Identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming:

Nummer: 3
:

Datum: 23 december 2014

de stichting Stichting Meldpunt Capelle/
Krimpen, gevestigd te (2900 AK) Capelle aan de
IJssel, voorheen kantoorhoudende aan de
Kerklaan 149 te Capelle a/d IJssel

Insolventienummer

:

C/10/14/417 F

Rechtbank

:

Rotterdam

Datum uitspraak

:

6 mei 2014

Curator

:

mr. V. Terlouw

Rechter-commissaris

:

mr. V.M. de Winkel

Eigen aangifte

:

Het betreft een eigen aangifte faillietverklaring.

Activiteiten onderneming

:

Welzijnsorganisatie, verzorging van
ouderenwerk, een zorgloket, maaltijdendienst
etc. in de gemeentes Capelle a/d IJssel en
Krimpen a/d IJssel.

Omzetgegevens

:

Omzet 2013: EUR 1.099.670,--.

Personeel gemiddeld aantal

:

Eind 2012 had men circa 30 werknemers in
dienst, in september 2013 waren dit er nog
twintig en begin 2014 waren er vijf werknemers

Verslagperiode

:

11 september 2014 t/m 23 december 2014

Vorige verslagen

:

1.

6 juni 2014

2.

10 september 2014

Bestede uren in verslagperiode

:

3,1 uur

Bestede uren totaal

:

65,1 uur

Aantal bijlagen

:

1. Tussentijds financieel verslag
2. Crediteurenlijst

_________________________________________________________________________
In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt
opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van
de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten
ontlenen aan dit verslag.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen, hierna te noemen: “de Stichting”, is opgericht
op 23 juni 1987. De Stichting kent een bestuur wat bestaat uit een viertal personen.
De dagelijkse leiding was in handen van de directeur mevrouw J.E.M. GrandiaHultermans (geen lid bestuur).
Geplaatst en gestort kapitaal
Niet van toepassing.
Aandelenvolstorting
Niet van toepassing.

1.2

Winst en verlies
Uit de jaarrekening 2012 volgt een resultaat uit gewone bedrijfsvoering van
EUR 945,--.
Uit de jaarrekening 2013 volgt een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van
EUR 328.955,--.

1.3

1.4

Balanstotaal
Ultimo 2012:

EUR 450.300,--.

Ultimo 2013:

EUR 244.191,--.

Eigen vermogen
Ultimo 2012:
Ultimo 2013:

1.5

297.922,--.
98.365,-- negatief

Lopende procedures
Volgens het bestuur van de Stichting was de Stichting per datum faillissement niet
betrokken bij enige gerechtelijke procedure.

1.6

Verzekeringen
De verzekeringen van de Stichting waren reeds beëindigd op datum faillissement.
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1.7

Huur
De huurovereenkomsten van de Stichting waren reeds beëindigd op datum
faillissement.

