfsmiddelen in de loop van 2014 verkocht om liquide middelen te generen ter
betaling van de lopende verplichtingen. De bedrijfsmiddelen zijn vervolgens op basis
van huur aan de onderneming beschikbaar gesteld. Deze verkoop heeft
plaatsgevonden aan Van Ginkel Holding Group B.V., een vennootschap van een Jan
Willem van Ginkel (een broer van de bestuurder Hendrik van Ginkel)
De bedrijfswagens zijn op dezelfde manier verkocht in april 2014 aan GIVAR B.V.,
een vennootschap van vader Dirk van Ginkel.
Op basis van de eigendomspretentie uit hoofde van voornoemde transacties, is het
bedrijfspand vlak voor het faillissement volledig ontruimd door de genoemde heren
Van Ginkel en met de kennelijke goedkeuring en medewerking van de bestuurder
Henk van Ginkel.

Over deze gang van zaken heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder en zijn advocaat, waarin is toegezegd om de feitelijke gegevens van de
vermelde transacties inzichtelijk te maken en te verantwoorden. Deze informatie is
nog niet ontvangen.
Wel is aan de curator teruggegeven de server waarop de financiële administratie is
verwerkt.
3.6

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.7

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het verwijderen van de bedrijfsmiddelen is niet gemeld aan de belastingdienst.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Voorraden voor zover aanwezig geweest, zijn ook voor het faillissement weggehaald.
Zie hiervoor onder 3.5. Nader onderzoek zal volgen.

3.10

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.11

Boedelbijdrage
n.v.t.

Andere activa
3.12
4.

Andere activa zijn evenmin aangetroffen.
Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie is het openstaande saldo debiteuren € 31.321,40. De
incassering hiervan is opgestart door het verzenden van een eerste aanmaning. Een
aantal debiteuren hebben zich beroepen op een verrekenbare tegenvordering. In
hoeverre het openstaande saldo incasseerbaar is, is nog niet in te schatten.

4.2

Opbrengst
Tot op heden is van de openstaande debiteuren geïncasseerd een bedrag ad € 5.854,87.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteuren vallen in de boedel.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De onderneming is niet gefinancierd met een bancaire lening.

5.2

Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.3

Leasecontracten
Er is een leasecontract voor de kopieermachine. Het betrof een operational lease. De
kopieermachine is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

5.4

Separatistenpositie
n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Aangezien in de boedel geen bedrijfsmiddelen en voorraad is aangetroffen, zijn
eigendomsvoorbehouden niet verder onderzocht.

5.7

Reclamerechten
Er is geen recht van reclame ingeroepen.

5.8

Retentierechten
Er is geen retentierecht uitgeoefend.

6.

Doorstart/voortzetten

Het voorzetten dan wel doorstarten van de onderneming is niet aan de orde.
7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden tot datum faillissement in eigen beheer. Of dit een
volledig en juist beeld geeft is nog niet onderzocht. De jaarrekening 2013 is opgesteld
door een externe accountant.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is niet gedeponeerd, maar de termijn voor deponering op datum
faillissement was nog niet verstreken.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 8 maart 2013 met een geplaatst en gestort
kapitaal van € 18,-.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Ter zake zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden.

7.6

Paulianeus handelen
Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden, waarbij in eerste instantie de hiervoor
onder 3.5 genoemde transacties nader onderzocht en beoordeeld zullen worden.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering te verwachten van het UWV terzake van overgenomen
loonverplichtingen. Voorts zal de huur tijdens het faillissement gedurende de
opzegtermijn een boedelvordering zijn.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de belastingdienst een vordering ingediend van € 52.446,-.

8.3

Preferente vordering van het UWV
De vordering van het UWV terzake overgenomen loonverplichtingen is nog niet
bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Door een ex-werknemer is nog een loonvordering ingediend ad € 2.103,43.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Aantal crediteuren:66
Totaal bedrag aan ingediende vorderingen: € 95.084,26.
8.7

9.

Verwachte wijze van afwikkeling
Hier is op dit moment nog geen inschatting van te geven.
Overig

9.1

Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is op dit moment nog niet te aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- onderzoek naar de activatransacties;
- invordering debiteuren.

9.3

Indiening volgend verslag
11 februari 2015

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

