FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 13 januari 2016

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Veko Ede B.V.
: F.05/15/981
: 22 december 2015
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Productie van mallen t.b.v. betonconstructies
: € 1,2 mio (2014)
:7

Saldo boedelrekening

: € 100.525.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 22 december 2015 t/m 13 januari 2016
: 47,60
: 47,60

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Veko Ede BV, hierna Veko, is AM
Beleggingen BV, waarvan enig aandeelhouder en bestuurder is Alma Renswoude
Beheer BV met de heer M. van Velthuizen als enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2

Winst en verlies
2015: € 106.294 verlies per ultimo november (interne cijfers)
2014: € 259.360 verlies
2013: € 170.046 verlies

1.3

Balanstotaal
2014: € 276.229;
2013: € 420.823.

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures gemeld.

1.5

Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn opgezegd mede in verband met de na te melden
doorstart. Er zijn geen premierestituties te verwachten.

1.5

Huur
De onderneming werd uitgeoefend in een bedrijfspand dat gehuurd werd van AM
Beleggingen BV voor een bedrag van € 6.630 per maand. De huur is per 7 januari 2016
geëindigd in verband met de hieronder beschreven doorstart.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming legde zich toe op de productie van mallen voor betonconstructies,
zoals tunnelelementen, brugdelen, steunpilaren e.d. De directie wijt de sedert 2013
geleden verliezen enerzijds aan de kosten van de verhuizing in 2013 naar een groter
bedrijfspand en daarmee samenhangend productieverlies, en anderzijds aan het
wegvallen als gevolg van een faillissement van een van de grootste opdrachtgevers,
die goed was voor ruim 40% van de omzet en de daarmee samenhangende afboeking
van vorderingen. Inkrimping van het aantal personeelsleden in begin 2015 met 50% ter
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beperking van de kosten, heeft het faillissement niet kunnen voorkomen. Mede
genoodzaakt door opzegging van het bankkrediet heeft de directie het eigen
faillissement aangevraagd.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
7 werknemers;

2.2

Aantal in jaar voor faill.
15 werknemers.

2.3

Datum ontslagaanzegging
24 december 2015.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.

Bedrijfsmiddelen
3.2

Beschrijving
Er zijn machines, (kantoor)inventaris en 3 personenvoertuigen aanwezig. Er is een
taxatierapport opgemaakt.

3.6

Verkoopopbrengst
De machines en inventaris zijn verkocht voor € 42.500; de voertuigen voor € 12.500.

3.7

Boedelbijdrage
Over de opbrengst van de voertuigen is een boedelvergoeding ontvangen van € 1.250.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op inventaris en machines. De
fiscus heeft tevens bodembeslag gelegd.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Er is onderhanden werk aanwezig dat betrekking heeft op een tunnelproject. Er wordt
naar gestreefd dit werk te voltooien.
Voorts zijn voorraden aanwezig. Deze zijn geïnventariseerd.

3.10 Verkoopopbrengst
Het onderhanden werk is verkocht voor € 15.000. De opbrengst van de verpande
voorraden bedraagt € 12.500 excl. boedelbijdrage.
3.11 Boedelbijdrage
De opbrengst van het onderhanden werk valt vrij in de boedel; over de opbrengst van
de voorraden is een boedelvergoeding ontvangen van € 1.250.
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Andere activa
3.12 Beschrijving
Aan vergoeding voor goodwill, onder meer omvattende het relatiebestand, offertebestand, technische know how, telefoon en internetverbindingen c.a. is een bedrag
ontvangen van € 15.000. Deze opbrengst valt vrij in de boedel.
Daarnaast zal een regresvordering ontstaan van de boedel op AM Beleggingen BV
voorzover de opbrengst van de verpande activa (aan voorraden, voertuigen en
vorderingen) meer bedraagt dan het openstaande saldo van de rekening-courant
schuld van Veko Ede BV aan de ABN AMRO Bank. Verrekening met een
tegenvordering is te verwachten..
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De openstaande handelsvorderingen na reservering wegens oninbaarheid bedragen
ca. € 250.000.

4.2

Opbrengst
Met de pandhouder is overleg gaande over de buitengerechtelijke incasso van de
verpande vorderingen door de boedel.