1.8

Oorzaak faillissement
De Stichting is al sinds 1987 in Capelle a/d IJssel actief als welzijnsorganisatie.
Vanaf 2000 is zij die welzijnsactiviteiten ook gaan verrichten in Krimpen a/d IJssel.
De voornaamste inkomstenbron van de Stichting is altijd geweest de subsidie die zij
vanuit de gemeente(s) kreeg.
De oorzaak van het faillissement van de Stichting zou volgens het bestuur gelegen zijn
in het feit dat de Gemeente Capelle a/d IJssel op enig moment heeft besloten dat het
welzijnswerk voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016 door middel van een
aanbesteding in de markt moest worden gezet. De Stichting heeft met een tweetal
partners ingeschreven op deze aanbesteding, maar deze niet gegund gekregen.
Hiermee verloor de Stichting per 1 januari 2013 de helft van haar werkzaamheden.
Voorts werd in het voorjaar 2013 aangegeven door de Gemeente Capelle a/d IJssel
dat ook andere werkzaamheden die de Stichting in de gemeente uitvoerde en die niet
onder de aanbesteding vielen, per 1 januari 2014 ook zouden gaan stoppen.
De Stichting was genoodzaakt om in te krimpen en heeft een deel van haar personeel
moeten ontslaan. Daarnaast is men gaan zoeken naar een strategische partner omdat
men inzag dat zelfstandig verder gaan lastig zou worden. Die partner was
ContourdeTwern.
Uiteindelijk bleek medio 2013 een fusie dan wel overname met deze partij niet
mogelijk en werd de Stichting bovendien geconfronteerd met additionele kosten die
de volledige financiële reserve van de Stichting teniet deden gaan.
In september 2013 heeft het bestuur de beslissing genomen dat de Stichting niet
meer levensvatbaar was. Zij heeft (haar enige opdrachtgever) de Gemeente Krimpen
a/d IJssel bericht dat zij haar werkzaamheden per 1 januari 2014 zou gaan stoppen.
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Daarbij is aangegeven dat ContourdeTwern bereid was de overeenkomst per 1
januari 2014 voort te zetten. Een en ander is ook gebeurd met overname van – kort
gezegd – 6 van de 10 werknemers van de Stichting, cliëntendossiers, huurlocatie(s),
telefoonnummers enz.
Vervolgens heeft de Stichting ontslagvergunningen aangevraagd en verkregen van het
UWV om het resterend personeel te kunnen ontslaan. Daarbij is zij begin 2014
feitelijk bezig geweest de Stichting minnelijk te liquideren hetgeen niet is gelukt
omdat de Gemeente Capelle a/d IJssel niet bereid was afstand te doen van een
vordering op de Stichting ad circa EUR 125.000,--. Toen duidelijk werd dat deze
vordering van de gemeente gehandhaafd werd en men bovendien de aanvullende
WW van de personeelsleden niet (meer) kon betalen, is het faillissement alsnog
aangevraagd.
Tweede verslag
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement
door nadere bestudering van de administratie en besprekingen met de
penningmeester van de Stichting en mevrouw Grandia (algemeen directeur).
Derde verslag
Onderzoek naar de gang van zaken met ContourdeTwern vindt nog plaats.
De verwachting is dat in het volgende faillissementsverslag de bevindingen
daaromtrent kenbaar kunnen worden gemaakt.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar vóór faillissement
20.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
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Een aantal werknemers is eind 2013 respectievelijk begin 2014 met een
ontslagvergunning van het UWV ontslagen. Deze werknemers is op basis van de
toepasselijke CAO door de Stichting nog een ontslagvergoeding betaald en men heeft
aanspraak gemaakt op aanvullende WW op basis van de CAO.
Onderzoek heeft plaatsgevonden over de omvang en aard van hun vorderingen in het
faillissement.
Daarnaast heeft één van de vier werknemers die niet door ContourdeTwern was
overgenomen in rechte betoogt dat er sprake is van overgang van onderneming en
dat zij dientengevolge per 1 januari 2014 in dienst getreden bij ContourdeTwern.
In komende verslagperiode wordt de uitkomst van die procedure verwacht en zal
bezien worden wat voor gevolgen deze uitspraak heeft voor de reeds ingediende
vorderingen in het faillissement ten aanzien van de aanvullende WW en/of de aan de
vier werknemers reeds betaalde ontslagvergoeding.
Tweede verslag
Voormelde procedure is geschikt waarbij – kort gezegd – aan deze werkneemster een
vergoeding is betaald door ContourdeTwern. Dientengevolge zal deze werkneemster
de door curanda ontvangen ontslagvergoeding terugstorten aan de boedel en heeft
zij haar vordering ten aanzien van aanvullende WW ingetrokken.
De gevolgen van voormelde kwestie voor een aantal andere werkneemsters en aan
hen uitbetaalde ontslagvergoeding door curanda en/of bij de curator ingediende
vorderingen aanvullende WW, worden bestudeerd.
Derde verslag
De ontslagvergoeding is inmiddels door de boedel ontvangen.
3.

Activa
Onroerende zaken

3.1

Beschrijving
Geen.
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Bedrijfsmiddelen
3.2

Beschrijving
Geen.
Doordat de Stichting in aanloop naar het faillissement al bezig was met een
minnelijke liquidatie, zijn alle aanwezige roerende zaken al verkocht voor datum
faillissement. Op dit moment zijn er geen roerende zaken meer die nog te gelde
gemaakt kunnen worden.

3.3

Verkoopopbrengst
Geen.
Onderhanden werk

3.4

Beschrijving onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.5

Overige activa
Op datum faillissement was er sprake van een positief saldo bij de Rabobank ad
EUR 34.500,-- en bij ING Bank van EUR 153,91. Daarnaast is er nog recht op een
beperkte teruggave vanuit de Belastingdienst.

4.

Eigendomsvoorbehoud

4.1

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

4.2

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.

Debiteuren

5.1

Omvang debiteuren
Er zou sprake zijn van een zeer beperkte, lastig inbare post aan kleine debiteuren.
Een en ander wordt onderzocht.
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Derde verslag
Er zijn geen te incasseren debiteuren behoudens de inmiddels ontvangen
terugbetaling van de ontslagvergoeding (zie punt 2.3).
6.

