Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
07-06-2018
F.08/16/269
NL:TZ:0000008841:F001
15-06-2016

R-C
Curator

mr. M.M. Verhoeven
mr. J.M. Eringa

Algemene gegevens
Naam onderneming
Intech Enschede B.V.
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Gegevens onderneming
Intech Enschede B.V. (hierna: Intech Enschede)
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Activiteiten onderneming
Omschrijving w ebsite (w w w .intechbv.nl):
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Intech Enschede B.V. is een landelijk opererend totaalinstallatiebedrijf met
specialisaties als w erktuigbouw kunde, sanitaire installaties en
elektrotechniek met als hoofdzaak de utiliteitsbouw als w erkterrein. W ij
ontw erpen, realiseren en onderhouden complete installaties voor
opdrachtgevers in de gezondheidszorg, (semi-)overheden, commercieel
vastgoed en onderw ijs.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 1.531.344,00

€ 68.697,00

2014

€ 2.225.365,00

€ 68.314,00

2015

€ 2.837.914,00

€ -108.226,00

Balanstotaal

€ 894.778,00

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies:
2016 (tot datum faillissement): -/- EUR 9.898,- (verlies) concept cijfers
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Balanstotaal:
per 31 december 2015: EUR 894.778,- (concept cijfers);
op datum faillissement: EUR 568.791 (concept cijfers)

Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Boedelsaldo
07-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 141.252,55

Verslagperiode
07-06-2018
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van
24-11-2017
t/m
6-6-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

12,18 uur

totaal

12,18 uur

Toelichting bestede uren
Inclusief toegestane uren faillissementsmedew erkers.
Totaal aantal uren is 273 uren en 6 minuten
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Intech Enschede is in 1991 opgericht door J.G.M. (Jos) Kenkhuis.
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Hij is via zijn persoonlijke holding (J.G.M. Kenkhuis Holding B.V.) enig
aandeelhouder en enig bestuurder van Intech Enschede.

1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
Tijdens het voortzetten van de w erkzaamheden w orden de verzekeringen
voortgezet.
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1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Josink Hofw eg 34 te Enschede is eigendom van
J.G.M. Kenkhuis Holding B.V.
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Intech Enschede huurt een verdieping van het pand. De huurovereenkomst is
op de voet van art. 39 Fw opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Kenkhuis stelt dat de problemen zijn gestart met een zw aar
verliesgevend project in 2010. In de jaren daarna zouden hiervan de
naw eeën zijn ondervonden.
Het bedrijf heeft zich daarna hersteld, maar het herstel w as volgens de heer
Kenkhuis mede door de economische crisis onvoldoende om het bedrijf
structureel rendabel te maken.
De directe aanleiding voor het faillissement is een conflict met een grote
debiteur van EUR 147.000,-. Door het uitblijven van deze betaling konden de
lopende verplichtingen niet meer w orden voldaan en heeft de directie
besloten het eigen faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-6-2016

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeelsbijeenkomst, ontslagbrieven.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris en voertuigen

€ 29.725,00

€ 3.162,94

totaal

€ 29.725,00

€ 3.162,94

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een bescheiden kantoorinventaris en
voertuigen (bedrijfsauto's en personenauto's). De voertuigen zijn eigendom
van Intech Enschede.
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De bedrijfsmiddelen zijn als onderdeel van de roerende zaken verpand aan
ABN AMRO Bank.
De roerende zaken zijn getaxeerd door Van Beusekom Taxaties ('Van
Beusekom').
De curator zal de bedrijfsmiddelen namens de pandhouder onderhands
verkopen.
(Tw eede verslag)
De roerende zaken zijn met goedkeuring van de pandhouder onderhands
verkocht.
Kantoor- en bedrijfsinventaris en voorraden: EUR 22.725,- exclusief btw .
Personenauto's: EUR 7.000,- inclusief btw .
Boedelbijdrage:
10 % van de opbrengst, voor zover deze niet onder het bodemvoorrecht van
de fiscus valt.
(Derde verslag)
EUR 3.162,94 inclusief btw voor de verkoop van alle roerende zaken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de kantoorinventaris (bodemzaken) valt onder het
bodemvoorrecht van de belastingdienst en zal op de voet van art. 57 lid 3 Fw
w orden opgeëist.
(Tw eede verslag)
De verkoopopbrengsten minus de boedelbijdrage zijn overgemaakt naar de
pandhouder. De opbrengst van de bodemzaken w ordt vrijgegeven als
duidelijk is dat de belastingdienst niet uit het vrije actief kan w orden voldaan.
Zie ook rubriek 'bank/zekerheden'.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden.
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(Tw eede verslag)
Verkoop roerende zaken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden:
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De in het bedrijfspand aanw ezige voorraden zijn getaxeerd door Van
Beusekom.
De voorraden zijn verpand aan ABN AMRO Bank. De curator zal deze namens
de pandhouder onderhands verkopen.
Onderhanden w erk:
De activiteiten zijn in de aanloop naar het faillissement afgebouw d. Het
onderhanden w erk op datum faillissement is daardoor relatief beperkt. Zie
verder rubriek 6.
(Tw eede verslag)
Zie rubriek 'bedrijfsmiddelen'.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoophandelingen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Immateriële activa
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Immateriële activa, w aaronder de intellectuele eigendomsrechten en de
w ebsite.
De w aarde van deze activa is nog niet bekend. De curator zal deze activa
onderhands verkopen.
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(Tw eede verslag)
Het is niet gelukt de immateriële activa onderhands te verkopen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoophandelingen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Volgens een uitdraai uit de administratie van
15 juni 2016

