FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG

4.

Datum 13 juli 2016

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Liftservice Veenendaal BV;
: F.05/15/527
: 18 juni 2015
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr E. Boerwinkel

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Service en onderhoud van liftinstallaties
: € 136.711 (2013)
: geen

Saldo boedelrekening

: € 3.743,93

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 20 januari t/m 12 juli 2016
: 3,60
: 28,90

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Liftservice Veenendaal BV, hierna Liftservice, is Elevator
Trading BV, waarvan E.C. van Hal Holding BV enig aandeelhouder en bestuurder is met de
heer E.C. van Hal als aandeelhouder en bestuurder.
Elevator Trading BV (failliet per 23-06-15; F/05/15/543) is tevens enig aandeelhouder en
bestuurder van:
Lifttechniek Veenendaal BV (failliet per 26-05-2015; F/05/15/462);
Vallei Liften BV (failliet per 18-06-2015; F/05/15/526)

1.2

Winst en verlies
2014: (slechts voorlopige interne cijfers zijn beschikbaar)
2013: € 17.565 (winst)
2012: € 2.073 (verlies)

1.3

Balanstotaal
2013: € 156.096.
2012: € 53.430.

1.6

Huur
De onderneming werd uitgeoefend in het aan Elevator in eigendom toebehorende bedrijfspand
aan de Frankeneng 114b te Ede. Hierin werden de activiteiten van bovengenoemde
dochtervennootschappen uitgeoefend. Aan dezen werd gezamenlijk een huur berekend van
€ 66.000 per jaar.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming richtte zich op service en onderhoud van liftinstallaties, die door de
zustervennootschap Lifttechniek op locatie werden geïnstalleerd. Het personeel was in dienst
van Lifttechniek. Als oorzaak van het faillissement worden door de directie genoemd de door de
gezamenlijke ondernemingen geleden verliezen ten gevolge van vermindering van orders en als
gevolg van personeelsproblemen door ziekte e.d. De verplichtingen tegenover de bank, de
fiscus, die executoriaal beslag gelegd had, konden niet meer worden nagekomen. De
activiteiten van de drie betrokken zusterondernemingen zijn gestaakt in maart/april 2015. Het
faillissement is uitgesproken op eigen verzoek van de bestuurder, nadat het faillissement van
Lifttechniek was uitgesproken op verzoek van een der personeelsleden op grond van een
achterstallige loonvordering van 3 maanden.
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3.

Activa

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
Er zijn geen eigen bedrijfsmiddelen in de boedel aanwezig. Er werd gebruik gemaakt van de
bedrijfsmiddelen van de zustervennootschappen, tegen doorbelasting van kosten.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Er zijn geen voorraden of onderhanden werk in de boedel aanwezig.

Andere activa
3.12 Beschrijving
De aanwezige onderhoudscontracten zijn alle verlopen. De relaties zijn in het kader van de
goodwill verkocht in het faillissement van Lifttechniek bv.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie bedragen de openstaande vorderingen € 49.435. Op de
vorderingen is stil pandrecht gevestigd.

4.2

Opbrengst
Na aanschrijving is betaling ontvangen van € 12.328,55, deels op de boedelrekening
(€ 10.319,95) en deels op de ABN rekening van gefailleerde. Van verdere incasso door
de boedel wordt afgezien; deze wordt overgedragen aan de pandhouder.

4.3

Boedelbijdrage
De boedelbijdrage beloopt € 3.082,14 ex btw; met de ABN AMRO bank is afgerekend.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank vorderingen aangemeld tot een beloop van € 463.512.

5.2

Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid is hypotheek gevestigd op het bedrijfspand aan de Frankeneng 114b te Ede voor
een bedrag van € 750.000, hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de bovengenoemde
vennootschappen, waaronder ook E.C. van Hal Holding BV, alsook en van de heer Van Hal in
privé bedongen, alsmede is stil pandrecht gevestigd op voorraden, vorderingen en inventaris.
De zekerheden met betrekking tot voorraden, gereedschappen en inventaris zijn vrijgegeven.

Genoemd bedrijfspand is inmiddels verkocht en getransporteerd. Er resteert een schuld
van € 93.512 in hoofdsom.
5.4

Separatistenpositie
D e pandhouder heeft afstand gedaan van zijn stil pandrecht op inventaris en voorraden. De
verpande vorderingen worden zo veel mogelijk door de boedel geïncasseerd.

5.5

Boedelbijdragen
Zie hiervoor sub 4.3
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is intern geboekt en periodiek gecontroleerd door een externe accountant.
Door ziekte van de boekhoudster is de administratie na februari niet meer geboekt. Deze
achterstand is alsnog bijgewerkt.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Van onbehoorlijk bestuur is nog niet gebleken. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt daarop
in een volgend verslag teruggekomen.

7.6

Paulianeus handelen
Van paulianeus handelen is nog niet gebleken. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt daarop
in een volgend verslag teruggekomen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn geen bijzondere boedelvorderingen te verwachten.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 16.267 aan Omzetbelasting. Er
bestaat een fiscale eenheid voor (alleen) de vennootschapsbelasting.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Van het UWV is geen vordering te verwachten.

8.4

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 11 concurrente crediteuren bekend met een totaal aan vorderingen van
€ 2.542,02.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement zal thans worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan
baten.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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