Bank/zekerheden

6.1

Vordering van de bank
Curanda bankierde bij Rabobank en ING Bank. Beide rekeningen vertoonde op datum
faillissement een creditsaldo (zie punt 3.5).

6.2

Lease
Nee.

6.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
Uitwinning zekerheden
Niet aan de orde.

7.

Doorstart/voortzetten

7.1

Exploitatie
Niet van toepassing.

7.2

Doorstart
Niet van toepassing.
Een doorstart is niet aan de orde.
Wel is het zo dat de werkzaamheden van curanda in de Gemeente Krimpen a/d IJssel
per 1 januari 2014 zijn voortgezet door ContourdeTwern. In dit kader zijn een aantal
zaken overgenomen waarvoor is betaald, maar er is bijvoorbeeld geen goodwill
betaald en niet het volledige personeel is mee overgegaan. Deze overname van
activiteiten, net als de mislukte fusie/overnamebesprekingen met ContourdeTwern
van medio 2013, zullen nader onderzocht worden.
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8.

Administratie

8.1

Toestand administratie
De eerste indruk is dat de administratie op orde is.

8.2

Goedkeuring verklaring accountant
De jaarrekening 2013 is voorzien van een controleverklaring van de accountant.

9.

Pauliana/verrekening

9.1

Verdachte transacties
Wordt onderzocht.

9.2

Maatregelen
Nog niet van toepassing.

10.

Bestuurdersaansprakelijkheid

10.1 Boekhoudplicht
Lijkt aan te zijn voldaan.
10.2 Depot jaarrekeningen
Niet aan de orde.
10.3 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde.
10.4 Onbehoorlijk bestuur
Wordt – als te doen gebruikelijk – onderzocht.
Tweede verslag
In onderzoek
Derde verslag
In onderzoek
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11.

Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen

11.1 Vorderingen van de fiscus
Een vordering van de fiscus wordt niet verwacht.
11.2 Vorderingen van het UWV
Een vordering van het UWV wordt niet verwacht nu al het personeel reeds voor
datum faillissement ontslagen is met een ontslagvergunning van het UWV.
11.3 Overige preferente crediteuren
Tot op heden hebben acht voormalig werknemers zich gemeld met preferente
vorderingen uit hoofde van een aanvullende WW ad in totaal EUR 125.820,53.
Tweede verslag
Vanwege het gestelde onder punt 2.3 van dit verslag, heeft één werkneemster haar
vordering ingetrokken waarmee er thans nog een totale preferente vordering uit
hoofde van aanvullende WW resteert van EUR 35.840,73
12.

Crediteuren

12.1 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben er zich drie concurrente crediteuren gemeld met een totale
vordering van EUR 125.817,30.
Tweede verslag
Tot op heden hebben er zich vijf concurrente crediteuren gemeld met een totale
vordering van EUR 126.495,09.
Derde verslag
Tot op heden hebben er zich zes concurrente crediteuren gemeld met een totale
vordering van EUR 126.618,47
12.2 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling
Nog onbekend.
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12.3 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld
Nog onbekend.
Derde verslag
Op basis van de huidige stand van zaken lijkt een (beperkte) uitkering aan de
concurrente crediteuren mogelijk.
13.

Rechtbank

13.1 Toestemming afkoelingsperiode
Niet van toepassing.
13.2 Toestemming voortzetting bedrijf
Niet van toepassing.
13.3 Toestemming ontslag
Niet van toepassing.
13.4 Toestemming opzegging huur
Nog niet van toepassing.
13.5 Toestemming activatransacties
Nog niet van toepassing.
13.6 Toestemming procederen
Nog niet van toepassing.
13.7 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
13.8 Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
verkrijgen:
a.

Inventariseren passief;

b.

Inventariseren actief;
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c.

Onderzoek naar gesprekken fusie dan wel overname door ContourdeTwern;

d.

Onderzoek naar voortzetten activiteiten ContourdeTwern;

e.

Onderzoek naar mogelijkheid van overgang van onderneming en gevolgen voor
dit faillissement;

f.

Gebruikelijk onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties en onbehoorlijk
bestuur.

14.

Garantstellingregeling
Niet van toepassing.

15.

Overig
De boedel beschikt op dit moment over EUR 70.190,31.

Indiening volgend verslag: 23 maart 2015

Rotterdam, 23 december 2014

mr. V. Terlouw
curator
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