€ 455.545,00

totaal

€ 455.545,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. Er w ordt nog onderzocht
in hoeverre er
in de contracten met de debiteuren verpandingsverboden zijn opgenomen
die aan
rechtsgeldige verpanding in de w eg staan.
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Alle debiteuren voeren verw eer. De verw eren zien zow el op inhoudelijke
klachten als op (schade door) het verval van garanties en
serviceverplichtingen.
De verw eren w orden in overleg met de pandhouder beoordeeld. De curator
verw acht in de komende verslagperiode met een aantal debiteuren
regelingen te kunnen treffen.
(Derde verslag - 17 mei 2017)
De bank is volledig voldaan w aardoor de pandrechten zijn komen te
vervallen. Zie rubriek
5. Temmink heeft een bedrag van ruim EUR 105.000,-- op de boedelrekening
betaald. In de w eek van 22 mei 2017 volgt een betaling van Dons & Troost
van ruim EUR 21.000,--. In verband met (mogelijke) garantieverplichtingen is
door Temmink en Dons & Troost een bedrag van EUR 8.500,-- vastgehouden.
Zonder inroep van de garantie valt dit bedrag in mei 2018 vrij.
Boedelbijdrage: n.v.t. Het pandrecht is komen te vervallen.
Bouw bedrijf van Deelen (vordering: EUR 147.500) is op 13 maart 2017 failliet
verklaard. De vorderingen zijn bij de curator ingediend. De discussies met de
overige debiteuren w orden voortgezet.
(Vierde verslag - 3 augustus 2017)
Uit hoofde van een getroffen regeling heeft Prins Bouw B.V. tegen finale
kw ijting een bedrag van EUR 22.500,- aan de boedel betaald. Behoudens de
afw ikkeling van de garantieverplichtingen, is de debiteurenincasso hiermee
afgerond.
(Vijfde verslag - 24 november 2017)
De laatste garantietermijn loopt af in mei 2018.
(Zesde verslag - 7 juni 2018)
De garantieverplichtingen zijn afgew ikkeld. Uit het de gereserveerde gelden
is een totaal bedrag van EUR 5.400,- naar de boedelrekening overgemaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg pandhouder, incassow erkzaamheden, contacten debiteuren,
beoordeling contracten
en verw eren debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 306.905,05
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De ABN AMRO Bank heeft aan Intech Enschede en J.G.M. Kenkhuis Holding
een
kredietfaciliteit verleend. Die bestaat uit een rekening-courant krediet voor
het w erkkapitaal en een middellange lening van oorspronkelijk EUR 300.000,.
De middellange lening is verstrekt voor de aankoop van het bedrijfspand.
Op datum faillissement staat er een negatief saldo rekening courant krediet
open van EUR 11.905,05. De restant hoofdsom voor de geldlening bedraagt
EUR 295.000,-.
(Zesde verslag - 7 juni 2018)
De bank is volledig voldaan w aarmee ook de zekerheden zijn komen te
vervallen (zie rubrieken 4.1 en 5.4).

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
Alle roerende zaken zijn eigendom van Intech Enschede.
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5.3 Beschrijving zekerheden
- hypotheekrecht op het bedrijfspand aan de Josink Hofw eg 34 te Enschede
met een
inschrijfbedrag van EUR 400.000,-;
- pandrecht op voorraden;
- pandrecht op bedrijfsinventaris;
- pandrecht op vordering (debiteuren);
- hoofdelijk verbondenheid Intech Enschede en J.G.M. Kenkhuis Holding.

