FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Lifttechniek Veenendaal BV
: F.05/15/462
: 26 mei 2015
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr E. Boerwinkel

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Verkoop en onderhoud van liften.
: € 404.514 (2014 voorlopig)
:6

Saldo boedelrekening

: € 9.214,84

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 27 oktober 2015 t/m 19 januari 2016
: 7,65
: 67,50

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum 19 januari 2016

Bestuurder en enig aandeelhouder van Lifttechniek Veenendaal BV, hierna Lifttechniek, is
Elevator Trading BV, gefailleerd per 23 juni 2015 (F.05/15/543), waarvan enig
aandeelhouder en bestuurder is E.C. van Hal Holding BV, waarvan E.C. van Hal bestuurder en
enig aandeelhouder is.
Zustervennootschappen van Lifttechniek zijn Liftservice Veenendaal BV, gefailleerd per 18 juni
2015 (F.05/15/527) en Vallei Liften BV, gefailleerd per 18 juni 2015 (F.05/15/526).

1.2

Winst en verlies
2013: € 55.443 verlies
2012: € 38.178 winst

1.3

Balanstotaal
2013: € 317.233. Eigen vermogen: € 246.398 negatief
2012: € 389.505

1.5

Verzekeringen
Aan premierestitutie is een bedrag ontvangen van € 471,28

1.6

Huur
De onderneming werd uitgeoefend in een bedrijfspand dat in eigendom toebehoort aan Elevator
Trading BV, waarvoor een huur werd berekend van € 66.000 per jaar. Hiervan werd € 14.300
doorberekend aan de zustervennootschappen.

1.7

Oorzaak faillissement
De onderneming richtte zich op het leveren van liftinstallaties op maat, waarvan de bouw werd
uitbesteed en die op locatie werden geïnstalleerd. De service- en onderhoudswerkzaamheden
werden verricht door de zustervennootschappen Vallei Liften en Liftservice Veenendaal. Als
oorzaak van het faillissement worden door de directie genoemd verliezen ten gevolge van
vermindering van orders en als gevolg van personeelsproblemen door ziekte e.d. De activiteiten
van de drie betrokken zusterondernemingen zijn gestaakt in maart/april 2015. Het personeel in
dienst van Lifttechniek, verrichtte ook de werkzaamheden voor de beide andere
vennootschappen. Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een der personeelsleden,
op grond van een salarisachterstand van 3 maanden. De directie heeft geen verweer gevoerd.
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2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
4 personeelsleden.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
8 personeelsleden.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Ontslag is aangezegd bij circulaire d.d. 28 mei 2015.

3.

Activa

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
De bedrijfsmiddelen, o.m. bestaande uit de kantoorinventaris en machines behoren tot het
vermogen van moedervennootschap Elevator Trading BV. Tot de boedel behoren
handgereedschappen. Er is een bedrijfswagen aanwezig op basis van een financial lease
overeenkomst. Gezien de recente ingangsdatum van de leaseovereenkomst is geen
overwaarde te verwachten. Voorts zijn handgereedschappen aanwezig.

3.6
3.8

Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de gereedschappen bedraagt € 600 ex btw.
Bodemvoorrecht fiscus
In dit faillissement zijn geen tot de boedel behorende bodemzaken aanwezig.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Een voorraad stuwhout is verkocht voor € 200 ex btw.

Andere activa
3.12 Beschrijving
De goodwill, onder meer bestaande uit het relatiebestand, is verkocht.

3.13 Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst bedraagt € 7.000 ex btw.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is een beperkt aantal vorderingen aanwezig tot een beloop van € 9.905.

4.2

Opbrengst
De debiteuren zijn aangeschreven. Er zijn nog geen betalingen ontvangen. De incasso
wordt voortgezet m.b.t. vorderingen waarvan betaling is te verwachten.

4.3

Boedelbijdrage
Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 25% van de buitengerechtelijk
geïncasseerde vorderingen.
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5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft een vordering van € 463.512 op de gezamenlijke vennootschappen.

5.2

Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid is hypotheek gevestigd op het bedrijfspand aan de Frankeneng 114 b en d voor
een bedrag van € 750.000 dat in eigendom toebehoort aan Elevator Trading BV, hoofdelijke
medeaansprakelijkheid van de bovengenoemde vennootschappen en van de heer Van Hal in
privé bedongen, alsmede stil pandrecht gevestigd op voorraden, vorderingen en inventaris.
Lifttechniek is aldus mede hoofdelijk verbonden voor de vorderingen van de ABN AMRO op
genoemde vennootschappen.

5.3

Leasecontracten
Er is naast het hiervoor sub 3.5 genoemde leasecontract van de bedrijfswagen een operational
lease contract aanwezig van een kopieermachine. Beide zijn ter beschikking gesteld van de
leasemaatschappij.

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

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er is een gedemonteerde gebruikte liftinstallatie aanwezig. Door derden wordt
aanspraak gemaakt op de eigendom van deze liftinstallatie. Deze aanspraak wordt
onderzocht. Volgens gefailleerde is deze lift ter beschikking gesteld van failliet om uit
de verkoopopbrengst van deze lift een vordering van failliet te voldoen. De lift blijkt
echter moeilijk verkoopbaar.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie wordt intern geboekt en periodiek gecontroleerd door een externe accountant.
Door ziekte van de boekhoudster is de administratie na februari niet meer geboekt. Deze
achterstand wordt thans 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
Gebleken is dat de bestuurder in het zicht van het faillissement 2 bedrijfswagens heeft
verkocht voor € 5.500. De nietigheid van de verkoop is ingeroepen. Verdere actie
wordt overwogen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft een boedelvordering van € 29.950,36 ingediend terzake van overgenomen
loonverplichtingen. Voorts is een concurrente vordering van € 1.502,69 ingediend wegens
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onverschuldigde betaling. De schoonmaakkosten van het terrein ad € 803,35 ex btw zijn

door de bank voldaan.
8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 99.696. Er bestaat een fiscale
eenheid voor (alleen) de vennootschapsbelasting. De fiscus heeft beslag gelegd op de
inventaris, die in eigendom toebehoort aan de inmiddels eveneens gefailleerde Elevator Trading
BV.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een premievordering ingediend van € 7.008,74, alsmede een vordering
van € 37.466,79 aan overgenomen loonverplichtingen pre-faillissement.

8.4

Andere preferente crediteuren
De vordering terzake van de kosten van faillissementsaanvrage bedraagt € 669.
Voorts is een loonvordering van € 5.966,40 ingediend door een der werknemers. Deze
vordering zal naar verwachting geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door het UWV. Het
pensioenfonds voor de Metalektro heeft een preferente premievordering ingediend van
€ 4.574,39.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 38 concurrente crediteuren bekend met een totaal aan vorderingen van
€ 65.529,05.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement zal naar verwachting te zijner tijd in aanmerking komen voor opheffing
wegens gebrek aan baten.

9.

Overig

9.1 Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is thans nog niet aan te geven
9.2

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Actie jegens bestuurder;
- Afwikkeling aanspraak liftinstallatie;
- Incasso vorderingen.
Indiening volgend verslag
19 april 2016.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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