FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 5
:

Datum: 30 maart 2005

INSTALLATIEBEDRIJF C. VOS EN ZOON B.V.
te Huizen

Faillissementsnummer

:

03/205F

Datum uitspraak

:

22 april 2003

Curator

:

mr. J.W. Bouman

R-C

:

mr. W.A.H. Melissen

Activiteiten onderneming

:

Het verlenen van installatie- en adviesdiensten
op

het

terrein

van

elektrotechniek,

werktuigbouwkundige installaties, loodgieterswerk,

dakbedekking,

beveiliging

en

telecommunicatie.
Omzetgegevens

:

2001: € 2.705.726,-- incl. BTW
2002: € 2.512.523,-- incl. BTW

Personeel gemiddeld aantal

:

33

Verslagperiode

:

15 juni 2004 – 18 maart 2005

Bestede uren in verslagperiode :

13,15

Bestede uren Totaal

179,05

:

Opmerking vooraf: inhoud van dit verslag “nieuwe stijl” is mede ontleend aan
voorgaande verslagen 1 t/m 4 en vormt daarvan derhalve een samenvatting. Voor
nadere achtergronden/informatie wordt kortheidshalve naar voorgaande verslagen
verwezen.
1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap, statutair gevestigd te Huizen, is opgericht bij notariële
akte d.d. 26 maart 1998 (KvK nr 32010592).
Bestuurders zijn de heer H.C. Vos (sr.) en de heer C.H. Vos (jr.) (beide
alleen/zelfstandig bevoegd).
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.756, waarvan geplaatst en
gestort € 20.193,22. Volstorting zal –voorzover opportuun- nog nader
worden onderzocht.

Aandeelhouders zijn de holdingmaatschappijen van de heren Vos: Vos
Beheer B.V. (90%) en Heinco Holding B.V. (10%).
Zie voorts 1e verslag d.d. 23 mei 2003 (par. 2) voor nadere achtergronden.
1.2

Winst en verlies
2001: € 373.732 verlies

1.3

Balanstotaal
2001: € 1.329.212,--

1.4

Lopende procedures
Per datum faillietverklaring was een incassoprocedure aanhangig jegens een
van de debiteuren van curanda. Met deze procedure is een belang van ca. €
15.000,-- gemoeid, met dien verstande dat het hier een aan de bank
verpande boekvordering betreft. Aan de bank (en de familie Vos, de een
rechtstreeks belang heeft bij een optimale debiteurenincasso; zie hierna) is
verzocht of deze procedure voortzetting behoeft.
De zaak stond per datum faillietverklaring voor antwoord. Zaak is verwezen
naar de parkeerrol. De curator is nog niet opgeroepen voor uitlating
overname procedure.

1.5

Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn afgewikkeld

1.6

Huur
De bedrijfsruimte aan de Energieweg 4a te Huizen werd gehuurd van medeaandeelhouder Heinco Holding B.V.
De huurovereenkomst is op de voet van art. 39 Fw. opgezegd en vervolgens
per 15 mei 2003 beëindigd. Dit in overleg met de verhuurder en de koper
van de activa.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement lijkt terug te voeren op een tweetal oorzaken:

-

de (negatieve) gevolgen van de overname van Elektro Service Baarn
B.V.;

-

het teruglopen en achterwege blijven van opdrachten.

Zie 1e verslag d.d. 23 mei 2003 voor nadere achtergronden/informatie.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:

33

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

60

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

24 april 2003

Werkzaamheden
In het kader van de ontslagaanzegging zijn tevens de bedrijfsvereniging en
de betrokken vakbonden geïnformeerd.
Voorts is in het kader van de verkoop/doorstart van de onderneming jegens
de koper bedongen dat deze tenminste 17 werknemers is dienst diende te
nemen (zie ook hierna alsmede voorgaande verslagen)

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
n.v.t.
3.2

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4

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

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
Zie

1e

verslag

d.d.

