OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
Nummer

:

1

Datum

:

10 december 2012

Gegevens onderneming

:

IJskes Bouw B.V., gevestigd te 1541 AC Koog aan de
Zaan, gemeente Zaanstad, aan de Breedweer 60.

Faillissementsnummer

:

F. 592/2012

Datum uitspraak

:

13 november 2012

Curator

:

Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris

:

Mr. Ir. W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming

:

Bouwbedrijf

Omzetgegevens

:

€ 8.282.664,-- (2011)

Personeel gemiddeld aantal :

34

Verslagperiode

13 november 2012 tot 10 december 2012

:

Saldo einde verslagperiode :

€ 42.500,-- (derdenrekening)

Bestede uren verslagperiode :

116 uur en 26 minuten

Bestede uren totaal

116 uur en 26 minuten

:

1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie
De onderneming is in 1955 opgericht door de heer Henk IJskes.
De vennootschap is op 19 februari 1982 onder de naam Bouwbedrijf Henk IJskes
B.V. opgericht, onder inbreng van de onderneming.
Vanaf 1982 tot 1999 is de heer M. IJskes bestuurder en enig aandeelhouder
geweest.
Per 22 oktober 1999 zijn de aandelen verkocht aan J.M. Deurwaarder Beheer B.V.
en is de onderneming deel gaan uitmaken van de Deurwaarder Bouwgroep.
Sinds 1 mei 2003 is de heer J.M. Deurwaarder bestuurder.
In 2012 is de naam gewijzigd in IJskes Bouw B.V.
Per 22 maart 2011 zijn de aandelen overgedragen aan Buiksloterbreek Beheer
B.V., een vennootschap van de heer J.M. Deurwaarder.
De heer J.M. Deurwaarder is in die periode uit het familiebedrijf getreden en heeft
de onderhavige vennootschap bij die gelegenheid overgenomen.

1

De vennootschap exploiteert een bouwbedrijf dat zich bezighoudt met nieuwbouw,
verbouw en renovatie en dat gespecialiseerd is in winkelverbouwingen.
1.2

Winst en verlies

2010
2011
2012 *

Omzet

Resultaat

Eigen vermogen

7.416.062
8.282.664
5.362.687

(150.273)
(54.783)
(872.677)

480.066
425.283
(447.394)

* Cijfers 2012 volgens de interne administratie die niet volledig is bijgewerkt.
1.3

Balanstotaal
€ 1.624.700,-- per ultimo 2011.

1.4

Lopende procedures
Geen.

1.5

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen
wegens niet-betaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6

Huur
De vennootschap is gevestigd in een gehuurde bedrijfsruimte te Koog aan de
Zaan, deze huurovereenkomst is opgezegd.

1.7

Oorzaken faillissement
Door de economische crisis in het algemeen en de crisis in de bouw in het
bijzonder werd het volgens de directie steeds lastiger werk te vinden.
De werken die werden verkregen moesten niet zelden beneden kostprijs worden
aangenomen.
Getracht is personeel te laten afvloeien en kosten te besparen.
Omdat na de bouwvak 2012 nauwelijks meer nieuwe opdrachten werden verkregen
en de kredietfaciliteit volledig was verbruikt, is het faillissement aangevraagd.
Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement

:

34

2.2

Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement

:

40

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

13-11-12
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Werkzaamheden:
Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren
om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is
ontslag aangezegd.
De collectieve intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.
3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving

:

n.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst

:

n.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek

:

n.v.t.

3.4

Boedelbijdrage

:

n.v.t.

Werkzaamheden:
n.v.t.
Bedrijfsmiddelen:
3.5 Beschrijving

3.6 Verkoopopbrengst

3.7 Boedelbijdrage

Inventaris
Materieel
Voertuigen

€ 17.500,-- + p.m.
€ 28.750,-- + p.m.
€ 23.000,-- + p.m.

n.v.t.
p.m.
p.m.

Werkzaamheden:
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en enkele gegadigden zijn in de gelegenheid
gesteld om een bod uit te brengen.
Uiteindelijk is een deel in het kader van een beperkte doorstart verkocht.
De resterende bedrijfsmiddelen zullen waarschijnlijk worden geveild.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van circa € 178.000,--.
Deze vordering is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil
pandrecht van de bank.
Voorraden/onderhanden werk

3.9

Beschrijving

:

Zeer beperkte voorraad en onderhanden werk

3.10

Verkoopopbrengst

:

Voorraad € 750,-OHW p.m.
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3.11

Boedelbijdrage

:

p.m..

