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Algemene gegevens
Naam onderneming
DTC Systems B.V.

30-04-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DTC Systems B.V.,
statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te Helmond aan de
Rooseindsestraat no. 56, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 17118369, hierna te noemen: “DTC Systems”.

30-04-2018
2

Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: “Elektronische
bouw installatie. Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
en bijbehorende onderdelen. Installeren van data- en telecomsystemen
alsmede verkoop (groothandel) van deze hardw are.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 1.716.575,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 11.465,00

€ 547.560,00

Toelichting financiële gegevens

30-04-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Disclaimer:
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de
informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is
immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend

30-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

30-04-2018
2

Toelichting
Verslag 2:
Desgevraagd zijn nog vragen van w erknemers beantw oord.

Boedelsaldo
€ 61.670,58

30-04-2018
2

€ 31.405,89

31-10-2018
3

€ 32.300,45

15-05-2019
4

€ 32.746,33

14-11-2019
5

€ 33.452,09

13-05-2020
6

€ 33.614,02

12-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-10-2017

30-04-2018
2

t/m
31-3-2018
van
1-4-2018

31-10-2018
3

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

15-05-2019
4

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

14-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

13-05-2020
6

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

12-11-2020
7

t/m
12-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

44 uur 21 min

3

14 uur 24 min

4

12 uur 12 min

5

11 uur 0 min

6

5 uur 45 min

7

8 uur 55 min

totaal

96 uur 37 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 3 totaal aantal uren:
98 uren en 5 minuten

31-10-2018
3

Verslag 4 totaal aantal uren:
110 uren en 45 minuten

15-05-2019
4

Bestede uren in verslagperiode (1 mei tot en met 31 oktober 2019): 11 uur
Bestede uren totaal: 121 uur en 45 minuten

14-11-2019
5

Bestede uren in verslagperiode (1 november 2019 tot en met 30 april 2020): 5
uur en 45 minuten.
Bestede uren totaal: 127 uur en 30 minuten.

13-05-2020
6

Bestede uren in verslagperiode (1 mei 2020 tot en met 12 november 2020): 8
uur en 55 minuten.
Bestede uren totaal: 136 uur en 25 minuten.

12-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 2:
Desgevraagd zijn nog vragen van w erknemers beantw oord.

30-04-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 23.563,31
totaal

€ 23.563,31

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 2:
In overleg met pandhouder Rabobank U.A. zijn de bedrijfsmiddelen en de
(beperkte) voorraad verkocht door middel van een internetveiling via BVA
Auctions. De bruto opbrengst van de veiling is € 32.080,56. Na aftrek van de
veilingkosten en de afdracht aan Rabobank U.A. resteert een opbrengst ad €
23.563,31.
Verslag 2:
Ter zake de verpande niet-bodemzaken is een boedelbijdrage van 10%
bedongen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 2:
Overleg Rabobank U.A. en BVA Auctions in verband met veiling; controle
afrekeningen BVA Auctions en opstelling afrekening pandhouder.

30-04-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 2:
Zie hiervoor onder ‘Bedrijfsmiddelen’.

30-04-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 2:
Met de betrokken leasemaatschappij is gedebatteerd over de vraag w ie
rechthebbende is op een 2-tal auto’s. Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij
zich neergelegd bij het standpunt van de curator en zijn de auto’s verkocht.

30-04-2018
2

De betrokken pensioenverzekeraar heeft een restitutie voldaan.
Verslag 2:
Auto’s: € 28.500,-.
Restitutie: € 2.519,64.
Verslag 2:
Met de betrokken leasemaatschappij is gedebatteerd over de vraag w ie
rechthebbende is op een 2-tal auto’s. Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij
zich neergelegd bij het standpunt van de curator en zijn de auto’s verkocht.
De betrokken pensioenverzekeraar heeft een restitutie voldaan.
Verslag 2:
Auto’s: € 28.500,-.
Restitutie: € 2.519,64.
Verslag 3:
De bank heeft het beschikbare creditsaldo overgemaakt op de
faillissementsrekening.
Verslag 3:
Creditsaldo bank: € 150,56

3.9 Werkzaamheden andere activa

31-10-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 2:
Onderzoek leasecontracten; overleg en correspondentie leasemaatschappij;
verkoop auto’s.

30-04-2018
2

Verslag 3:
Correspondentie bank.

31-10-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 2:
Na bijw erking van de debiteurenadministratie bleek sprake te zijn van een
totaal bedrag ad € 123.751,94. Actode heeft namens de pandhouder de inning
ter hand genomen. Met verschillende debiteuren w as sprake van een dispuut.
Die disputen zagen in overw egende mate op het feit dat DTC Systems
diensten vooruit had gefactureerd die niet c.q. niet volledige zijn geleverd; ook
w as sprake van garanties kw esties.

30-04-2018
2

Verslag 2:
Een bedrag ad € 37.802,81 is ontvangen op de rekening van de pandhouder.
Een bedrag ad € 47.503,93 is door tussenkomst van Actode geïnd. Het
restant beschouw en de pandhouder en Actode als oninbaar.
Uit onderzoek is de curator gebleken dat DTC Systems nog recht heeft op
provisies. Desgevraagd is inmiddels € 858,25 voldaan op de
faillissementsrekening.

