Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.08/15/218

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000009368:F001

Datum uitspraak:

08-04-2015

Curator:

mr. J.A.D.M. Daniels

R-C:

mr. M.C. Bosch

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens onderneming : ITV B.V.
Surseancenummer:
C 08/15/2 S
Faillissementsnummer : C 08/15/218 F
Datum uitspraak : op 25 februari 2015 is aan ITV B.V. voorlopig surseance van betaling
verleend. Bij beschikking van 8 april 2015 is de voorlopig verleende surseance van betaling
ingetrokken en is ITV B.V. in staat van faillissement verklaard.
Curator: mr. J.A.D.M. Daniels
Faillissementsmedewerkers: G.J. Bramer/A.C. Vroom
Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch
Activiteiten onderneming
In het handelsregister staat de volgende omschrijving vermeld: µde uitoefening van een
installatiebedrijf op het gebied van elektrotechniek, verwarming, loodgieten, sanitair,
telecommunicatie en inbraakpreventie¶
Omzetgegevens
€ 1.080.388,00 netto-omzet in 2014
€ 1.647.632,00 netto-omzet in 2013.

Personeel gemiddeld aantal
17
Saldo einde verslagperiode
€ 31.906,68
1 december 2017:
€ 2.630,74
Verslagperiode
30 juni 2016 tot en met 2 april 2017
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Nummer:

2

Datum:

06-12-2017

1 december 2017:
3 april 2017 tot en met 30 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
52 uur en 12 minuten
1 december 2017 (uren vanaf 3 april 2017 tot en met 30 november 2017):
19 uur
Bestede uren totaal
342 uur en 18 minuten
1 december 2017:
361 uur en 18 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
ITV B.V. werd bestuurd door A. Nijmeijer Holding B.V. Bestuurder van A. Nijmeijer Holding
B.V. is de heer A. Nijmeijer.

1.2

Winst en verlies
€ 206.607,00 verlies in 2014
€ 55.553,00 verlies in 2013

1.3

Balanstotaal
€ 591.464,00 op 31 december 2014
€ 691.611,00 op 31 december 2013

1.4

Lopende procedures
Geen.

1.5

Verzekeringen
ITV B.V. heeft diverse verzekeringen afgesloten.
Vanaf datum uitspraak surseance tot aan datum overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan
Huis-Tech B.V. d.d. 10 april 2015 heeft Huis-Tech B.V. gezorgd voor voldoende dekking
biedende verzekeringen.
Huis-Tech B.V. heeft, nadat zij de activa heeft gekocht, afspraken met de betreffende
tussenpersoon en verzekeraar gemaakt voor overname van de lopende verzekeringen.
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1.6

2

Datum:

06-12-2017

Huur
ITV B.V. heeft een huurovereenkomst gesloten met Benic Holding B.V. voor de huur van het
bedrijfspand aan de Bedrijfsweg 86 te Vriezenveen. Met Huis-Tech B.V. is overeengekomen
dat zij een regeling zal treffen met Benic Holding B.V. en dat zij gefailleerde/de boedel zal
vrijwaren voor alle verplichtingen die uit deze huurovereenkomst zullen voortvloeien vanaf 25
februari 2015 (datum surseance).
Volgens Nijmeijer Lease B.V. heeft ITV B.V. een huurovereenkomst met Nijmeijer Lease B.V.
gesloten voor de huur van diverse roerende zaken. Met Nijmeijer Lease B.V. is
overeengekomen dat Nijmeijer Lease B.V. tegenover de boedel en de curator afstand zal doen
van het door haar gestelde eigendomsrecht.

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de volgende reden als oorzaak van het faillissement opgegeven: door de
ILQDQFLsOHUHFHVVLHLQGHERXZVHFWRULVKHWDDQWDORSGUDFKWHQVWHUNJHGDDOGZDDUGRRUHU
onvoldoende omzet en marge gerealiseerd kon worden, de onderneming verliesgevend werd
en er liquiditeitsproblemen ontstonden. De bestuurder heeft getracht een onderhands akkoord
te bereiken. Omdat de loonkosten van het personeel niet langer betaald konden worden en
een onderhands akkoord niet op korte termijn gerealiseerd kon worden, is surseance van
betaling aangevraagd. Tijdens de surseance heeft bestuurder, in overleg met de
bewindvoerder, de onderhandelingen met de schuldeisers om een onderhands akkoord te
bereiken voortgezet. Nadat is gebleken dat een onderhands akkoord niet tot de mogelijkheden
behoorde, is getracht een gerechtelijk akkoord aan te bieden aan de schuldeisers. Toen bleek
dat een gerechtelijk akkoord eveneens niet zou slagen, werd een faillissement onvermijdelijk.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
17

