Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

19-12-2017

Insolventienummer:

F.16/15/606

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008912:F003

Datum uitspraak:

04-08-2015

Curator:

mr. S.D.W. Gratama

R-C:

mr. Schoevaars

Algemeen
Gegevens onderneming
Het faillissement van de besloten vennootschap Jeha Meubel & Tapijt B.V., statutair gevestigd
te Genemuiden en kantoorhoudende te (7776 BW) Slagharen, aan de Coevorderweg ±Noord
22A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05069634
Activiteiten onderneming
Winkels in meubels, winkels in vloerbedekking en gordijnen. De klein- en groothandel in
meubelen, vloerbedekking e.d.

Omzetgegevens
2014 (concept): € 1.650.048,2013: € 1.973.313,2012: € 2.436.430,-

Personeel gemiddeld aantal
14
Saldo einde verslagperiode
€ 17.590,17
€ 17.598,27
€ 17.604,74
€ 17.607,32
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 17.612,27.
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Datum:

19-12-2017

Verslagperiode
24 augustus t/m 24 november 2016
25 november 2016 t/m 26 februari 2017
27 februari 2017 t/m 11 juni 2017
12 juni t/m 18 september 2017
Dit verslag heeft betrekking op de periode vanaf 19 september tot 19 december 2017.
Bestede uren in verslagperiode
5,0
1,7
0,1
0,6
In de afgelopen verslagperiode zijn 0,8 uren besteed.
Bestede uren totaal
203,5
205 uur
205,1 uur
205,7 uur
In totaal zijn aan dit faillissement 206,5 uren besteed.
Toelichting
Het onderhavige faillissement hangt samen met de faillissementen van Jeha Wooncentrum
Dronten B.V., Jeha Wooncentrum Friesland B.V. en Jeha Beheer B.V. Zoals vermeld in vorige
verslag dient in de samenhangende verslagen met name het rechtmatigheidsonderzoek nog te
worden afgerond. Ten tijde van dit verslag is dit onderzoek nagenoeg afgewikkeld.
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In het onderhavige faillissement hebben zich in de afgelopen verslagperiode nagenoeg geen
ontwikkelingen voorgedaan. Het wachten is op het afronden van een debiteurenpositie vanuit
Jeha Meubel & Tapijt B.V. en mede vanuit de gelieerde vennootschap Jeha Beheer B.V. op
grond waarvan nog een vordering op Jeha Wooncentrum Kampen B.V. openstaat van in totaal
afgerond € 100.000,=. Met Jeha Wooncentrum Kampen B.V. vindt nog overleg plaats over de
afbetaling van deze vordering. Zodra deze vordering is voldaan, kan het onderhavige
faillissement worden afgewikkeld.
Verwezen wordt naar de toelichting in het vorige verslag. Ook in de afgelopen verslagperiode
hebben zich in het onderhavige faillissement hebben nagenoeg geen ontwikkelingen
voorgedaan. Het wachten is nog steeds op het afronden van een debiteurenpositie vanuit Jeha
Meubel & Tapijt B.V. en mede vanuit de gelieerde vennootschap Jeha Beheer B.V. op grond
waarvan nog een vordering op Jeha Wooncentrum Kampen B.V. openstaat van in totaal
afgerond € 100.000,=. Met Jeha Wooncentrum Kampen B.V. vindt nog overleg plaats over de
afbetaling van deze vordering. Zodra deze vordering is voldaan, kan het onderhavige
faillissement worden afgewikkeld.
In de afgelopen verslagperiode heeft nader overleg met Jeha Wooncentrum Kampen B.V.
plaatsgevonden. Daarbij is door Jeha Kampen B.V. een voorstel gedaan tot afbetaling. Daarbij
wordt ook een vordering op Jeha Vastgoed B.V. meegenomen. De curator heeft dit voorstel
voorgelegd aan de rechter commissaris. Zodra deze kwestie is afgerond, kan het onderhavige
faillissement worden afgewikkeld.
In de afgelopen verslagperiode zijn de vordering op Jeha Wooncentrum Kampen B.V.
HQ-HKD9DVWJRHG%9JHwQFDVVHHUG%HWDOLQJGDDUYDQKHHIWSODDWVJHYRQGHQRSGH
faillissementsrekening in het faillissement van van Jeha Beheer B.V. De actiepunten in
het onderhavige faillissement zijn daarmee afgewikkeld. Het onderhavige faillissement
dient te worden opgeheven bij gebrek aan baten.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Zie eerste verslag.

