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Naam onderneming
Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens

Jima Holding B.V.
De besloten vennootschap JIMA Holding B.V., gevestigd te
Beugen, kantoorhoudende te 5443 PD Haps, aan de
Haringsestraat nr. 10a
Financiële Holding
Jaar
Omzet
Jaar
Omzet
2012

Toelichting financiële gegevens
Personeel gemiddeld aantal

2013
Geen
Geen

€ 24.277,98
€
€€ onbekend

Winst
Winstenen Balanstotaal
Balanstota
verlies
verlies
al
€ 14.120,59 € 865.186.31
€
€
verlies
€€ onbekend € €
3.309.953.43

Boedelsaldo
Verslagperiode

1 december 2015 – 31 augustus 2016
Verslag 6:
1 september 2016 – 31 mei 2017
Verslag 7:
1 juni 2017 – 31 oktober 2017
Verslag 8:
1 november 2017 – 30 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 9:
1 mei 2018 – 31 juli 2019
3 uur
Verslag 6:
0,25 uur
Verslag 7:
1,5 uur
Verslag 8:
1,16 uur
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Bestede uren Totaal

Verslag 9:
1,10 uur
12,17 uur
Verslag 6:
12,42 uur.
Verslag 7:
13,92 uur.
Verslag 8:
15,07 uur
Verslag 9:
16,15 uur

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Organisatie
→ Jilesen Beheer B.V.
Jilesen B.V.
Jima Holding B.V.
Jilesen Haps B.V.
Jilesen Beugen B.V.
De heer Jilesen houdt alle aandelen in Jilesen Beheer B.V., die
op haar beurt alle aandelen houdt in Jilesen B.V.. Jilesen B.V.
houdt 85,39 % van de aandelen in Jima Holding B.V., die op
haar beurt enig aandeelhoudster en bestuurster is van de twee
hierboven genoemde werkmaatschappijen, respectievelijk
gevestigd te Haps en te Beugen.
De andere ruim 14 % van de aandelen in Jima Holding B.V.
zijn in het bezit van Anjima B.V.. Mevrouw Jilesen bezit alle
aandelen in Anjima B.V.
Daarnaast is Jima Holding B.V. bestuurster en volledig
aandeelhoudster van een Tsjechische vennootschap Farma
Solany SRO. Binnen deze Tsjechische vennootschap zijn drie
bedrijfslocaties aanwezig. Op twee van deze bedrijfslocaties
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worden varkensbedrijven van substantiële omvang
geëxploiteerd. De vennootschap in Tsjechië is inmiddels door
de plaatselijke autoriteiten in staat van faillissement verklaard.
In Nederland, op de vestiging te Haps, bevindt zich een
opfokbedrijf met ongeveer 1600 opfokzeugen. Dit bedrijf
wordt geëxploiteerd binnen Jilesen Haps B.V.. Het bedrijf in
Beugen (NL) is inmiddels niet meer operationeel.
Directie:
Jima Holding B.V. wordt via Anjima B.V. / Jilesen B.V. en
Jilesen Beheer B.V. bestuurd door de heer en mevrouw Jilesen.
Overige faillissementen:
De Rechtbank heeft op 8 januari 2013 Jilesen B.V. bij verstek
in staat van faillissement verklaard, waarna de Rechtbank op
30 januari 2013 dit faillissement vernietigde.
De Rechtbank heeft op 12 februari 2013 Jilesen Haps B.V. in
staat van faillissement verklaard, welk faillissement bekend is
onder nummer F 01/13/165.
De Rechtbank heeft op 7 mei 2013 Jilesen Beugen B.V. in
staat van faillissement verklaard, welk faillissement bekend is
onder nummer F/01/13/419
De Rechtbank heeft op 4 december 2013 de heer Jilesen op
eigen aanvraag in staat van faillissement verklaard, welk
faillissement bekend is onder nummer F/01/13/1137

Voor de ontwikkelingen in de respectievelijke faillissementen
wordt verwezen naar de in die faillissementen opgemaakte en
op te maken verslagen.
1.4

Lopende procedures

1.5

Verzekeringen

1.6

Huur

1.7

Oorzaak faillissement

De vennootschap is betrokken bij een procedure tussen Jilesen
Haps B.V. en haar voerleverancier, welke procedure van
rechtswege is geschorst.
N.v.t.
N.v.t.
Bij vonnis van 8 januari 2013 werd Jilesen B.V. in staat van
faillissement verklaard, zulks ten onrechte, want nadien is dit
faillissement door de Rechtbank vernietigd. Het faillissement
van Jilesen B.V. was ten onrechte aangevraagd door het
personeel van Jilesen Haps B.V..
Het faillissement van Jilesen Haps B.V. werd vervolgens op
verzoek van het personeel uitgesproken, dit omdat zij nog
lonen van Jilesen Haps B.V. te vorderen had.
Het faillissement van alle tot het concern behorende