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
25

2.3

Datum ontslagaanzegging
10 april 2015

2.4

Werkzaamheden
Geen.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

06-12-2017

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
nvt

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
nvt

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
nvt

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bedrijfsinventaris.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsinventaris is verkocht aan Huis-Tech B.V. voor een bedrag van € 25.662,50
exclusief BTW.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t. voor de bedrijfsinventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de opbrengst van de bodemzaken komt de fiscus toe na omslag in de faillissementskosten.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Voorraden en onderhanden werk.
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Datum:

06-12-2017

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De voorraden zijn, tezamen met het klein gereedschap, verkocht aan Huis-Tech B.V. voor een
bedrag van € 18.750,00 exclusief BTW.
Het onderhanden werk is verkocht aan Huis-Tech B.V. voor een bedrag van € 34.200,12
exclusief BTW.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Met de pandhouder ABN Amro Bank is overeengekomen dat voor de werkzaamheden van de
curator ten behoeve van de verkoop van de voorraden een boedelbijdrage van 10 % wordt
gehanteerd. De opbrengst van de voorraden minus de overeengekomen boedelbijdrage is
inmiddels afgedragen aan de ABN Amro Bank.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Diverse gereedschappen (niet bodemzaken), aanhangwagens, overig rollend materieel en
goodwill.
Gefailleerde heeft een overeenkomst afgesloten voor de lease van een aantal Renault
bedrijfswagens. De lease-overeenkomst betreft financial lease.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De gereedschappen zijn verkocht aan Huis-Tech B.V. voor een bedrag van € 28.850,00
exclusief BTW, de aanhangwagens voor een bedrag van € 5.750,00 exclusief BTW, het
rollend materieel voor een bedrag van € 10.000,00 exclusief BTW en de goodwill voor een
bedrag van € 20.000,00 exclusief BTW.
Met de pandhouder ABN Amro Bank is overeengekomen dat voor de werkzaamheden van de
curator ten behoeve van de verkoop van bovengenoemde zaken (met uitzondering van de
goodwill) een boedelbijdrage van 10 % wordt gehanteerd. De opbrengst van bovengenoemde
zaken (met uitzondering van de goodwill) minus de overeengekomen boedelbijdrage is
inmiddels afgedragen aan de ABN Amro Bank.
Huis-Tech B.V. heeft de lease-overeenkomst van de Renault bedrijfswagens overgenomen.
Huis-Tech B.V. heeft voor deze overname een vergoeding van € 11.000,00 betaald aan de
boedelrekening, zijnde een bedrag dat gelijk is aan de geschatte waarde van de leasebussen
op datum overname lease-overeenkomst minus de resterende termijnen die ITV B.V. nog aan
de leasemaatschappij verschuldigd zou zijn.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

06-12-2017

Op datum uitspraak surseance had ITV B.V. een bedrag van € 71.463,88 te vorderen van
derden.
4.2

Opbrengst
De debiteurenportefeuille is verkocht en gecedeerd aan Huis-Tech B.V. voor een bedrag van €
39.305,12 (55% van de debiteurenpositie).

4.3

Boedelbijdrage
Met de pandhouder is overeengekomen dat voor de werkzaamheden van de curator bij de
overdracht van de debiteurenportefeuille een boedelbijdrage van 5 % wordt gehanteerd. De
opbrengst van de verkoop van de debiteuren minus de overeengekomen boedelbijdrage is
inmiddels afgedragen aan de ABN Amro Bank.

4.4

Werkzaamheden
Geen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 163.748,88 p.m.,
welke vordering is bepaald tot en met datum uitspraak faillissement. De hoogte van de
vordering van de ABN Amro Bank zal nog wijzigen, nu de opbrengst van de verkoop van de
voorraden en debiteuren nog niet aan de ABN Amro Bank is uitbetaald.
De Rabobank heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 268.123,52 p.m.

