Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
20-07-2021
F.01/17/284
NL:TZ:0000014821:F001
01-08-2017

R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ivex Vloerverw arming B.V.

10-09-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ivex
Vloerverw arming B.V., statutair gevestigd te Vught en kantoorhoudende te
(5263 EP) Vught aan de Lijsterbeslaan 9.

10-09-2018
3

Activiteiten onderneming
Installatie van verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur (volgens opgave
KvK).

10-09-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 85.728,00

€ 29.926,00

€ 1.708,00

2016

€ 164.471,00

€ 10.851,00

€ 17.165,00

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde vennootschap heeft in 2016 en 2017 verlies geleden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-09-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

10-09-2018
3

Boedelsaldo
€ 11.755,20

10-09-2018
3

€ 25.272,45

13-03-2019
4

€ 36.303,24

05-09-2019
5

€ 43.862,49

06-03-2020
6

€ 39.281,19

28-08-2020
7

€ 56.322,29

05-03-2021
8

€ 93.388,40

20-07-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-2-2018

10-09-2018
3

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

13-03-2019
4

t/m
11-3-2019
van
12-3-2019

05-09-2019
5

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

06-03-2020
6

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

28-08-2020
7

t/m
26-8-2020
van
26-8-2020

05-03-2021
8

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021
t/m
19-7-2021

Bestede uren

20-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

27 uur 0 min

4

1 uur 36 min

5

1 uur 48 min

6

1 uur 36 min

7

3 uur 24 min

8

4 uur 12 min

9

7 uur 48 min

totaal

47 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 78,7 uur.

10-09-2018
3

Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 80,3 uur.

13-03-2019
4

Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 81,9 uur.

06-03-2020
6

Totaal aan dit faillissement bestede tijd: 85,3 uur.

28-08-2020
7

Afgelopen verslagperiode is toegezien op de naleving van de regeling die met
de bestuurder is getroffen. In totaal is dit faillissement 89,5 uur aan tijd
besteed.

05-03-2021
8

Afgelopen verslagperiode is toegezien op de naleving van de regeling die met
de bestuurder is getroffen. In totaal is dit faillissement 97,3 uur aan tijd
besteed.

20-07-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is RDPD Beheer B.V. te Vught.
De
bestuurder van RDPD Beheer B.V. is de heer J.P.L. Heijmans.

10-09-2018
3

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement gelegen is
in het feit dat er onvoldoende w erk w as. De bestuurder heeft zelf een andere
baan en had de dagelijkse leiding uitbesteed aan een w erknemer. Dat liep niet
goed. Er w erden geen nieuw e klanten binnen gehaald en er w erd te w einig
aandacht aan bestaande klanten besteed. Hierdoor w as er snel niet
voldoende w erk meer en derhalve geen inkomsten. Omdat de belasting ook
niet meer betaald kon w orden heeft de middellijk bestuurder het faillissement
aangevraagd om verdere schade te voorkomen. De curator doet nader
onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

10-09-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een beperkte voorraad aangetroffen, enkele gereedschappen
en w at
kantoormeubilair met computers.

10-09-2018
3

De curator heeft de bedrijfsmiddelen aan een opkoper verkocht voor een
bedrag van €
1.750,00 te vermeerderen met BTW . De koopsom is nog niet voldaan, derhalve
zijn de
bedrijfsmiddelen nog niet geleverd.
Verslag 3:
De koopsom is ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde loods bleken meubels
aanw ezig te
zijn van een andere vennootschap. Deze meubels zijn uiteindelijk w eggehaald,
maar
voor de periode dat de meubels nog w aren opgeslagen in de loods van de
gefailleerde
vennootschap is een bedrag van €3.630,00 als gebruiksvergoeding ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-09-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 2:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft verklaard dat een
€20.966,28 openstaat bij dertien debiteuren. De curator heeft alle debiteuren
aangeschreven, tot op heden hebben de debiteuren niet betaald en voor het
overgrote
deel de vordering betw ist.

10-09-2018
3

Verslag 3:
De curator heeft de debiteuren in het kader van een algehele regeling met de
bestuurder aan de bestuurder overgedragen, zie ook 7.1.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nihil.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-09-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 2:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels een beperkte
administratie aangeleverd. De curator beoordeelt nog of daarmee is voldaan
de
boekhoudplicht.

10-09-2018
3

Verslag 3:
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de administratie aan een nader
onderzoek onderw orpen. Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft de
curator overleg gevoerd met de bestuurder en is er een regeling getroffen.
Voornoemde regeling brengt met zich dat de bestuurder vóór 1 november
2021 het faillissementstekort in maandelijkse termijnen betaalt. Thans heeft de
bestuurder een bedrag van € 6.000,00 voldaan.
De bestuurder heeft thans een bedrag van € 19.500,00 voldaan.

13-03-2019
4

In de laatste verslagperiode is door de bestuurder een bedrag van € 11.000,-voldaan. De betalingen lopen conform het overeengekomen betaalschema. In
totaal is thans een bedrag van € 30.500,00 door de bestuurder voldaan.

05-09-2019
5

In de onderhavige verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag voldaan

06-03-2020

van € 7.500,--. In totaal is thans een bedrag van € 38.000,-- voldaan. Er is een
geringe achterstand in de betalingen en de bestuurder is daarop
aangesproken.

6

Er is thans een bedrag van € 56.000,-- voldaan.

28-08-2020
7

Er is tot dusver een bedrag van € 73.000,-- voldaan.

05-03-2021
8

Door de bestuurder is, conform de met hem getroffen regeling, een bedrag
van € 110.000,- betaald. Er zal nu om een verificatievergadering w orden
verzocht om het totale deficit definitief vast te stellen.

20-07-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.1.

10-09-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

10-09-2018
3

20-07-2021
9

Toelichting
Hiervan is tot dusver niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Handhaven betalingsregeling (zie 7.1).

10-09-2018
3

Niet van toepassing.

20-07-2021
9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van €19.267,26.
Daarnaast
is een boedelvordering ingediend voor de huur over de opzegtermijn ten
bedrage van €
6.761,75.

10-09-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.292,00

10-09-2018
3

€ 59.546,00

20-07-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 9.947,89

10-09-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is niet bekend met andere preferente crediteuren.

10-09-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

10-09-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.035,79

10-09-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien zal er w orden uitbetaald als de bestuurder de
getroffen regeling nakomt.

10-09-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administreren vorderingen.

10-09-2018
3

Niet van toepassing.

20-07-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. inventarisatie schuldenpositie;
b. monitoren betalingsregeling;
c. reguliere afw ikkelingsw erkzaamheden.

10-09-2018
3

a. monitoren betalingsregeling.
b. reguliere afw ikkelingsw erkzaamheden.

28-08-2020
7

a. monitoren betalingsregeling.
b. reguliere afw ikkelingsw erkzaamheden.

05-03-2021
8

reguliere afw ikkelingsw erkzaamheden.

20-07-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De met de bestuurder getroffen betalingsregeling loopt tot 1 november 2021.
Bij een behoorlijke nakoming kan nadien w orden afgew ikkeld.

10-09-2018
3

De betalingsregeling loopt conform afspraak.

13-03-2019
4

In de afgelopen verslagperiode is er enige achterstand ontstaan. De
bestuurder is hierop aangesproken.

06-03-2020
6

Dit faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid de komende periode kunnen
w orden afgew ikkeld.

20-07-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

10-09-2018
3

Niet van toepassing.

20-07-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