23

mei

2003

alsmede

het

daaraan

gehechte

taxatierapport, dat Troostwijk Waardering en Advies B.V. in opdracht van de
curator heeft opgesteld.
3.6

Verkoopopbrengst
Zie 1e verslag d.d. 23 mei 2003 (par. 3) voor uitgebreid relaaas.
Alle roerende zaken alsmede de goodwill zijn verkocht aan Vos Installatie B.V
(BK Bouw Groep) te Huizen voor een totaal bedrag ad € 200.000,--, waarbij
de navolgende onderverdeling is aangehouden.
- kantoor/bedrijfsinventaris:

€

29.000,--

- Voorraden/gereedschappen/transportmiddelen: € 143.300,-- Goodwill:

€

27.700,--

De transactie is geschied in overleg met pandhouder Rabobank Huizen, aan
wie conform gemaakte afspraken het bedrag ad € 143.300,-- is toegekomen.
De aan de boedel toegekomen opbrengst bedroeg derhalve € 56.700,-3.7

Boedelbijdrage
Zie 3.6

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Zie 3.6
Werkzaamheden
Zie 3.6 alsmede voorgaande verslagen.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
Zie 3.5
3.10

Verkoopopbrengst
Zie 3.6

3.11

Boedelbijdrage
Zie 3.6
Werkzaamheden
Zie 3.6

Andere activa
3.12 Beschrijving
Zie 3.6 (goodwill)
3.13

Verkoopopbrengst
Zie 3.6
Werkzaamheden
Zie 3.6

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
± € 800.000,--

4.2

Opbrengst
Verpand aan Rabobank (zie par.5)

4.3

Boedelbijdrage
Zie par. 5. Vooralsnog niet van toepassing.
Werkzaamheden
Zie par. 5

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda hield diverse bankrekeningen aan, t.w.:
a.

Rabobank Huizen (totale vordering: 815.603,53);

-

lening onder rekeningnr. 32.99.952.242 (€ 1875.000 debet)

-

krediet in rekening courant nr. 32.99.02.210 (€ 627.469,16 debet)

-

G-rekening nr 99.12.24.736. Het zich daarop bevindende saldo per
datum faillietverklaring is door de bedrijfsvereniging geclaimd.

De bank beschikt over zekerheden (zie par. 5.3)
b.

Postbank N.V

-

girorekening nr. 330675 (creditsaldo ad € 876,49; overgemaakt naar
faillissementsrekening)

5.2

Leasecontracten
Er werd een 20-tal voertuigen geleasd (Terberg Lease B.V.).
De voertuigen zijn bij de leasemaatschappij ingeleverd ter afwikkeling van de
lopende lease-overeenkomsten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Rabobank Huizen beschikt in het kader van de door haar verstrekte
financiering over de navolgende zekerheden:
-

verpanding transportmiddelen (vzv eigendom curanda);

-

verpanding inventaris en voorraden;

-

verpanding boekvorderingen (debiteuren);

-

achterstelling en verpanding vordering Heinco Holding B.V. op curanda
ad € 109.244,--;

-

hoofdelijke verbondenheid financiering door Vos Beheer Huizen B.V.;

-

borgstelling ad € 200.000,- door Heinco Holding B.V.;

-

3e hypothecaire inschrijving tot een bedrag ad € 350.000,-- op het
woonhuis van de heer H.C. Vos en zijn echtgenote.

5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de verkochte activa heeft de bank € 143.300,-- ontvangen.
De

bank

verzorgt

zelf

de

uitwinning

van

de

aan

haar

verpande

debiteurenportefeuille, met dien verstande dat de familie Vos hier feitelijk
voor zorg draagt. Dit gezien hun belangen bij een zo optimaal mogelijke
uitwinning van de debiteurenportefeuille versus hun aansprakelijkheden uit
hoofde van de andere genoemde zekerheden jegens de bank.

Een klein gedeelte van de debiteurenportefeuille (periode 22 april 2003 – 15
mei 2003) is overigens niet verpand en behoort de boedel toe.
Afwikkeling hiervan dient in overleg met de bank en de familie Vos nog plaats
te vinden.
Overigens verloopt de debiteurenincasso uiterst moeizaam. De debiteuren
weigeren te betalen in verband met de bestaande vrees te worden
aangesproken uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Zij verlangen
een garantie van de curator dat zij gevrijwaard zijn van dergelijke
aanspraken alvorens aan hun betalingsverplichting jegens de boedel (lees:
bank) te voldoen. De boedel op haar beurt heeft geen belang een dergelijke
garantie te verstrekken indien zij hiervoor enig financieel risico loopt.
Derhalve is de Rabobank Nederland N.V. verzocht de boedel te vrijwaren
indien een debiteur de boedel uit hoofde van een door haar te verstrekken
garantie aanspreekt.
Anderzijds heeft (de advocaat van) de familie Vos de curator verzocht bij de
incasso van de debiteurenportefeuille te assisteren. Ook hier geldt dat de
boedel hier louter belang bij heeft indien hier een nader over een te komen
boedelbijdrage tegenover zal staan.
Bovengenoemde aspecten met betrekking tot de debiteurenportefeuille
behoeven nog nader overleg met de bank en de familie Vos.
5.5

