
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Aad Melgerd Installation Consultancy  

   AMIC B.V. 

Faillissementsnummer  :  C/15/14/52 F.     

Verslagnummer :  1  

Datum uitspraak  :  28 januari 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :  consultancywerkzaamheden voor electro- en         

    werktuigkundige installaties 

Omzetgegevens :  € 274.000,- in 2013 (geen controle)   

Aantal personeel :  3   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL54KASA0223215171  

Saldo Kas Bank : € 12.034,37 (productie 1) 

Verslagperiode  : 28 januari 2014 t/m 10 maart 2014   

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Het bestuur wordt uitgeoefend door Monric B.V. dat tevens enig aandeelhouder is.  
De enig aandeelhouder en bestuurder is de heer R. de Vos.  
 
1.2 Winst en verlies 
 

  
 
 
 
 
 

De jaarstukken over de periode 2010-2012 zijn beschikbaar. Over 2013 zijn geen  
jaarstukken opgesteld. Er is wel een proef saldi balans opgesteld over 2013,  
alsmede over 2014. 
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2010 394.966 - 133.879 - 302.741 
2011 446.342 -   45.000 - 347.741 
2012 403.957    422.212     74.471 
2013 274.000 -    68.493,-          
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Uit de jaarstukken 2012 blijkt dat het positief resultaat over dat jaar is ontstaan  
door de inbreng van de rekening-courant verhouding van AaStroje B.V. De heer A.  
Melgerd, de oprichting van AMIC B.V. is bestuurder van AaStroje B.V.  
 
1.3 Balanstotaal 
 

 
 
 

1.4  Lopende procedures 
Volgens opgave van de directie is curanda niet betrokken in procedures. 
 
1.5  Verzekeringen 
De verzekering zijn inmiddels opgezegd of in onderling overleg beëindigd.  
 
1.6 Huur 
De onderneming was gevestigd in een kantoorruimte aan de Hendrick 
Rietschoofplein 2 te Zaandam. De huurovereenkomst is inmiddels in onderling 
overleg met de verhuuder beëindigd en per 1 februari 2014 aan de verhuurder 
opgeleverd.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Curanda is hoofdzakelijk actief op het gebied van consultancy van de renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. Volgens opgave van de directie zijn de bedrijfsactiviteiten 
door de verminderde economische activiteit sterk afgenomen en wordt de 
benodigde financiering niet gerealiseerd. Voorts heeft zich een wijziging voor-
gedaan in de bedrijfsvoering. Tot 15 oktober 2013 was de oprichter van curanda, 
de heer A. Melgerd nog verbonden aan curanda. Vanaf die datum is de heer A. 
Melgerd terug getreden, hetgeen gevolgen heeft gehad voor de commerciële 
activiteiten van curanda. Toen vervolgens een belangrijke opdracht geen doorgang 
heeft gevonden, is besloten tot het doen van de eigen aangifte.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 3 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 3 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  :    29 januari 2014 
 
2.4 Werkzaamheden  
Het ontslag is aangezegd en inmiddels heeft de intake door het UWV plaats- 
gevonden.  

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 
2010 176.299 479.040 - 302.741 
2011 205.645 553.386 - 347.741 
2012 142.595   68.124     74.471 

2013            
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3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving : Niet aanwezig, curanda huurde bedrijfsruimte.  
  
3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.  
 
3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t. 
 
3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig. De kantoorinventaris behoort toe aan een  
zustervennootschap (Clima B.V.). 
 
3.6  Verkoopopbrengst   
Geen.  
 
3.7 Boedelbijdrage  
Geen.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Niet uitgeoefend voor datum van het faillissement.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving : Niet aanwezig. 
 
3.10 Verkoopopbrengst  : Geen. 
 
3.11 Boedelbijdrage : Geen. 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Het onderzoek naar andere activa maakt deel uit van het gebruikelijke onderzoek.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M.  
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Werkzaamheden 
Onderzoek.  
 
4.  DEBITEUREN (productie 2) 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 27.224,- 
 
4.2  Opbrengst  :  € 31,09  
 
4.3  Boedelbijdrage : €  
 
Werkzaamheden 
 
De bekende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Uit het overzicht blijkt dat 
een aantal debiteuren inmiddels failliet zijn (totaal bedrag van € 15.697,87). De 
curatoren zijn aangeschreven en verzocht om de vordering op de lijst te plaatsen 
van de erkende schuldeisers. Inmiddels is bekend dat in het faillissement van DSB 
Beveiliging (Rinsma) een uitdeling van € 31,09 heeft plaatsgevonden. In overleg 
met de pandhouder wordt de debiteuren incasso voortgezet. 
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
De ING.   
 
5.2 Leasecontracten 
Er is een leasecontract met betrekking tot hardware. De overeenkomst is inmiddels  
beëindigd. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Pandrechten op debiteuren.  
 
5.4 Separatistenpositie   
In onderzoek.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
P.M.  
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
Er is een beroep gedaan tot teruggave van de Watercooler.  
 
5.7 Reclamerechten   
Hierop is geen beroep gedaan.  
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5.8 Retentierechten  
Deze worden niet uitgeoefend.  
 
Werkzaamheden  
De boedel verricht thans het nodige onderzoek. 
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
Er is geen sprake van een voortzetting en/of doorstart.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is administratie aanwezig, die is bijgewerkt tot datum van het faillissement.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
In onderzoek.  
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Niet van toepassing.  
 
7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Heeft plaatsgevonden bij de oprichting. Nader onderzoek ter zake is niet relevant 
in verband met de termijn van verjaring.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : PM 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 3.360,0 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  15 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 24.708,02 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : 
 
Werkzaamheden 
De bekende schuldeisers zijn inmiddels aangeschreven en verzocht hun vordering 
in te dienen. 
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet bekend.  
 
9.2 Aard van de procedure 
Niet van toepassing.  
 
9.3 Stand procedure 
Niet van toepassing.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De komende periode zal worden besteed aan een onderzoek van de beschikbare  
stukken. Voorts zullen de aanspraken van de crediteuren worden onderzocht, de  
debiteurenincasso worden voortgezet en een onderzoek worden gestart naar de  
rechtshandelingen in de periode voorafgaand aan het faillissement.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 10 maart 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


