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Algemene gegevens
Naam onderneming
FK Projecten Nederland B.V.

17-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FK Projecten
Nederland B.V. tevens h.o.d.n. Koek Verlichting Eindhoven statutair gevestigd
te Eindhoven en kantoorhoudende te (5611 NB) Eindhoven aan de
Stratumsedijk 39 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17067554.

17-03-2020
1

Activiteiten onderneming
FK Projecten Nederland B.V. (hierna te noemen: "FK Projecten") hield zich bezig
met detailhandel op het gebied van verlichtingsartikelen en exploiteerde een
adviesbureau op het gebied van technische en decoratieve projectverlichting.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 628.205,00

€ -97.383,00

€ 479.570,00

2018

€ 662.870,00

€ -154.950,00

€ 532.370,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

17-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-03-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van FK Projecten w aren er 2
w erknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 1.287,23

17-03-2020
1

€ 131.176,04

26-08-2020
2

€ 123.749,88

25-02-2021
3

€ 29.320,89

30-08-2021
4

Verslagperiode
van
18-2-2020

17-03-2020
1

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

26-08-2020
2

t/m
15-8-2020
van
16-8-2020

25-02-2021
3

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021
t/m
15-8-2021

Bestede uren

30-08-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 12 min

2

205 uur 36 min

3

75 uur 48 min

4

34 uur 54 min

totaal

400 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het kapitaal van FK Projecten w erden gehouden door enig
aandeelhouder en tevens bestuurder de heer F.M.W . Koek.

17-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator verw ijst naar het hoofdstuk procedures.

17-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
FK Projecten w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's en
aansprakelijkheden bij Interpolis.

17-03-2020
1

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Premierestituties hebben inmiddels
ook plaatsgevonden. De curator verw ijst naar het financieel verslag.

26-08-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-02-2021
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Door FK Projecten w erd een w inkelruimte aan de Stratumsedijk 39A te (5611
NB) Eindhoven en een magazijn aan de Jan van Schoonvorststraat 2 te (5611
PK) Eindhoven gehuurd. De w inkelruimte bestond uit tw ee aparte ruimtes w aar
tevens tw ee huurovereenkomsten voor overeengekomen w aren. Deze huur
bedroeg EUR 1.500,34 (inclusief BTW ) per maand voor het ene deel,
respectievelijk EUR 12.259,50 (exclusief BTW ) per kw artaal voor het andere
gedeelte van de w inkelruimte. De huur voor het magazijn bedroeg EUR
1.246,20 (exclusief BTW ) per maand.
De huurpenningen voor de w inkelruimte zijn voldaan tot en met december
2019. De huurpenningen voor de w inkelruimte van EUR 1.500,34 (inclusief
BTW ) zijn voldaan tot en met januari 2020 en de huurpenningen voor het
magazijn zijn voldaan tot en met februari 2020.

17-03-2020
1

FK Projecten huurde tot en met januari 2020 een stand in het ETC gebouw te
Culemborg. Deze huurovereenkomst, zo heeft de curator vernomen, is per
februari 2020 op naam van de heer Koek gezet.
De curator heeft bij brieven van 21 februari 2020 met toestemming van de
rechter-commissaris, de huurovereenkomsten opgezegd.
In verband met de uitbraak van het Covid-19 virus en het gegeven dat de
activa via een online veiling zijn verkocht, is het gebruik van de ruimten in
Eindhoven voortgezet tot 19 juni 2020. Voor het gebruik kunnen maken na de
opzegtermijn zijn vergoedingen aan de betreffende verhuurders voldaan. De
opleveringen hebben inmiddels plaatsgevonden.

26-08-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-02-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillisement. Door de
bestuurder van FK Projecten is aangegeven dat de oorzaak van het
faillissement gelegen is in het feit dat FK Projecten de opkomende concurrentie
van goedkopere aanbieders van verlichting (bijvoorbeeld via internet) niet
langer aan kon. Voorts is volgens bestuurder de onw il onder consumenten
gegroeid om kw alitatief hoogstaande verlichtingsproducten te kopen.
Als gevolg van het opdrogen van de inkomsten, konden de crediteuren niet
meer w orden voldaan. De bestuurder heeft het faillissement daarom op eigen
aangifte aangevraagd. Het aandeelhoudersbesluit daartoe is op 11 februari
2020 genomen.

17-03-2020
1

De curator doet onderzoek naar de aangegeven oorzaken.

26-08-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zal in de komende
verslagperiode w orden voortgezet. In dat kader is de heer Koek ingevolge
artikel 66 Faillissementsw et opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor zal ten
overstaan van de rechter-commissaris plaatsvinden teneinde meer opheldering
te verkrijgen over de omstandigheden betreffende het faillissement.

25-02-2021
3

Ook in de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.
Het geplande verhoor ex artikel 66 Fw van de heer Koek, is vanw ege Covid19 niet doorgegaan.

30-08-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

17-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-2-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn inmiddels doorverw ezen naar het UW V.

17-03-2020
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

26-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
FK Projecten beschikt niet over onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-03-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
FK Projecten beschikt over een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen. Deze
bestaan voornamelijk uit de inventaris in het w inkelpand en tw ee voertuigen.

17-03-2020
1

De inventaris en de tw ee voertuigen zijn via een openbare veiling verkocht.

26-08-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-02-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft nog een na veiling plaatsgevonden.
Deze veiling heeft € 98,01 opgebracht.

