FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 2
:

EVAK

Datum: 5 juli 2005

Installatietechniek

B.V.,

statutair

gevestigd te Amersfoort, zaakdoende te (3821
BM) Amersfoort aan de Hardwareweg nr. 14
(postadres: Postbus 2530, 3800 GB Amersfoort)
Faillissementsnummer

:

04/549 F

Datum uitspraak

:

3 november 2004

Curator

:

J.W. Bouman

R-C

:

mr. A.C. Schroten

Activiteiten onderneming

:

Het uitvoeren van elektrotechnisch advies en
installatiewerken.

Omzetgegevens

:

01-09-03 t/m 31-12-03: € 1.210.973,01-01-04 t/m 03-11-04: € 2.013.584,-

Personeel gemiddeld aantal

:

38

Verslagperiode

:

2

Bestede uren in verslagperiode :

19 uur en 40 min

Bestede uren Totaal

150,20 min

:

1.

Inventarisatie

1.1

Directie, aandeelhouders en organisatie
Zie 1ste verslag

1.2

Winst en verlies
Zie 1ste verslag

1.3

Balanstotaal
Zie 1ste verslag

1.4

Lopende procedures
Inzake de voortgang van de procedure van een leverancier van curanda
jegens Heijmans IBC Bouw Utrecht B.V, zoals gememoreerd in het vorige
verslag, heeft curator de afgelopen verslagperiode niets venomen.

1.5

Verzekeringen
Zie 1ste verslag

1.6

Huur
Curator heeft veelvuldig overleg gevoerd met de verhuurder over de
oplevering van het gehuurde. De door curanda gehuurde parkeerplaatsen
waren door curanda omgebouwd tot een afgesloten garage. Inmiddels is het
gehuurde in opdracht van curator ontruimd en teruggebracht “in de oude
staat”.
Verhuurder, Hanseatische Immobilienfonds Holland XIV, heeft inmiddels een
boedelvordering ter verificatie ingediend ad € 20.809,76 en haar concurrente
vordering hergecalculeerd en ter verificatie ingediend voor een bedrag ad €
27.451,31.

1.7

Historie/Oorzaak faillissement
Zie 1ste verslag.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:

38

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

43

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

5 november 2004

Werkzaamheden
Zie 1ste verslag.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
nvt
3.2

Verkoopopbrengst
nvt

3.3

Hoogte hypotheek
nvt

3.4

Boedelbijdrage
nvt
Werkzaamheden
nvt

Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad)
3.5
Beschrijving
Zoals gememoreerd in het vorige verslag is een gedeelte van het meubilair
eigendom van de verhuurder en is derhalve achtergelaten in het gehuurde.
De overige inventaris en voorraden zijn door een “opkoper” verwijderd. Een
eventuele opbrengst zal 50/50 worden verdeeld tussen ABN AMRO Bank N.V.
en mr Dijxhoorn enerzijds en ondergetekende anderzijds. Gezien de
substantiele kosten die gemoeid waren met de ontruiming en het “terug
brengen in de oude staat” van het gehuurde, is het niet te verwachten dat er
enige opbrengsten geëffectueerd zullen worden.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator de heer Morsing meerdere
malen aangeschreven en verzocht de door hem toegeëigende computers en
kasten af te geven aan curator. Tot op heden heeft de heer Morsing hieraan
geen gehoor gegeven. Curator is voornemens aangifte te doen ex artikel 343
lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Curator heeft vernomen dat de heer Morsing zou zijn verhuisd naar België,
zonder curator hiervan op de hoogte te stellen. Curator tracht de nieuwe
adresgegevens van de heer Morsing te achterhalen.
Mr. Dijxhoorn, curator van de ´voorganger` van curanda, heeft reeds
aangifte gedaan ex artikel 343 lid 1 Wetboek van Strafrecht gezien het feit
dat de heer Morsing het gereedschap van curanda zonder toestemming van
curator en mr Dijxhoorn verkocht voor een bedrag ad € 6.000,- om dit
bedrag vervolgens aan te wenden voor privé-uitgaven. Tot op heden heeft de
heer Morsing dit bedrag niet (volledig) terugbetaald.
3.6

Verkoopopbrengst
Zie hetgeen hierboven is gememoreerd.

3.7

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Zie het 1ste verslag.
Werkzaamheden
Zie hetgeen is gememoreerd onder punt 3.5

Voorraden / onderhanden werk
3.9
Beschrijving
Zie 1ste verslag.
3.10

Verkoopopbrengst
Zie hierboven

3.11

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
Zie hetgeen is gememoreerd onder punt 3.5

Andere activa
3.12 Beschrijving
n.v.t.
3.13

Verkoopopbrengst
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.

