FAILLISSEMENTSVERSLAG

2.

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
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 2013: € 641.658
:4
: € 11.010,01
: 12 november 2014 t/m 26 februari 2015
: 30,80
: 79,60

3.

Datum 26 februari 2015

Activa

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.

In april 2014 zijn alle vervoermiddelen door RCL B.V. verkocht aan de toenmalige
bestuurder/aandeelhouder Groot Overeem Vastgoed B.V. voor € 20.500,-. In mei 2014
zijn vervolgens verkocht de complete bedrijfsvoorraad, complete inventaris, software,
computers en telefonie" voor € 22.990,- aan Van Ginkel Holding Group B.V. De
koopsommen zijn aan RCL B.V. betaald. De verkochte activa zijn vervolgens gehuurd
door RCL B.V.

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.

Zie hiervoor onder 3.5. Over het onderhanden werk per datum faillissement ontbreken
nog gegevens.
3.10

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.11

Boedelbijdrage
n.v.t.

Andere activa
3.12

Andere activa zijn evenmin aangetroffen.

Op de dag van het faillissement zijn 2 betalingen ten laste van de bankrekening van
RCL B.V. verricht. Deze betalingen zijn inmiddels door de bank aan de boedel terug
betaald. Het betreft een bedrag ad € 1.532,40.

4.
4.1

Debiteuren
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.

De incassering van de debiteuren is nog in gang.
4.2

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

Op dit moment is aan debiteuren geïncasseerd een bedrag ad € 9.097.92.

7.
7.1

7.5

Rechtmatigheid
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.
Onbehoorlijk bestuur
Ter zake zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Het onderzoek hiernaar loopt nog. Zie 7.6.

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.

Of de hiervoor onder 3.5 omschreven transacties, inhoudende een sale- en leaseback
constructie van de activa, rechtens juist is geweest, is nog in onderzoek.
Voorst is gebleken dat bestuurder GOVR B.V. in augustus 2014 een bedrag aan zich
heeft betaald ad € 3.000,- ter terug betaling van een lening. Gezien de slechte
financiële situatie op dat moment zijn de crediteuren door deze betaling benadeeld. De
nietigheid van deze betaling is ingeroepen en er is gesommeerd tot terugbetaling aan
de boedel.

8.
8.1

Crediteuren
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.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 17.259,27 ter zake van
overgenomen loonverplichtingen tijdens faillissement. Voorts heeft de verhuurder een
boedelvordering ingediend van € 3.811,50 ter zake van huur tijdens faillissement.
8.2

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

Door de belastingdienst is een vordering ingediend van € 74.713,- ter zake van
omzet- en loonbelasting.
8.3

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

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 2.585,92 ter zake van
overgenomen premievorderingen. Voorts heeft het UWV een vordering ingediend ad
€ 13.352,60 ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
8.4

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

Deze vordering is ingetrokken.
8.5/6 Concurrente crediteuren
Aantal crediteuren:66
Totaal bedrag aan ingediende vorderingen: € 95.084,26.

Aantal crediteuren: 67
Totaal bedrag aan ingediende vorderingen: € 96.297,31

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Hier is op dit moment nog geen inschatting van te geven.
Een opheffing wegens gebrek aan baten ligt in de lijn der verwachting.

9.

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.

Voornoemde punten zijn nog in behandeling. Verder komt nog aan de orde:
- pauliana vordering hiervoor genoemd onder 7.6.
9.3

Indiening volgend verslag
26 mei 2015

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