Gegevens onderneming: Jima Holding B.V.
Faillissementsnummer: F 01/13/418

3

vennootschappen lijkt te zijn veroorzaakt door de
investeringen die door de groep van vennootschappen
(ongesecureerd) hebben plaats gevonden in/door de
Tsjechische vennootschap.
In Tsjechië zijn substantiële investeringen uitgevoerd waarvoor
geen c.q. onvoldoende financiële middelen en/of
bankfinancieringen voorhanden waren, waarna Jima Holding
deze gelden aan de Tsjechische vennootschap ter beschikking
heeft gesteld, waardoor de groep van vennootschappen
uiteindelijk in liquiditeitsproblemen geraakte.
Jima Holding B.V. heeft ruim 3 miljoen euro “geïnvesteerd in
de Tsjechische vennootschap(pen), welke middelen
“beschikbaar”gesteld werd door de leden van de groep. Uit
onderzoek blijkt dat Jima Holding B.V. ultimo 2012 aan haar
groepsmaatschappijen in rekening courant verschuldigd is een
bedrag van ruim 3,4 miljoen euro, welke bedrag nagenoeg
geheel aangewend lijkt te zijn voor de exploitatie in de
Tsjechische vennootschappen.
Werkzaamheden

2

Personeel

2.1
2.2

Aantal ten tijde van
faillissementsdatum
Aantal in jaar voor faillissement

2.3

Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

3

Geen
Geen
n.v.t.
N.v.t.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

3.4

Boedelbijdrage

n.v.t.

Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Drie oude auto’s
nihil

Werkzaamheden

Voorraden / onderhanden werk
3.9
Beschrijving
3.10

Verkoopopbrengst

3.11

Boedelbijdrage

n.v.t
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Werkzaamheden

Andere activa
3.12
Beschrijving

.
Gering aantal varkensrechten; onderzoek daarnaar vindt plaats.
100 % deelneming in Jilesen Haps B.V., boekwaarde -/- €
2.527.773,- ultimo 2012
100 % deelneming in Jilesen Beugen B.V., boekwaarde -/- €
1.407.845,- ultimo 2012
100 % deelneming in de Tsjechische vennootschap Farma
Solany SRO., boekwaarde -/- 610.949,- ultiomo 2012

Verslag 6:

3.13

Verkoopopbrengst
werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Het R.V.O. heeft de curator telefonisch medegedeeld dat er
geen varkensrechten geregistreerd staan op naam van de
schuldenaar.
n.v.t.
Jilesen Haps B.V. en Jilesen Beugen B.V. verkeren eveneens
in staat van faillissement, zodat de aandelen daarin geen
waarde hebben.
Waarde aandelen in Farma Solany SRO is onbekend; Farma
Solany SRO verkeert inmiddels in staat van faillissement zodat
deze aandelen ook geen waarde hebben.

Volgens ter hand gestelde periodebalans per 31 december
2012:
Handelsdebiteuren € 8.823,90
Op de (groeps)maatschappijen:

4.2

Opbrengst tot heden

4.3

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Farma Solany SRO € 1.756.969,06
Sinegra Invest SRO € 73.030,41
Tasbam Trade SRO € 347.872,59
Niets.
Conform separatistenregeling.
Vooralsnog hebben geen incasso-werkzaamheden ten aanzien
van de vorderingen op de Tsjechische vennootschappen plaats
gevonden. Nu de Tsjechische vennootschappen in staat van
faillissement verkeren, zijn de vorderingen op haar dubieus. De
vordering op de Tsjechische vennootschap is wel bij haar
curator ter “verificatie” aangemeld.
Verslag 6:
Uit openbare bronnen blijkt dat het faillissement van Farma
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Solany SRO nog niet is afgewikkeld. De curator van Farma
Solany SRO is gevraagd om de stand van zaken kenbaar te
maken.
Verslag 7:
Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator tot op heden geen
informatie van de curator van de Tsjechische vennootschappen
mogen ontvangen. Om tot een voortvarende afwikkeling te
komen is de curator voornemens om de vordering op de
Tsjechische vennootschappen, die verpand zijn aan de
Rabobank te cederen.
Verslag 9:
Nu ook het faillissement van Jilesen Haps BV nagenoeg
afwikkelingsgereed is, heeft de curator de Bank gevraagd
of zij de vordering op de Tsjechische gefailleerde
vennootschappen gecedeerd wil hebben, zodat zij voor de
eventuele incasso daarvan kan zorgen. De vorderingen op
deze vennootschappen zijn verpand aan de Bank en
vermoedelijk niet te incasseren, gelet op de faillissementen
van de Tsjechische vennootschappen.
5