5.4 Seperatistenpositie
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5.4 Seperatistenpositie
Zie hierboven bij de omschrijving van de activa en de debiteuren.
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De opbrengsten van de zekerheden zullen w aarschijnlijk hoger zijn dan de
uitstaande schuld van de bank. Eventuele overschotten komen toe aan de
boedel.
Naar de mening van de curator gaat de schuld uit hoofde van de middellange
geldlening (pand) alleen J.G.M. Kenkhuis Holding aan. Voor zover de activa
van Intech Enschede w orden uitgew onnen ten behoeve van deze schuld,
ontstaat hiervoor een regres- dan w el subrogatierecht op J.G.M. Kenkhuis
Holding. Hierover lopen gesprekken met de ABN AMRO Bank en J.G.M.
Kenkhuis Holding.
(Derde verslag - 17 mei 2017)
Kenkhuis Holding heeft ingestemd met de ziensw ijze van de curator. De
geldlening voor het bedrijfspand is door Kenkhuis Holding geherfinancierd,
w aarna de bank de zekerheden bij Intech Enschede heeft vrij gegeven en de
al gerealiseerde opbrengsten (ruim EUR 31.000,-) naar de boedelrekening
heeft overgemaakt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Eventuele
eigendomsvoorbehouden en andere rechten van derden w orden
afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie financiering en zekerheden ABN AMRO bank. Contacten en
onderhandelingen
over uitw inning zekerheden en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden.
(Derde verslag - 17 mei 2017)
Discussie, onderhandeling over interne draagplichtverhouding
(regres/subrogatievorderingen).
Herfinanciering lening pand, vrijval zekerheden en afw ikkeling bank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w orden de nog lopende
projecten afgerond.
ABN AMRO Bank heeft hiervoor een boedelkrediet van EUR 10.000,- ter
beschikking gesteld.
De inkoopkosten w orden rechtstreeks door de opdrachtgevers voldaan.
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor de voortzetting van de w erkzaamheden is in overleg met de directie een
doorw erkbegroting opgesteld. Verdere verantw oording vindt via de
tussentijdse financiële verslagen plaats.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg/communicatie leveranciers, klanten en Bank/Commercial Finance.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich na het faillissement zes gegadigden voor een doorstart
gemeld. Zij hebben na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst
informatie over de activa en activiteiten ontvangen.
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Alle zes de gegadigden hebben na het boekenonderzoek afgezien van het
doen van een bieding. De kans op een doorstart is daardoor zeer klein
(gew orden).
(Tw eede verslag)
Het is definitief niet gelukt een doorstart te maken. De roerende zaken zijn
afzonderlijk verkocht.

6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voeren biedingsprocedure, gesprekken gegadigden.

07-06-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bij en aan de curator ter beschikking gesteld.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2012: 16 oktober 2013
2013: 22 december 2014
2014: 28 mei 2015
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De jaarrekeningen zijn aldus tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Intech Enschede is in 1992 opgericht. Een eventuele vordering w egens niet
volstorten van de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Onderzoek nog niet afgerond.
(Vierde verslag - 3 augustus 2017)
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode afgerond.
(Vijfde verslag - 24 november 2017)
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen aanw ijzingen van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Onderzoek nog niet afgerond.
(Vierde verslag - 3 augustus 2017)
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode afgerond.
(Vijfde verslag - 24 november 2017)
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen aanw ijzingen van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en bestuderen administratie, rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 72.676,35
- kosten voortzetten w erkzaamheden;
- kosten verzekeringen;
- huur tijdens opzegtermijn (art. 39 Fw )
- loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw );
- kosten financieel advies.
De exacte omvang van de boedelschulden is nog niet bekend.
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(Tw eede verslag)
Voorlopig ingediend: EUR 81.297,60
(Derde verslag - 17 mei 2017)
Voorlopig ingediend: EUR 119.812,54. Zie financieel verslag.
(Vierde verslag - 3 augustus 2017)
Voorlopig ingediend: EUR 82.676,35. Zie financieel verslag.
(Vijfde verslag)
Ingediend: EUR 72.676,35

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 55.839,00
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(Zesde verslag - 7 juni 2018)
Inclusief de vordering ex artikel 29 lid 2 OB.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 34.034,03
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8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
89
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 480.971,47
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er zijn naar verw achting geen middelen voor een uitkering aan de
concurrente crediteuren, maar w el aan de preferente crediteuren. Het
faillissement zal dan vereenvoudigd w orden afgew ikkeld (art. 137a e.v. Fw ).

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven schuldeisers.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-06-2018
5

9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronden onderhanden w erk
- verkoop roerende zaken
- incasso debiteuren
- afw ikkeling eventuele regres/subrogatie vorderingen op J.G.M. Kenkhuis
Holding
- rechtmatigheidsonderzoek.
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(Tw eede verslag)
- incasso debiteuren
- afw ikkeling eventuele regres/subrogatie vorderingen op J.G.M. Kenkhuis
Holding
- rechtmatigheidsonderzoek.
(Derde verslag - 17 mei 2017)
- vervolg debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.
(Vierde verslag - 3 augustus 2017)
- afw ikkeling garantieverplichtingen debiteuren (gereserveerde bedragen);
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.
(Vijfde verslag - 24 november 2017)
- afw ikkeling garantieverplichtingen debiteuren (gereserveerde bedragen);
(Zesde verslag - 7 juni 2018)
- afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(Vijfde verslag - 24 november 2017)
De afw ikkeling is afhankelijk van de afw ikkeling van de
garantieverplichtingen. De laatste garantietermijn loopt af in mei 2018. Kort
daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.
(Zesde verslag - 7 juni 2018
De garantieverplichtingen zijn afgew ikkeld. Het faillissement w ordt in de
komende periode afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

