FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 5
:

EVAK

Datum: 8 juni 2006

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

:

5

Bestede uren in verslagperiode :

5 uur en 30 min (geregistreerd t/m 1 juni 2006)

Bestede uren Totaal

168 uur en 45 min (geregistreerd t/m 1 juni

:

2006)

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
Zie hetgeen hierover is gememoreerd onder punt 4.1

1.5

Verzekeringen
Zie 1ste verslag

1.6

Huur
Zie 2de verslag.

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 in het vorige verslag gememoreerd heeft mr. Dijxhoorn de heer
Morsing een laatste maal in de gelegenheid gesteld om alsnog de aan de
faillissementsboedel ontvreemde zaken bij het kantoor van mr. Dijxhoorn af
te leveren en het volledige bedrag ad € 6.000,00, dat hij voor privé-uitgaven
heeft aangewend, terug te betalen aan mr. Dijxhoorn.
Inmiddels heeft de heer Morsing de computers laten bezorgen op het kantoor
van

mr.

Dijxhoorn.

Mr.

Dijxhoorn

heeft

deze

aan

ondergetekende

overhandigd. Curator zal de computers trachten te verkopen, nadat alle
gegevens van de betreffende computers zijn gewist. Zoals het zich thans laat
aanzien vertegenwoordigen de computers een geringe waarde.
Het door de heer Morsing “ontvreemde” meubilair heeft de heer Morsing tot
op heden niet geretourneerd aan curator. Curator heeft de heer Morsing
andermaal aangeschreven met het verzoek ook deze zaken af te geven.
Mr. Dijxhoorn heeft aan ondergetekende laten weten het volledige bedrag ad
€ 6.000,00 nog immer niet te hebben ontvangen.

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
Het saldo op de faillissementsrekening, aangehouden bij Fortis Bank
(Nederland) B.V. te Utrecht onder rekeningnummer 97.60.05.522, bedraagt
in het laatste bankafschrift € 1.501,58. Ter specificatie van voornoemd
bedrag is als bijlage 1 een tussentijd financieel verslag bijgevoegd.
Werkzaamheden
Zie hierboven.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Terzake de incasso van de vordering van curanda op Heijmans IBC Bouw
B.V., welke is verpand aan ABN AMRO Bank N.V. en curator Dijxhoorn, zal op
30 juni 2006 een bespreking tussen betrokken partijen plaatsvinden ten
kantore van mr. Dijxhoorn. Ondergetekende zal dan tevens geïnformeerd
worden over de ontwikkelingen ten aanzien van de overige debiteuren.

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
Zie 2de verslag.

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

:

€ 113.623,45

Boedelvordering Verhuurder

:

€ 20.809,76

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

€ 55.731,00

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

€ 202.515,29

8.4

Andere preferente crediteuren

:

€ 75.403,87

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

44

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 840.152,99

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op enerzijds het naar verwachting te realiseren actief en anderzijds de
tot 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
Zie vorige verslagen.

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:
-

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

-

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

9.3

Indiening volgend verslag
8 september 2006
Werkzaamheden
Zie hetgeen hierboven is gememoreerd.

Hilversum, 8 juni 2006

J.W. Bouman
Curator