Bank / zekerheden

5.1

Vorderingen van de bank(en)

Rabobank: € 1.787.290,05 + P.M. (op basis van 2
leningovereenkomsten en 3 rekening-courant overeenkomsten)

5.2

Leasecontracten

5.3

Beschrijving zekerheden

n.v.t.
Bank:
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid
concernvennootschappen en deels van de heer Jilesen
2. Meerdere hypothecaire inschrijvingen voor een bedrag
van in totaal € 4.171.417,3. Borgtocht de heer Jilesen
4. Verpanding inventaris, transportmiddelen, levende
have en vorderingen op derden werkmaatschappijen

5.4

Separistenpositie

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud

5.7

Reclamerechten

5.8

Retentierechten
Werkzaamheden
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De opbrengst van de debiteuren komt aan de Bank toe.
Vooralsnog conform de separatistenregeling.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
n.v.t.
De Bank wordt regelmatig geïnformeerd over de lopende
exploitatie en de verkoopactiviteiten van de curator ten aanzien
van de onderneming in Jilesen Haps B.V..

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden

n.v.t.
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6.2

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4

Verantwoording

6.5

Opbrengst

6.6

Boedelbijdrage

n.v.t.

Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

7.2

Depot jaarrekeningen

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

7.4

Stortingsverplichting aandelen

7.5

Onbehoorlijk bestuur

7.6

Paulianeus handelen
Werkzaamheden

Aan de hand van de boekhouding kunnen de rechten en
verplichtingen van de vennootschap worden gekend.
Hoewel uit onderzoek blijkt dat de jaarrekeningen over 2010
en 2011 nog niet zijn opgemaakt c.q. uitgebracht, is de concept
jaarrekening over 2010 op 24 januari 2012 gedeponeerd. De
concept jaarrekening over 2011 werd gepubliceerd op 30
januari 2013. Doordat het bestuur voorlopige cijfers heeft
gedeponeerd heeft zij voldaan aan de deponeringsplicht.
N.v.t.
Onderneming werd opgericht op 31 mei 2007 zodat een
eventuele vordering verjaard is.
In Tsjechië zijn substantiële investeringen uitgevoerd waarvoor
geen c.q. onvoldoende financiële middelen en/of
bankfinancieringen voorhanden waren, waarna Jima Holding
deze gelden aan de Tsjechische vennootschap ter beschikking
heeft gesteld. Hierdoor is de Nederlandse groep van
vennootschappen uiteindelijk in liquiditeitsproblemen
geraakte. Ook werden biggen door Jilesen Haps B.V. aan de
Tsjechische vennootschappen geleverd zonder dat deze
volledig voldaan werden. Feitelijk werd de acquisitie in
Tsjechië gefinancierd met het werkkapitaal van Jima Holding
BV en haar Nederlandse deelnemingen, zonder dat voldoende
zekerheden werden bedongen. Het faillissement van Jima
Holding B.V. en haar Nederlandse deelnemingen werd dan ook
veroorzaakt door deze onverantwoorde acquisitie, welke door
de curator in de relatie tot het bestuur als wanbeleid wordt
gekwalificeerd.
Tot op heden is niet van enig paulianeus handelen gebleken.
Curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld op grond van
artikel 2:248 BW. De bestuurder de heer J. verkeert reeds in
staat van faillissement. De curator heeft recent aan zijn
echtgenote, die mede-bestuurster, een voorstel tot een
minnelijke regeling gedaan. Het voorstel tot de minnelijke
regeling is door de echtgenote afgewezen. Een tegenvoorstel is
door de curator afgewezen. Gesprekken vinden nog steeds
plaats, ook in een ruimer kader. Betrokkenen wonen immers in
een woning, die in de boedel van de heer Jilesen privé valt en
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welke in overleg met de Bank nog verkocht dient te worden.
Inmiddels is er een schikking met het bestuur getroffen, aldus
dat zij aan de boedels van Jima Holding B.V. , Jilesen Beugen
B.V. en Jilesen Haps B.V. in totaal een bedrag voldaan heeft
van € 65.000,- Van deze € 65.000,00 is € 15.000,00 in de
boedel van Jima Holding B.V., gevloeid ; € 16.500,00 in de
boedel van Jilesen Beugen B.V. en € 33.500,00 in de boedel
Jilesen Haps B.V. Deze verdeling is gemaakt naar rato van de
tot op heden bij de curator ingediende schulden en lijkt
gerechtvaardigd omdat Jilesen Haps B.V. bij aanvang van het
faillissement een onderneming going concern was; Jilesen
Beugen B.V. op dat moment reeds was ontmanteld en Jima
Holding B.V. feitelijk de holdingvennootschap is die de gelden
uit de 2 werkmaatschappijen in rekening courant en via de
deelneming ter beschikking heeft gesteld aan de Tsjechische
vennootschap. Voorts staat de verdeelsleutel in verhouding tot
de respectievelijke hoogtes van de bij de curator ingediende
vorderingen. De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring
aan deze verdeling verleend.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2

