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

R-C
Curator

3
04-09-2019
F.08/19/71
NL:TZ:0000095757:F003
27-02-2019

mr. AH Margadant
mr J.A. Holsbrink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Easyteq Bouw & Installatietechniek B.V.

09-03-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap Easyteq Bouw & Installatietechniek B.V.

09-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt dat de activiteiten bestaan uit het uitvoeren van
kleinere projecten voor bouw - en installatietechniek w aaronder
installatiew erkzaamheden, tegelw erk, timmerw erk en stukadoren.

09-03-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Over 2018 zijn nog geen financiële cijfers beschikbaar.

09-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo

09-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-03-2019
1

€ 18.557,46

04-06-2019
2

€ 18.844,84

04-09-2019
3

Verslagperiode
van
27-2-2019

09-03-2019
1

t/m
5-3-2019
van
6-3-2019

04-06-2019
2

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

04-09-2019
3

t/m
1-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21,40 uur

2

69,97 uur

3

3,80 uur

totaal

95,17 uur

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren geldt tevens voor Mark ter Grote h.o.d.n.
Easyteq Installatietechniek B.V., Easyteq Investments B.V. en Easyteq
Financieel Beheer B.V.

09-03-2019
1

(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

De uren w orden thans per faillissement geschreven en niet meer
geconsolideerd.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder is Easyteq Investments B.V. De enig
aandeelhouder en bestuurder van Easyteq Investments is de heer M. ter
Grote.

09-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
geen

09-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor de verschillende ondernemingen w aren verzekeringen afgesloten en de
curator onderzoekt de verzekeringsportefeuille.

09-03-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Loodsstraat 11 te Hengelo is gehuurd. De huur is
opgezegd.

09-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het volgende is ontleend aan door failliet verstrekte informatie. Failliet is in
2014 zijn eenmanszaak in de installatiebranche gestart na jarenlang al in die
sector w erkzaam te zijn gew eest. De activiteiten groeiden snel vanaf 2014. Tot
en met 2017 liepen de zaken positief. Om die reden w erden de activiteiten in
2018 in verschillende Bv's ondergebracht die ook failliet verklaard zijn.
In de loop van 2018 bleek failliet een ernstige levensbedreigende aangeboren
hartafw ijking te hebben w aardoor hij "de grip" op de bedrijfsactiviteiten
kw ijtraakte. Daardoor ontstonden snel financiële problemen omdat er geen
financiële buffers opgebouw d w aren omdat het een nog jonge onderneming
w as. Verzekeringen die het uitvallen van de heer Ter Grote konden opvangen
w aren niet afgesloten.
Daarnaast de overname van een andere installatiebedrijf, W eVa
installatietechniek, financieel desastreus uitpakte en eindigde in het
faillissement van dit bedrijf.
Een w eek voor de geplande hartoperatie heeft de heer Ter Grote het
faillissement van zichtzelf en zijn BV's aangevraagd.
Er zijn een groot aantal schulden ontstaan. Er is geprobeerd deze schulden te
saneren en ander kapitaal aan te trekken (zow el vreemd als eigen vermogen).
Dit is niet gelukt.

09-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

09-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

09-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is ontslag aangezegd na van de rechter-commissaris verkregen
machtiging. Het UW V is geïnformeerd en inmiddels vond de intake door het
UW V plaats.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

09-03-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden aanw ezig en onderhanden w erken

€ 13.372,70

totaal

€ 13.372,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden bestemd voor installatiebedrijf zijn aangetroffen.

09-03-2019
1

Daarnaast zijn er onderhanden w erken dat w il zeggen opdrachten die in
uitvoering w aren of w aarvan de uitvoering zou starten.
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

De voorraden zijn geveild door BVA-Auctions. De opbrengst onder aftrek van
de kosten is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)
Organiseren veiling.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

04-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.536,15
totaal

€ 29.536,15

Toelichting debiteuren
Uit de eigen aangifte blijkt dat er 13 debiteuren zijn voor in totaal € 29.536,15.
Met verschillende debiteuren lopen er disputen over de betaling vanw ege de
uitvoering van de opdracht.

09-03-2019
1

Van de openstaande debiteuren is inmiddels voldaan € 5.263,-. De overige
debiteuren blijken niet incasseerbaar vanw ege disputen over de
w erkzaamheden die incorrect uitgevoerd zouden zijn. Het geleverde
commentaar blijkt deels terecht te zijn. Voor een ander deel teveel geld te
kosten om te ontzenuw en in aanhangig te maken procedures met ook de kans
dat dit niet zou gaan lukken. Ook bleek een grote debiteur een nota te hebben
ontvangen w aarvan een deel groot € 9.339,50 voor nog te verrichten
w erkzaamheden te zijn verzonden die ten gevolge van het faillissement niet
uitgevoerd zullen w orden. Enkele kleine debiteuren hoopt de curator nog te
kunnen incasseren.