1.2

Winst en verlies
Zie eerste verslag.

1.3

Balanstotaal
Zie eerste verslag.

1.4

Lopende procedures
Zie eerste verslag; geen.

1.5

Verzekeringen
Zie eerste verslag, de verzekeringen opgezegd.
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Huur
=LHHHUVWHYHUVODJ'HKXXURYHUHHQNRPVWLVEHsLQGLJG

1.7

Oorzaak faillissement
Zie eerste verslag.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Zie eerste verslag; 14 werknemers.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Zie eerste verslag; 15 werknemers.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Zie eerste verslag; 5 augustus 2015.

2.4

Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De in het vorige verslag genoemde kwestie ten aanzien van het pand aan de Herenstraat 16
HQ$WH6ODJKDUHQLVLQPLGGHOVDIJHZLNNHOG$OOHHQGHQRWDULsOHRYHUGUDFKWGLHQWQRJSODDWV
te vinden.
De overdracht van het pand aan de Herenstraat te Slagharen heeft plaatsgevonden en de
boedelbijdrage is voldaan.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
De koopprijs bedraagt € 260.000,=.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
De hypotheek bedroeg € 400.000,-.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Er is een boedelbijdrage overeengekomen van € 2.500,= exclusief BTW. Deze is inmiddels
voldaan.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Zie eerste verslag. Dit betreft bedrijfsinventaris en wagenpark.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Zie eerste verslag. De bedrijfs- en winkelinventaris is verkocht voor een bedrag van
€ 15.000,-. Het wagenpark is verkocht voor een bedrag van € 25.000,-.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Zie eerste verslag. Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Zie eerste verslag. De opbrengst van de inventaris wordt op grond van art. 57 lid 3
Faillissementswet door de curator gereserveerd voor de Belastingdienst.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Zie eerste verslag. Dit betreft een handelsvoorraad en een orderportefeuille.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Zie eerste verslag; € 150.000,- voor de handelsvoorraad en € 5.000,- voor de orderportefeuille.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Zie eerste verslag en hierna onder 6.5. De boedelbijdrage bedraagt € 7.500,-.
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Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Zie eerste verslag. Dit betreft de handelsnaam, intellectuele eigendomsrechten en
domeinnaam.
Geen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie eerste verslag; € 2.500,- voor de handelsnaam en domeinnaam en € 5.000,-voor de
goodwill.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Zie eerste verslag; het betreft een debiteurensaldo van € 6.182,95. In het kader van een
doorstart is de debiteurenportefeuille verkocht en de opbrengst daarvan is verrekend met de
pandhouder.
Zoals in de aanhef van dit verslag is aangegeven, is uit onderzoek van de administratie
gebleken dat Jeha Beheer B.V. en Jeha Meubel en Tapijt B.V. nog een vordering hebben op
de gelieerde vennootschap Jeha Wooncentrum Kampen B.V. (die niet in staat van
faillissement verkeert). Deze vordering bedraagt in totaal circa € 100.000,=, waarvan circa €
85.000,= te vorderen door Jeha Beheer en circa € 15.000,= te vorderen door Jeha Meubel en
Tapijt B.V. Momenteel vindt nog overleg plaats met Jeha Wooncentrum Kampen B.V. over de
afbetaling van deze vorderingen. Zodra deze vorderingen zijn voldaan kan het onderhavige
faillissement worden afgewikkeld.
Zoals vermeld in de toelichting aan het begin van dit verslag is door Jeha Wooncentrum
Kampen B.V. een voorstel gedaan tot afbetaling van de vordering. Daarbij wordt ook de
betaling van een openstaande vordering op Jeha Vastgoed B.V. meegenomen. De curator
heeft dit voorstel voorgelegd aan de rechter commissaris en is in afwachting van de reactie
daarop. Na afronding van deze kwestie kan het onderhavige faillissement worden afgewikkeld.
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De in het vorige verslag genoemde vorderingen op Jeha Wooncentrum Kampen B.V. en
Jeha Vastgoed B.V. zijn inmiddels voldaan op de faillissementsrekening in het
faillissement van Jeha Beheer B.V.
4.2

Opbrengst
Zie eerste verslag, niet van toepassing, de debiteuren waren verpand.
De in het vorige verslag genoemde vorderingen op Jeha Wooncentrum Kampen en Jeha
Vastgoed B.V. vallen in de failliete boedel van Jeha Beheer B.V.