3.14 Faillissementsrekening
Inmiddels heeft curator een faillissementsrekening geopend bij C & E
Bankiers N.V. te Utrecht onder rekeningnummer 69.93.06.477, waarvan het
saldo per 26 april € 1.472,83 bedraagt.
Werkzaamheden
Zie hierboven.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Zoals gememoreerd in het eerste verslag is in eerste instantie tussen de
betrokken partijen afgesproken dat ABN AMRO Bank N.V. de debiteuren zal
incasseren en dat curator en mr. Dijxhoorn daarbij, waar nodig, zullen
assisteren. Inmiddels heeft de heer Dijxhoorn het “dossier Heijmans”, de
voornaamste debiteur in het onderhavige faillissement, onder zich genomen.
De heer Dijxhoorn heeft het dossier in onderzoek en zal op korte termijn
curator informeren over de te ondernemen acties.
ABN AMRO Bank N.V. is aangevangen met het incasseren van de overige
debiteuren en heeft toegezegd curator op korte termijn op de hoogte te
stellen van de voortgang in deze.

4.2

Opbrengst
In afwachting.

4.3

Boedelbijdrage
Tussen partijen is afgesproken dat door ABN AMRO Bank N.V. en de heer
Dijxhoorn aan de faillissementsboedel een bijdrage zal worden betaald van
10% van de geïncasseerde debiteuren.
Werkzaamheden
Zie hetgeen hierboven is gememoreerd.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Zie het 1ste verslag.

5.2

Leasecontracten
Zie het 1ste verslag.

5.3

Beschrijving zekerheden
De debiteuren van curanda zijn, zoals in het vorige verslag gememoreerd
verpand aan ABN AMRO Bank N.V. en mr. Dijxhoorn. Inmiddels heeft curator
alle stukken, waaronder de pandakte, ontvangen waaruit de rechtsgeldigheid
van het pandrecht blijkt.

5.4

Separatistenpositie
Zie het 1ste verslag.

5.5

Boedelbijdragen
10% van de geïncasseerde debiteuren.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Zie het 1ste verslag.

5.7

Reclamerechten
n.v.t.

5.8

Retentierechten
n.v.t.
Werkzaamheden
Zie hierboven.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
Zie het 1ste verslag.

6.2

Financiële verslaglegging
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.

Doorstart
6.3
Beschrijving
Zie het 1ste verslag.
6.4

Verantwoording
n.v.t.

6.5

Opbrengst
n.v.t.

6.6

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Zie het 1ste verslag.

7.2

Depot jaarrekeningen
Zie het 1ste verslag.

7.3

Goedkeuring Verklaring Accountant
n.v.t.

7.4

Stortingsverpichting aandelen
Zie het 1ste verslag.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Is onderwerp van onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Idem.
Werkzaamheden
Zie hetgeen hierboven is gememoreerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Boedelvordering UWV

:

€ 104.136,49

Boedelvordering Verhuurder

:

€ 20.809,76

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

€ 21.255,00

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

€ 201.149,15

8.4

Andere preferente crediteuren

:

€ 75.403,87

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

43

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 530.221,47

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op enerzijds het naar verwachting te realiseren actief en anderzijds de
tor op heden ingediende preferente vorderingen en te verwachten boedel- en
preferente vorderingen, zal er naar verwachting geen uitdeling aan de
concurrente schuldeisers kunnen worden gedaan.
Werkzaamheden
Alle

crediteuren

zijn

aangeschreven

en

de

bij

curator

bekende

overeenkomsten met curanda zijn opgezegd.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is het onderhavige
faillissement af te wikkelen.

9.2

Plan van aanpak
De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
-

het nader in kaart brengen van de passiva zijde van curanda;

-

ondersteuning van ABN AMRO Bank N.V. en de heer Dijxhoorn bij het innen van
de debiteuren;

-

afwikkeling eventuele opbrengst inventaris en voorraden;

-

het trachten te verkrijgen van de door de directeur ontvreemde onroerende
zaken, dan wel het doen van aangifte;

9.3

het trachten te achterhalen van het woonadres van de heer Morsing.
Indiening volgend verslag
5 oktober 2005

Werkzaamheden
Zie hetgeen hierboven is gememoreerd.

Hilversum, 5 juli 2005

J.W. Bouman
Curator