1 december 2017:
De vordering van de ABN AMRO bank N.V. is met een bedrag van € 92.611,81
verminderd in verband met de afdracht van de opbrengst van verkochte voorraad en
debiteurenportefeuille.
5.2

Leasecontracten
ITV B.V. heeft de volgende leaseovereenkomsten gesloten:
een leaseovereenkomst met Munsterhuis voor de lease van twee bedrijfsbussen met
kentekens 9-VTK-16 en 9-VTK-17 (operational lease). De bussen zijn geretourneerd aan
Munsterhuis.
een leaseovereenkomst met Renault Lease voor de lease van vijf bedrijfsbussen (financial
lease). De leaseovereenkomsten zijn overgenomen door Huis-Tech B.V.
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Datum:

06-12-2017

Beschrijving zekerheden
Aan de ABN Amro Bank N.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt:
- Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van A. Nijmeijer Holding B.V.;
- pandrecht op de voorraden;
- pandrecht op de bedrijfsinventaris;
- pandrecht op vorderingen op derden
Aan de Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt:
- pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen op derden.
Nu het pandrecht van de ABN Amro Bank eerder is gevestigd dan het pandrecht van de
Rabobank, komt de opbrengst van de verkoop van de verpande vorderingen op derden en de
verpande niet-bodemzaken toe aan de ABN Amro Bank.

5.4

Separatistenpositie
Ja.

5.5

Boedelbijdragen
Met de ABN Amro Bank N.V. is overeengekomen dat voor de werkzaamheden van de curator
bij de verkoop van de roerende niet-bodemzaken een boedelbijdrage van 10% wordt
gehanteerd en voor de werkzaamheden van de curator bij de overdracht van de
debiteurenportefeuille een boedelbijdrage van 5 %.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze beroepen
zijn afgewezen, omdat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet meer
aanwezig waren, dan wel omdat deze niet meer als zodanig identificeerbaar waren.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op het
recht van retentie.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op het
recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
Geen.
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Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

06-12-2017

In de periode na datum uitspraak surseance zijn de werkzaamheden van de onderneming
voortgezet. Huis-Tech B.V. heeft de kosten van de voortzetting betaald.
Nadat het faillissement is uitgesproken heeft er een doorstart plaatsgevonden door Huis-Tech
B.V.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
De administratie van de voortzetting werd bijgehouden door Huis-Tech B.V.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Zie kopje 'activa'.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
Is aan voldaan.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In onderzoek.
1 december 2017:
De jaarrekening 2013 was voorzien van een samenstellingsverklaring. De conceptcijfers
2014 zijn beschikbaar.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
N.v.t.; de vennootschap is meer dan vijf jaren geleden opgericht.
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Datum:

06-12-2017

Onbehoorlijk bestuur
Verslag 4 - 4 april 2017
In de afgelopen periode is gecorrespondeerd met de raadsman van de voormalig feitelijk
bestuurder in het kader van het gebruikelijke onderzoek inzake eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.
1 december 2017:
Het onderzoek inzake de bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
Correspondentie raadsman voormalig feitelijk bestuurder, de heer A. Nijmeijer+studie
boekhouding.
1 december 2017:
Correspondentie raadsman voormalig feitelijk bestuurder, de heer A. Nijmeijer+studie
boekhouding.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
- Salaris curator (p.m.)
- UWV € 112.126,38

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden een bedrag van in totaal € 169.663,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft tot op heden een bedrag van in totaal € 66.306,47 aan preferente vorderingen
ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
59
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Datum:

06-12-2017

Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is een bedrag van € 714.425,07 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden
Correspondentie crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Circa een jaar.
1 december 2017:
Afhankelijk van uitkomst onderzoek inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

10.2

Plan van aanpak
Afronden rechtmatigheidsonderzoeken.

10.3

Indiening volgend verslag
4 juli 2017
1 december 2017:
2 maart 2018

10.4

Werkzaamheden
Openbaar verslag/tussentijds financieel verslag opstellen.
1 december 2017:
Openbaar verslag/tussentijds financieel verslag opstellen.
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