4.3

Boedelbijdrage
Zie hierna onder 6.5; de totale boedelbijdrage bedraagt € 7.500,-.

4.4

Werkzaamheden
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Zie eerste verslag. Aanvankelijk had de Deutsche Bank een vordering, maar deze is
overgenomen door de doorstartende partij, Jos Bos Holding B.V.

5.2

Leasecontracten
Zie eerste verslag. De leaseovereenkomst ten aanzien van de Volvo personenauto is
EHsLQGLJG'HRYHUZDDUGHYDQ¼LVLQPLGGHOVRSGHIDLOOLVVHPHQWVUHNHQLQJ
overgemaakt.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zie eerste verslag. Jos Bos Holding B.V. heeft zekerheden, bestaande uit:
- een hypotheekrecht ter hoogte van € 400.000,= op de onroerende zaken aan de Herenstraat
16 en 16A te Slagharen;
- een pandrecht op de bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen op derden.
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Separatistenpositie
Zie eerste verslag. Jos Bos Holding B.V. is separatist uit hoofde van de hiervoor genoemde
zekerheidsrechten.

5.5

Boedelbijdragen
Zie eerste verslag. Met Jos Bos Holding B.V. is een boedelbijdrage overeengekomen in
verband met de doorstart (zie hiervoor 3.7, 3.11 en 6.5).

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Zie eerste verslag. Diverse crediteuren hebben inmiddels een beroep op
eigendomsvoorbehoud of soortgelijke rechten ingediend. De curator heeft de ingediende
claims dienaangaande in behandeling genomen en deze zijn afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Zie eerste verslag. Voor zover bekend zijn er geen retentierechten aan de orde. Hiervoor geldt
verder hetzelfde als vermeld onder 5.6.

5.8

Reclamerechten
Zie eerste verslag. Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder 5.6.

5.9

Werkzaamheden
Geen.
Geen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Zie eerste verslag; niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie eerste verslag; niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.
Geen.
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Doorstart: Beschrijving
Zie eerste verslag. Er is een doorstart gemaakt door Jos Bos Holding B.V.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie eerste verslag. De koopsom voor de activa bedraagt € 222.500,- en is als volgt
opgebouwd.
a. Bedrijfs- en winkelinventaris € 15.000,= (uit te betalen aan de Curator)
b. Rollend materieel(exclusief Volvo) € 25.000,= (dit bedrag wordt verrekend)
c. Debiteurenportefeuille € 5.000,= (dit bedrag wordt verrekend)
d. Handelsvoorraad € 150.000,= (dit bedrag wordt verrekend)
e. Handelsnaam, website etc. € 2.500,= (uit te betalen aan de Curator)
f. Orderportefeuille € 5.000,= (uit te betalen aan de Curator)
g. Goodwill
€ 5.000,= (uit te betalen aan de Curator)
De opbrengst voor de inventaris, de handelsnaam, website e.d., de orderportefeuille en de
goodwill als vermeld onder a, e, f en g (in totaal derhalve € 27.500,=) komt de boedel toe. Dat
geldt ook voor de onder b genoemde Volvo. De overige zaken vallen onder het pandrecht als
genoemd in alinea 5.3 en de opbrengst daarvan komt derhalve de pandhouder toe.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Zie hiervoor bij verantwoording.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie eerste verslag. De boedelbijdrage bedraagt in totaal € 7.500,-.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.
Geen.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

5

Datum:

19-12-2017

Zie eerste verslag. De administratie is door het externe onderzoeksbureau Nederpel De Block
veiliggesteld en er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden. Inmiddels heeft de curator
naar aanleiding van het door Nederpel De Block opgestelde rapport een vragenbrief aan de
bestuurder gericht. Dit geldt ook voor de in het vorige verslag genoemde kwestie aangaande
de overdracht van aandelen in Jeha Kampen B.V. De reactie van de bestuurder daarop dient
te worden afgewacht.
In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie plaatsgevonden met de
bestuurder met name over de kwestie van de aandelen in Jeha Kampen B.V. en de nog
openstaande vorderingen op deze vennootschap. Dit hangt samen met de faillissementen van
Jeha Beheer B.V., Jeha Wooncentrum Dronten B.V. en Jeha Wooncentrum Friesland B.V. De
reactie hierop dient nog te worden afgewacht. Naar verwachting kan dit faillissement na
afwikkeling van dit onderwerp worden afgewikkeld.
=RDOVYHUPHOGLQKHWYRULJHYHUVODJLVGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHYDQGHJHIDLOOHHUGH
vennootschappen onderzocht, mede ten aanzien van de gelieerde en eveneens gefailleerde
vennootschappen, Jeha Wooncentrum Friesland, Jeha Meubel en Tapijt B.V en Jeha Beheer
B.V. Aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen is een vragenbrief gezonden,
welke brief door de bestuurder is beantwoord. De curator heeft de beantwoording door de
bestuurder bestudeerd. In vervolg daarop heeft de curator in de aanvullende vragen gesteld
aan de bestuurder die overigens met name betrekking hebben op Jeha Meubel & Tapijt en
Jeha Beheer B.V. in verband met openstaande vorderingen op Jeha Wooncentrum Kampen
B.V. Deze vorderingen worden voorlopig begroot op € 100.000,=.
In de afgelopen verslagperiode is hierover nader gecorrespondeerd. Daarbij is aanvankelijk
melding gemaakt van een pandrecht van Van der Steeg Holding B.V., de bestuurder en
aandeelhouder van Jeha Beheer B.V., op de vorderingen van Jeha Beheer B.V. op derden. De
curator heeft hiervan bewijsstukken opgevraagd. De adviseur van der Steeg Holding B.V. en
Jeha Kampen B.V. heeft inmiddels laten weten dat bewijsstukken van het pandrecht niet
voorhanden zijn en dat Jeha Kampen B.V. graag in overleg wenst te treden met de curator
over de voldoening van de eerder genoemde vordering. Dit overleg dient nog plaats te vinden.
Wanneer deze kwestie is afgerond kan het onderhavige faillissement worden afgewikkeld.
Zie voor de kwestie van de vorderingen op Jeha Wooncentrum Kampen B.V. en Jeha
Vastgoed B.V. hetgeen daarover eerder in dit verslag is opgemerkt in de toelichting onder de
rubriek algemeen en onder de rubriek debiteuren.
De in het vorige verslag genoemde kwesties met betrekking tot de vorderingen op Jeha
Wooncentrum Kampen B.V. en Jeha Vastgoed B.V. zijn inmiddels afgewikkeld. De
betreffende vorderingen zijn voldaan op de faillissementsrekening in het faillissement
van Jeha Beheer B.V.
Daarmee is het onderwerp van de boekhouding afgewikkeld. Aan de boekhoudplicht is
naar het oordeel van de curator voldaan.
7.2

Depot jaarrekeningen
Zie eerste verslag. De deponering heeft in de laatste drie jaar tijdig plaatsgevonden.
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Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist, het gaat om kleine onderneming in de zin van artikel 2:396 B.W.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De bestuurder heeft aangegeven dat aan de stortingsverplichting is voldaan door middel van
een akte van inbreng, zoals vermeld in de oprichtingsakte. Zou aan de stortingsverplichting
overigens niet zijn voldaan, dan is deze vordering inmiddels voldaan.
In het vorige verslag wordt bedoeld dat de eventuele vordering tot volstorting van de aandelen
inmiddels is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit nog in onderzoek. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek in
de faillissementen van de gelieerde vennootschappen Jeha Wooncentrum Dronten, Jeha
Wooncentrum Friesland en Jeha Beheer B.V.
Het rechtmatigheidsonderzoek is in zoverre afgerond dat uit onderzoek van de administratie,
zoals hiervoor is aangegeven, nog wel is gebleken dat er een vordering openstaat op Jeha
Wooncentrum Kampen B.V. Zodra deze is voldaan kan het onderhavige faillissement worden
afgewikkeld.
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft dit nog in onderzoek (zie vorige alinea).
Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgewikkeld. Van paulianeus handelen is
niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Correspondentie met bestuurder.
Geen. De eerder genoemde werkzaamheden op het gebied van het rechtmatigheidsonderzoek
zijn geregistreerd in het faillissement van Jeha Beheer B.V.
Geen.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