Boedelbijdragen
Zie 5.4

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft zich op eigendomsvoorbehoud beroepen. E.e.a.
is in overleg met de koper van de activa afgewikkeld.

5.7

Reclamerechten
n.v.t.

5.8

Retentierechten
n.v.t.

Werkzaamheden
Zie vorige paragrafen.
6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

6.2

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

Doorstart
6.3
Beschrijving
Alle activa (behoudens de debiteurenportefeuille) zijn aan koper Vos
installatie B.V. verkocht; zie par. 3.6.
6.4

Verantwoording
Zie 3.6.

6.5

Opbrengst
Zie 3.6.

6.6

Boedelbijdrage
Zie 3.6.
Werkzaamheden
Zie voorgaande paragrafen alsmede vorige verslagen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Geen onregelmatigheden geconstateerd.

7.2

Depot jaarrekeningen
Tot en met boekjaar 2001 zijn de jaarrekeningen (tijdig) gedeponeerd, zodat
aan de depotverplichting is voldaan.

7.3

Goedk. Verklaring Accountant
Dient nog nader te worden onderzocht.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Voorzover opportuun nog nader te onderzoeken.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit onderzoek behoeft nog afronding. Op basis van bevindingen tot op heden
lijken vooralsnog geen termen aanwezig te zijn, welke op dusdanig
onbehoorlijk bestuur zouden duiden, dat dit als belangrijke oorzaak van het
faillissement zou dienen te worden aangemerkt.
Tenzij uit nader onderzoek alsnog het tegendeel mocht blijken lijken er
voorshands

geen

gronden

aanwezig

te

zijn

welke

een

aansprakelijkheidsstelling op de voet van art. 2:248 BW indiceren.
7.6

Paulianeus handelen
Geen onregelmatigheden aangetroffen
Werkzaamheden
Zie vorige paragrafen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2

-

Bedrijfsvereniging (UWV):

€ 148.429,12

-

Verhuurder Heinco Holding BV: €

4.972,21

Preferente vordering van de fiscus
Saldo ingediende vorderingen: € 58.494,--

eventuele

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

Saldo: € 144.874,65
8.4

Andere preferente crediteuren

:

MN Services N.V. (pensioenpremies), totaal € 16.489,43
8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

91

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 929.372,72

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken en inzichten zal –gegeven het thans
beschikbaar

actief

versus

de

hoogte

van

de

boedelschulden-

naar

verwachting geen uitdeling aan preferente (en daarmee concurrente)
crediteuren kunnen worden gedaan.
Werkzaamheden
Zie vorige paragrafen alsmede voorgaande verslaglegging.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend in verband met de hierna omschreven werkzaamheden.

9.2

Plan van aanpak
-

debiteurenincasso/afwikkeling in overleg met Rabobank en familie Vos
(problematiek rond WKA/vrijwaringen ten behoeve van debiteuren;
eventuele actieve bemoeienis curator tegen nader overeen te komen
boedelbijdrage; afwikkeling niet verpande debiteuren);

-

afronding onderzoek gevoerde bestuur en overige onderzoeken, zoals
aangeduid in hoofdstuk 7.

9.3

Indiening volgend verslag
Aangezien het hier het 5e verslag betreft zal op grond van de door de
rechter-commissaris verleende toestemming op basis van de daartoe

strekkende beleidsrichtlijn het eerstvolgende verslag binnen zes maanden na
heden worden ingediend.
Werkzaamheden
Zie 9.2

Hilversum, 30 maart 2005

Mr. J.W. Bouman
Curator
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Financieel overzicht boedel
Lijst ingediende boedelschulden
Lijst ingediende preferente schulden
Lijst ingediende concurrente schulden