30-08-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de aankomende periode verder gaan met het laten
taxeren/inventariseren van de bedrijfsmiddelen en zijn onderzoek naar
eventuele verkoop voortzetten.

17-03-2020
1

De curator verw ijst naar het financieel verslag voor de opbrengst.

26-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
FK Projecten beschikt over een aanzienlijke hoeveel voorraad. Deze voorraad
bestaat met name uit lampen w elke als show roommodel in het w inkelpand
hingen.

17-03-2020
1

Naast voorraad in het w inkelpand in Eindhoven stond er een substantiële
voorraad in het ETC te Culemborg. Ook deze voorraad is inmiddels via een
openbare veiling verkocht. Voor een specificatie van de opbrengst verw ijst de
curator naar het financieel verslag.

26-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal in de komende verslagperiode de voorraden trachten te
verkopen.

17-03-2020
1

Alle voorraad is inmiddels via een openbare veiling verkocht. De laatste veiling
heeft in augustus plaatsgevonden.

26-08-2020
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld. De curator verw ijst naar het financiële verslag
voor een specificatie van de opbrengsten.

25-02-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.950,37
totaal

€ 5.950,37

Toelichting debiteuren
Volgens de opgaaf van bestuurder bedraagt de debiteurenportefeuille EUR
5.950,37 (incl. BTW ).

17-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen op debiteuren zullen door de curator nader w orden
onderzocht.

17-03-2020
1

De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden omtrent
de inning van de vorderingen op de debiteuren voortzetten.

26-08-2020
2

De curator tracht in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
omtrent de debiteurenincasso af te ronden.

25-02-2021
3

Een debiteur (met een uitstaande schuld van € 4.198,70) heeft een beroep
op schuldhulpbemiddeling gedaan.
Het bedrag van de overige debiteuren moet als oninbaar w orden beschouw d.

30-08-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
FK Projecten w erd niet gefinancierd door een bank.

17-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is vooralsnog niet gebleken van leasecontracten afgesloten door FK
Projecten.

17-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Koek aangegeven een (vuist)pandrecht op specifieke voorraad te hebben gevestigd. De curator heeft dit
pandrecht niet erkend. De betreffende zaken zijn in beslag genomen en zijn
via een openbare veiling verkocht.

26-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud
gemeld.

17-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Koek aangegeven eigendom te
claimen op verschillende zaken. Voor zover erkend zijn deze zaken aan de
heer Koek gelaten. Andere zaken zijn meegenomen en zijn via een openbare
veiling verkocht.

26-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

25-02-2021
3

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een reclamerecht gemeld.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van FK Projecten w aren reeds vóór datum faillissement
stilgelegd. De curator heeft slechts reeds verrichte en betaalde reparaties
uitgeleverd.

17-03-2020
1

De curator onderzoekt een aantal transacties.

26-08-2020
2

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
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-03-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat een sluitende voorraad administratie niet
(meer) voorhanden is. Hierdoor is niet vast te stellen w at de aanw ezige
voorraad had moeten zijn ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

26-08-2020
2

De curator zal het onderzoek naar de boekhoudplicht in de komende
verslagperiode voortzetten.

25-02-2021
3

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is, mede door onderzoek door de
Belastingdienst, afgerond. Conclusie van het onderzoek is dat niet voldaan is
aan de administratieplicht.

30-08-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 11 december 2018
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 30 mei 2019

17-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

17-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is op 19 februari 1990 voldaan aan de stortingsverplichting aandelen.

17-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is gaande. De curator heeft
geconstateerd dat de heer Koek de w erkzaamheden van curanda, verricht
vanuit het ETC te Culemborg, op eigen naam via een ingeschreven
eenmanszaak met de naam FK Projecten Culemborg per 1 februari 2020 heeft
voortgezet. Er heeft geen afrekening hierover plaatsgevonden.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog gaande.

Toelichting
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan de heer Koek kenbaar
gemaakt en hem verzocht hierop te reageren. De termijn voor zijn reactie is
ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet verschenen.

7.6 Paulianeus handelen

17-03-2020
1

26-08-2020
2

25-02-2021
3

30-08-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn gebruikelijke onderzoeken
doen naar mogelijke paulianeuze transacties.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianeuze kw esties is gaande.
In onderzoek

17-03-2020
1

26-08-2020
2

25-02-2021
3

Toelichting
De curator zal in de aankomende verslagperiode verder onderzoek verrichten
naar mogelijk paulianeuze handelingen.

Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.

30-08-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de volgende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar
de rechtmatigheid.

17-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voorgezet.

26-08-2020
2

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten.

25-02-2021
3

De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten.

30-08-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.720,73

17-03-2020
1

€ 37.644,39

26-08-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

17-03-2020
1

€ 14.299,00

26-08-2020
2

€ 16.440,00

25-02-2021
3

€ 19.207,00

30-08-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-03-2020
1

€ 7.518,34

26-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-03-2020
1

14

26-08-2020
2

18

25-02-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 250,83

17-03-2020
1

€ 15.887,93

26-08-2020
2

€ 593.603,61

25-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

17-03-2020
1

Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

25-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet gebleken van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

17-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- (onderhandse) verkoop van activa, dan w el via een veiling;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

17-03-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

26-08-2020
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

25-02-2021
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- afronding onderzoek oorzaken faillissement;
- afronding onderzoek rechtmatigheid en paulianeuze rechtshandelingen; en
- afw ikkeling van het faillissement.

30-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

17-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

30-08-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