Werkzaamheden:
Er was nauwelijks onderhandenwerk.
De weken na het faillissementen zijn enkele werken door de boedel afgerond.
Eén werk zal door de doorstarter worden afgemaakt.
Andere activa
3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst

Goodwill

€ 25.000,--

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren

:

€ 377.655,-- nominaal

4.2

Opbrengst

:

p.m.

4.3

Boedelbijdrage

:

p.m.

Werkzaamheden:
De debiteuren zijn tot betaling aangeschreven.
In overleg met de pandhouder zal de incasso door de boedel plaatsvinden.
5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank
De vennootschap had een krediet in rekening courant van de ING groot
€ 150.000,--.
De bank heeft per datum faillissement een vordering groot € 148.244,78.

5.2

Leasecontracten
De meeste voertuigen waren operationeel geleased.
Deze zijn ter beschikking gesteld van de leasemaatschappijen.

5.3

Beschrijving zekerheden
De bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:
Pandrecht boekvorderingen.
Pandrecht inventaris en bedrijfsmiddelen.
Pandrecht voorraad.
Mede-aansprakelijkheid Buiksloterbreek Beheer B.V.
De rechtsgeldigheid van de verpanding boekvorderingen is nog in onderzoek.
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5.4

Separatistenpositie
N.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
De verwachting is dat de bank volledig uit de opbrengst van de verpande activa
kan worden voldaan.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt
gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.
Er is inmiddels een ophaaldag geweest.

5.7

Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8

Retentierecht
Er wordt een retentierecht uitgeoefend op een bedrijfswagen.
Werkzaamheden:
Diversen.

6.

DOORSTART/VOORTZETTEN
Voortzetten:

6.1

Exploitatie/zekerheden
Teneinde enkele lopende werken af te ronden en om de kans op een doorstart te
vergroten, zijn de activiteiten enkele weken op beperkte schaal voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging
Volgt bij verslag 2.
Werkzaamheden:
Diversen.
Doorstart:

6.3

Beschrijving
Een aantal bouwbedrijven heeft interesse getoond in een overname.
Vanwege het hoegenaamd ontbreken van lopende werken
orderportefeuille, zijn deze afgehaakt.
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en

een

Door bestuurder Deurwaarder is vervolgens op bescheiden schaal een doorstart
gerealiseerd.
Een deel van de bedrijfsmiddelen en de aanwezige werken en orders zijn
overgenomen.
Voorshands is aan 6 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden.
6.4

Verantwoording
Zie 6.3.

6.5

Opbrengst
De doorstart heeft totaal € 95.000,-- opgeleverd waarvan € 42.500,-- ten behoeve
van de boedel en € 52.500,-- ten behoeve van de bank.
Werkzaamheden:
Onderzoek, onderhandelingen etc.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
Het onderzoek naar de administratie van de vennootschap is nagenoeg gereed.
Voorshands is de indruk dat deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Niet van toepassing, vrijstellingsregeling.

7.4

Stortingsverplichting op aandelen
Niet onderzocht.
Omdat de vennootschap in 1982 is opgericht en nadien geen nieuwe aandelen zijn
uitgegeven, is enige vordering verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
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8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
a.
b.
c.

Salaris en verschotten curator
UWV
Verhuurder

:
:
:

p.m.
p.m.
p.m.

8.2

Preferente vordering fiscus

:

€ 178.392,-- + p.m.

8.3

Preferente vordering UWV

:

p.m.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

p.m.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

p.m.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

ca. € 600.000,-- + p.m.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Nog niet bekend.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en)
N.v.t.

9.2

Aard procedure
N.v.t.

9.3

Stand procedure
N.v.t.
Werkzaamheden:

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

10.2

Plan van aanpak
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
*
*
*
*
*
*

Afronden administratief onderzoek
Verkoop resterende bedrijfsmiddelen en opleveren pand
Incasso debiteuren
Afwikkelen retentierecht voertuig
Onderzoek oorzaken faillissement
Onderzoek onbehoorlijk bestuur
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*
10.3

Onderzoek paulianeus handelen

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal omstreeks 4 maart 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 10 december 2012

Mr. A.G. Moeijes, curator
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