4.3

Boedelbijdrage
Zie hiervoor sub 4.2.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft een vordering uit hoofde van een rekening-courantkrediet
ten bedrage van € 131.335 per saldo en vordering van € 556.584 aan middellange
leningen per heden. Partijen bij deze overeenkomsten zijn naast Veko Ede BV, AM
Beleggingen BV en Alma Renswoude Beheer BV, ieder hoofdelijk voor het geheel
verbonden.

5.2

Beschrijving zekerheden
Als zekerheden zijn gesteld een recht van eerste hypotheek op het bedrijfspand aan de
Bonnetstraat 18 te Ede, dat in eigendom toebehoort aan AM Beleggingen, stil
pandrecht op vorderingen, voorraden, inventaris en machines, alsmede een
borgstelling van € 75.000 door de heer M. van Velthuizen.

5.3

Leasecontracten
Er zijn geen lease contracten aanwezig.

5.4

Separatistenpositie
Op verzoek van de pandhouder heeft de verkoop van de verpande voorraden en
voertuigen heeft door de boedel plaatsgevonden. Over de buitengerechtelijke
invordering van de debiteuren wordt verwezen naar het hiervoor sub 4.2. gestelde.

5.5

Boedelbijdragen
Zie hiervoor.

:
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5.6

Eigendomsvoorbehoud
Goederen van derden zijn geïnventariseerd en zullen voor zoveel mogelijk worden
uitgeleverd.

5.7

Reclamerechten
Reclamerecht is niet ingeroepen.

5.8

Retentierechten
Op retentierecht is geen beroep gedaan.

6.

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Voortzetting van de onderneming door de vennootschap is niet mogelijk.
Doorstart

6.3

Beschrijving
Er heeft een doorstart plaatsgevonden door een activa overdracht aan de nieuw
opgerichte Veko Mallenbouw BV. De doorstart is geëffectueerd per 7 januari 2016.

6.4

Verantwoording
De opbrengst van de verschillende activa bestanddelen bedraagt in totaal € 100.525,
zoals hiervoor beschreven. Aan 6 van de 7 personeelsleden van gefailleerde is een
dienstverband aangeboden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden en periodiek gecontroleerd door een externe
accountant.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen zijn voorzien van een samenstellingsverklaring.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 16 augustus 2012. De door Veko Ede BV
gedreven onderneming is met de bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen en
schulden ingebracht vanuit AM Beleggingen Beheer BV, voorheen Veko Ede BV (oud),
waarin het nieuw gebouwde bedrijfspand is ondergebracht. De geplaatste aandelen zijn
volgestort in geld.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Van onbehoorlijk bestuur is nog niet gebleken.

7.6

Paulianeus handelen
Van Paulianeus handelen is nog niet gebleken.
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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn boedelvorderingen te verwachten ter zake van overgenomen loonverplichtingen,
en huur, met de aantekening dat deze vorderingen voorzover het personeel wordt
overgenomen, beperkt zijn tot 7 januari 2016, waarop de doorstart is ingegaan.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen van € 109.045 aan Omzetbelasting; € 210.857 aan
Loonheffingen, € 4.565 aan Motorrijtuigenheffing en € 7.900 aan rente tot datum
faillissement.

8.3

Preferente vordering van het UWV
De vordering van het UWV terzake van overgenomen loonverplichtingen is nog niet
ingediend. De achterstallige loonvordering pre-faillissement betreft 3 maanden.

8.4

Andere preferente crediteuren
Door een personeelslid is een achterstallige loonvordering ingediend van € 7.091,86.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Volgens de crediteurenadministratie belopen de vorderingen van de 60 concurrente
crediteuren in totaal € 220.528,30. De intercompany vorderingen bedragen (volgens
voorlopige opgave) € 20.993 aan management fee van Alma Beheer BV en € 40.474
aan huur en € 174.568 aan schuld in rekening-courant, beide van AM Beleggingen BV.
8.7

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

9.

Procedures
Er zijn geen procedures aanhangig.

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling
De termijn van 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:
- Nader onderzoek administratie;
- Incasso vorderingen;
10.3 Indiening volgend verslag
13 april 2016.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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