Pref. Vord. van de fiscus

8.3

Pref. Vord. van het UWV

8.4

Andere pref. Crediteuren

8.5

Aantal concurrente crediteuren

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

P.M.
€ 47.893,- (ter verificatie ingediend)
Nihil.
P.M.
Volgens periodebalans ultimo 2012:
Handelscrediteuren: € 86.009,03
Aan groepsmaatschappijen:
Jilesen Haps B.V.: € 751.772,40
Jilesen Beugen B.V. : € 1.971.508,81
Jilesen B.V.: € 30.730,40
Jilesen Beheer B.V.: € 317.720,66
Anjima B.V.: € 366.659,73

8.7

Verwachte wijze van
afwikkeling

Ter verificatie aangemeld: € 1.056.226,26 (waarvan €
1.055.809,83 door een crediteur die haar pretense vordering
ook heeft ingediend in de faillissementen van Jilisen Haps
B.V. en Jilesen Beugen B.V.
Het faillissement zal vermoedelijk wegens gebrek aan baten
opgeheven moeten worden. De opheffing vindt evenwel nog
niet plaats vanwege hetgeen nog afgewikkeld dient te worden
in de faillissementen van haar dochtervennootschappen Jilesen
Haps B.V. en Jilesen Beugen B.V.. Voor alle drie de
vennootschappen geldt feitelijk dat het bestuur aansprakelijk is
gesteld voor vermeend wanbeleid.
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Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedure

9.3

Stand procedure

Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd worden
afgewikkeld, waarbij aan de concurrente crediteuren geen
uitkering kan worden gedaan.
De crediteuren zijn vooralsnog aan de hand van de
“postblokkade” aangeschreven.

N.v.t.

werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak

10.2

Onbekend
1. Liquidatie van de dochtervennootschappen
2. Daarna liquidatie Jima Holding
3. De gebruikelijke werkzaamheden zoals o.a. onderzoek
rechtmatigheidsaspecten.
Dit faillissement wordt vooralsnog te samen met de
faillissementen van Jilesen Beugen B.V. en Jilesen Haps B.V.
afgewikkeld, zulks met het oog op de aangetroffen
rechtmatigheidaspecten.
De curator is in afwachting van berichten van de Tsjechische
curator. Nadat duidelijk is op welke wijze het faillissement van
de Tsjechische vennootschap kan worden afgewikkeld, kan
ook dit faillissement worden afgewikkeld, al dan niet na het
cederen van de mogelijke vordering op de Tsjechische
vennootschap aan de Rabobank als pandhouder.
Verslag 6:
De curator is nog in afwachting van een reactie van de
Tsjechische curator.
Verslag 7:
De curator is nog in afwachting van een reactie van de
Tsjechische curator
Verslag 8:
De curator wacht nog steeds op berichten van de Tsjechische
curator.
Verslag 9:
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De curator streeft er naar om het faillissement van Jilesen
Beugen B.V. en van Jilesen Haps B.V. op korte termijn af
te wikkelen. Beide faillissementen zijn nagenoeg
afwikkelingsgereed. Ditzelfde geldt voor het faillissement
van Jima Holding B.V. Zodra de vordering op de
Tsjechische vennootschap aan de Bank is overgedragen,
kan het faillissement worden afgewikkeld.
10.3

Indiening volgend verslag
werkzaamheden

Uiterlijk 12 februari 2020
n.v.t.

Helmond, 12 augustus 2019

mr. G. te Biesebeek.
curator
Disclaimer:
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
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