04-06-2019
2

Een tw eetal kleine debiteuren zijn inmiddels door de curator geïncasseerd.
Daarmee is de debiteurenincasso afgerond.

04-09-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

Aanschrijven debiteuren en overige contacten debiteuren.
afronden debiteurenincasso

04-09-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming w erd niet door een bank gefinancierd.

5.2 Leasecontracten
Voor de verschillende bedrijfsvoertuigen w aren leasecontracten afgesloten.
Dat betrof finance lease. De verw achting is dat geen overw aarde in de
aanw ezige voertuigen zit. De voertuigen zijn deels reeds en w orden voor het
andere deel opgehaald door de leasemaatschappijen.

09-03-2019
1

Een aantal bodemzaken bleken geleased te zijn maar die zijn na overleg met
de fiscus aan de eigenaren teruggegeven.
De bedrijfsvoertuigen die geleased zijn w erden inmiddels aan de verschillende
leasemaatschappijen teruggegeven. De curator is in afw achting van de
verkoopopbrengst van de verschillende leaseauto's.

04-06-2019
2

De lease-auto's zijn afgew ikkeld. Ofw el de overw aarde is overgemaakt dan
w el de vordering is ingediend door de leasemaatschappij.

04-09-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal aanw ezig zaken bleken onder eigendomsvoorbehoud geleverd te
zijn en w erden inmiddels door de leveranciers opgehaald.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het uitgesproken faillissement melden zich verschillende kandidaat
doorstarters. De interesse bleek echter vooral gericht op het aanw ezige
personeel. Verschillende personeelsleden bleken echter al snel elders een
baan gevonden te hebben. Voor de resterende personeelsleden w as ook
interesse maar de uitgebrachte biedingen bleken niet toereikend te zijn om
een doorstart scenario in gang te kunnen zetten. De curator zal thans een
online veiling van de voorraden en inventaris laten plaatsvinden.

09-03-2019
1

De online veiling heeft inmiddels plaatsgevonden.

04-06-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg plegen met de verschillende kandidaat doorstarters, Taxatie laten
plaatsvinden door taxateur Hagels, biedingsprocedure doorlopen w aaronder
opstellen bidbook.

09-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding ziet er geordend uit

7.2 Depot jaarrekeningen

09-03-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet aan de orde vanw ege de korte duur dat de onderneming bestond.

09-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

09-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
nvt

09-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Doet de curator onderzoek naar.
Nee

09-03-2019
1

04-06-2019
2

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen gevonden dat sprake w as van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Doet de curator onderzoek naar.
Nee

09-03-2019
1

04-06-2019
2

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen gevonden dat sprake w as van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Doet de curator onderzoek naar.

09-03-2019
1

De curator heeft geen aanw ijzingen gevonden dat sprake w as van
onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen of andere handelen van de
bestuurder dat nader onderzocht zou moeten w orden.

04-06-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 19.148,21

04-06-2019
2

Toelichting
Dit betreft de loonvordering van het UW V.
€ 21.730,81

04-09-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.814,00

04-06-2019
2

€ 35.299,00

04-09-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.962,64

04-06-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

09-03-2019
1

Toelichting
Uit de eigen aangifte blijkt dat er 33 crediteuren zijn voor in totaal €
111.122,22.
37

04-06-2019
2

Toelichting
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)
37 crediteuren hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.122,22

09-03-2019
1

€ 159.739,39

04-06-2019
2

€ 176.683,00

04-09-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

Het ziet ernaar uit dat er geen uitkering komt voor preferente en concurrente
crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven.

09-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

09-03-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

09-03-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

09-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

09-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop activa realiseren w aaronder een online veiling van de inventaris en
voorraden.
Onderzoek naar al dan niet onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen doen.

09-03-2019
1

(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

- afw ikkeling debiteuren incasso afronden;
- afw ikkeling verkoop leaseauto's afronden;
De afw ikkeling van de debiteurenincasso en de verkoop van de leaseauto's is
afgerond.

04-09-2019
3

In de komende verslagperiode is de curator voornemens een voorstel tot
afw ikkeling van het faillissement gereed te maken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(Tw eede verslag - 3 juni 2019)

04-06-2019
2

Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-09-2019
3