19-12-2017

Door het UWV is een boedelvordering ingediend van € 44.606,51.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Er is thans door de belastingdienst een totaalvordering ingediend van € 156.404,= uit hoofde
van motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Door het UWV is een vordering ingediend van € 35.007,23.

8.4

Andere pref. crediteuren
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van € 1.500,=. Daarnaast is
er door een tweetal oud werknemers een vordering van € 3.016,22 ingediend ter zake
vakantie-uren. Daarnaast is een vordering ingediend van € 268,59 uit hoofde van
waterschapsbelasting.
'RRUppQYDQGHRXGZHUNQHPHUVLVHHQDDQJHSDVWHYRUGHULQJLQJHGLHQGWHU]DNHQLHW
genoten vakantie-uren. Het totaal van de vorderingen van de oud werknemers bedraagt thans
€ 3.846,22.
Door Gemeente- en Waterschap is nog een vordering van € 268,59 ingediend uit hoofde van
waterschapsbelasting. Daarnaast is door de aanvrager van het faillissement een vordering
ingediend van € 1.500,=.
Het totaal aan vorderingen van preferente crediteuren bedraagt inmiddels € 197.026,04.
Door een tweetal oud werknemers is een vordering ingediend ter zake vakantie uren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben er zich 80 concurrente crediteuren gemeld.
Tot op heden hebben zich 82 concurrente crediteuren gemeld.
Tot op heden hebben zich 83 concurrente crediteuren gemeld.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.582.029,78
€ 1.585.198,41
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€ 1.585.348,15
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Uitgaande van de huidige stand van het gerealiseerde actief, kunnen de
boedelschulden slechts gedeeltelijk worden voldaan en zal het faillissement naar verwachting
derhalve dienen te worden opgeheven bij gebrek aan baten.
Ongewijzigd.
Ongewijzigd. Gezien de hoogte van het saldo op de faillissementsrekening en de nog te
ontvangen betalingen, zal het gerealiseerde actief naar verwachting niet toereikend zijn om
nabetaling van de faillissementskosten de boedelvorderingen volledig te voldoen en zal het
onderhvaige faillissement derhalve dienen te worden opgeheven bij gebrek aan baten.
Ongewijzigd. Het onderhavige faillissement zal naar verwachting dienen te worden opgeheven
bij gebrek aan baten.
Gezien de hoogte van de boedelvordering van het UWV ter hoogte van € 44.606,51 en
het saldo op de faillissementsrekening van € 17.612,27 zal het onderhavige faillissement
dienen te worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden
Correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Geen.
Correspondentie met crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Zie eerste verslag. Voor zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.
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Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. Na afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek kan dit faillissement naar
verwachting op korte termijn worden afgewikkeld.
Ongewijzigd.
Het faillissement kan thans worden afgewikkeld door middel van opheffing bij gebrek
aan baten.

10.2

Plan van aanpak
- afronding onderzoek rechtmatigheid (alinea 7)
- nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).

Ongewijzigd.
Na het incasseren van de eerder in dit verslag genoemde nog openstaande vorderingen op
Jeha Wooncentrum Kampen en Jeha Vastgoed, kan het onderhavige faillissement worden
afgewikkeld.
Alle actiepunten zijn afgerond, zodat het onderhavige faillissement kan worden
afgewikkeld en opgeheven bij gebrek aan baten.
10.3

Indiening volgend verslag
26 februari 2017
Uiterlijk 26 juni 2017
Het volgende verslag wordt uiterlijk 19 september 2017 ingediend.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

19-12-2017

Het volgende verslag wordt uiterlijk 19 december 2017 ingediend.
Niet van toepassing. Dit betreft een eindverslag.
10.4

Werkzaamheden
Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
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