15-05-2019
4

Verslag 5:
Desgevraagd zijn nog aanvullende provisies voldaan. In totaal is thans €
1.348,88 ontvangen.

14-11-2019
5

Verslag 6:
Desgevraagd zijn nog aanvullende provisies ontvangen, thans is in totaal €
2.016,56 ontvangen.

13-05-2020
6

Verslag 7:
De provisies zijn inmiddels afgew ikkeld. In totaal is € 2.144,43 ontvangen.

12-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 2:
Overleg Actode.

30-04-2018
2

Onderzoek provisie en verzoek betaling.

15-05-2019
4

Verslag 7:
Contact en correspondentie Ziggo in verband met provisies.

12-11-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De vordering zal nog w orden aangepast met hetgeen de bank uit hoofde van
haar zekerheden zal ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:
Met de bank is een eindafrekening opgesteld; de bank is inmiddels volledig
voldaan.

30-04-2018
2

31-10-2018
3

5.2 Leasecontracten
Verslag 2:
Een voertuig w as aan DTC Systems verstrekt op basis van een
huurkoopovereenkomst / financial lease. Dit contract is door de
leasemaatschappij ontbonden. De w aarde van het voertuig is bepaald, w aarna
de overw aarder ad € 4.503,30 aan de boedel is vergoed.

30-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Verslag 2:
Niet van toepassing.

30-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 3:
In overleg met de bank is een eindafrekening opgesteld.

31-10-2018
3

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 5:
De curator heeft geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-11-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 5:
Gelet op het faillissement van de bestuurder (zie daarvoor het onderdeel
‘Procedures’) w ordt nader onderzoek niet opportuun geacht.

14-11-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft geconstateerd dat in de periode 18 augustus 2017 tot en met
29 september 2017 opnames zijn gedaan door en betalingen zijn gedaan aan
de bestuurder. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 60.680,-. De curator
heeft ter zake een beroep gedaan op pauliana.

14-11-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 3:
De curator verricht nader onderzoek. Ter zake heeft een bespreking met de
bestuurder plaatsgevonden.

31-10-2018
3

Nader overleg met de bestuurder en de Belastingdienst vindt plaats.

15-05-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.246,29

30-04-2018
2

€ 12.614,46

31-10-2018
3

Toelichting
Verslag 3:
UW V: € 12.614,46

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 338.243,29

30-04-2018
2

€ 451.903,29

31-10-2018
3

€ 455.167,00

15-05-2019
4

€ 451.903,29

14-11-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.264,00

30-04-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

30-04-2018
2

30

31-10-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 143.697,00

30-04-2018
2

€ 149.339,75

31-10-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van zaken zal een uitkering aan de concurrente
crediteuren niet mogelijk zijn.

15-05-2019
4

Verslag 7:
Het faillissement komt w aarschijnlijk in aanmerking voor een vereenvoudigde
afw ikkeling (art. 137a Faillissementsw et), in die zin dat enkel aan preferente
crediteuren een uitkering kan plaatsvinden.

12-11-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 5:
De heer C.A. Jongeling (aandeelhouder/bestuurder).

14-11-2019
5

9.2 Aard procedures
Verslag 5:
Faillissementsverzoek.

14-11-2019
5

9.3 Stand procedures
Verslag 5:
Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 5 november 2019 is het
faillissement uitgesproken van de heer Jongeling, zulks met aanstelling van mr.
J. Beerens tot curator.

14-11-2019
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 5:
Met machtiging van de rechter-commissaris is het faillissement van de heer
Jongeling aangevraagd. Het faillissementsverzoek is enige tijd aangehouden in
verband met een ingediend (en later ingetrokken) verzoek tot toepassing van
de schuldsaneringsregeling (W SNP). Op 5 november 2019 is het faillissement
uitgesproken. Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator de
vordering bij de curator van de heer Jongeling ter verificatie ingediend.

14-11-2019
5

Verslag 6:
De curator heeft overleg gehad met de curator van de heer Jongeling en het
faillissementsverslag bestudeerd. Naar de huidige stand van zaken zal geen
uitkering op de vordering mogelijk zijn. De curator volgt de afw ikkeling van het
betreffende faillissement.

13-05-2020
6

Verslag 7:
De curator heeft nadere informatie ingew onnen en contact gehad met de
curator van de heer Jongeling. Een uitkering valt niet te verw achten.

12-11-2020
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 2:
De komende periode zal de nadruk liggen op:
- afw ikkeling debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

30-04-2018
2

Verslag 3:
Onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

31-10-2018
3

Afw ikkeling rechtmatigheidsaspecten.

15-05-2019
4

Verslag 5:
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
- onderzoek uitkomst faillissement bestuurder;
- afw ikkeling provisie;
- afw ikkeling faillissement.

14-11-2019
5

Verslag 6:
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
- onderzoek uitkomst faillissement bestuurder;
- afw ikkeling provisie;
- afw ikkeling faillissement.

13-05-2020
6

Verslag 7:
Afw ikkeling faillissement.

12-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-11-2020
7

