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Algemene gegevens
Naam onderneming
HKS Installaties B.V.

25-08-2020
1

Gegevens onderneming
Adres: Groot Overeem 9a-15, 3927GH Rensw oude
E: administraties@hks-installaties.nl

25-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Loodgieters- en fittersw erk; installatie van sanitair.
HKS Installaties BV verrichtte deze w erkzaamheden voornamelijk als
onderaannemer in nieuw bouw projecten van w oningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 721.317,00

€ 23.307,00

€ 350.528,00

2020

€ 196.309,00

€ 23.989,00

2019

€ 689.243,00

€ -81.566,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

€ 276.768,00

25-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

25-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 29.781,61

24-11-2020
2

€ 3.230,20

23-02-2021
3

€ 1.691,34

20-05-2021
4

Verslagperiode
van
28-7-2020

25-08-2020
1

t/m
24-8-2020
van
25-1-2021

24-11-2020
2

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

23-02-2021
3

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

20-05-2021
4

t/m
17-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68 uur 6 min

2

36 uur 42 min

3

17 uur 27 min

4

14 uur 33 min

totaal

136 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder: Kroneman Leusden B.V. (KvK 32106699)

25-08-2020
1

Concernrelaties:
Kroneman Leusden B.V. Rensw oude kvk 32106699
100% HKS installaties Rensw oude 09090360
100% HKS Zink en Dakw erk B.V. Rensw oude 75202166
100% 123 W eb-Sales B.V. Rensw oude 76078876

1.2 Lopende procedures
Procedure bij Rechtbank Midden-Nederland w aarbij leverancier betaling vordert
van leveranties, HKS in reconventie schadevergoeding vordert.

25-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende AVB verzekering is inmiddels opgezegd. Voor zover bekend zijn er
geen andere lopende verzekeringen.

25-08-2020
1

1.4 Huur
HKS Installaties heeft met ingang van 1 januari 2020 gehuurd een
bedrijfsruimte aan de Groot Overeem 9-15 te Rensw oude. De
huurovereenkomst is door de curator opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn van 3 maanden op grond van art. 39 Fw . tegen 30 oktober 2020.

25-08-2020
1

Het bedrijfspand is inmiddels ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd.

24-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een toeleverancier met een vordering
van ca. € 20.000,-. Het is -aldus de bestuurder- niet gelukt om een zodanige
regeling te treffen die ook nagekomen kon w orden. Tegen de aanvraag is ook
geen verw eer meer gevoerd. Volgens de bestuurder heeft het in 2019 geleden
verlies een te groot gat geslagen.

25-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
W erkzaamheden w erden t.t.v. het faillissement alleen nog verricht door H.
Kroneman via zijn holding Kroneman Leusden BV op basis van een
management overeenkomst.

25-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

25-08-2020
1

Toelichting
Alle dienstverbanden zijn voor het faillissement beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse gereedschappen en inventaris

€ 16.938,31

totaal

€ 16.938,31

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd en zullen door
BVA/Troostw ijk via een internetveiling w orden verkocht.

25-08-2020
1

De opbrengst van de internetveiling minus de veilingkosten bedraagt €
16.938,31.

24-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht speelt in deze geen rol omdat er geen pandrecht rust op
de bedrijfsmiddelen.

25-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn getaxeerd en zullen tezamen met de bedrijfsmiddelen
w orden geveild.
Het onderhanden w erk moet nog nader w orden onderzocht. De bestuurder is
verzocht om inzicht te geven in lopende opdrachten die ten tijde van de
faillietverklaring nog niet zijn afgerond. Verrichte w erkzaamheden zijn volgens
de bestuurder gefactureerd.

25-08-2020
1

Inmiddels is duidelijk gew orden dat Kroneman w erkzaamheden verricht in
dienst van de eenmanszaak B2C Multi-service. Deze eenmanszaak staat op
naam van zijn echtgenote. De overgang van de lopende projecten is in
onderzoek.

24-11-2020
2

Dit onderzoek loopt nog.

20-05-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
banksaldo

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 13.248,90

rekening-courant Kroneman Leusden BV
totaal

Toelichting andere activa

€ 13.248,90

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens de administratie heeft HKS Installaties te vorderen van de
holding/bestuurder Kroneman Leusden BV uit hoofde van een rekening-courant
verhouding een bedrag van € 64.937,25. Kroneman Leusden BV is inmiddels
verzocht dit bedrag aan de boedel te betalen.

25-08-2020
1

Kroneman Leusden BV heeft niet voldaan aan het verzoek tot terugbetaling
van het verschuldigde uit hoofde van de rekening-courant verhouding.
Er zal nu tot dagvaarding w orden overgegaan ter incassering van deze
vordering. De rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.

24-11-2020
2

Zoals in het vorige verslag bij debiteuren vermeld heeft de zuster
vennootschap W ebsales BV in de periode voor het faillissement alle betalingen
voor HKS aan zich laten verrichten, c.q. de door HKS ontvangen gelden zijn
naar W ebsales BV overgemaakt. Daartegenover staat dat kosten van HKS in
deze periode w eer zijn betaald door W ebsales BV. Per saldo heeft W ebsales
BV, meer betaald dan ontvangen. Deze financiële verhouding is nog in
onderzoek.
Bij vonnis d.d. 13 januari 2021 is de vordering op Kroneman Leusden B.V. ad €
64.937,25 bij verstek toegew ezen. Het vonnis is betekend maar tot op heden
zijn geen betalingen ontvangen. Een bankbeslag heeft geen effect gesorteerd.

23-02-2021
3

Het onderzoek naar de verhouding met W ebsales BV is afgerond. Uiteindelijk
heeft W ebsales BV een vordering op HKS Installaties.
Het vonnis is ter incassering uit handen gegeven aan een deurw aarder.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-05-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

2 facturen d.d. 6 juli 2020

€ 7.018,00

totaal

€ 7.018,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voornoemde facturen betreffen de laatste termijnen van
loodgietersw erkzaamheden in een nieuw bouw project van 4 w oningen te
W oudenberg. Debiteur is inmiddels aangeschreven.

25-08-2020
1

Vanaf eind juni 2020 zijn facturen van HKS op verzoek van HKS betaald op de
rekening van de zuster vennootschap W ebsales BV. In totaal gaat het om een
bedrag van € 46.381,-, w aarvan een bedrag ad € 11.531,- inmiddels op de
rekening van HKS is doorbetaald. W ebsales BV is aangeschreven de
ontvangen bedragen door te betalen aan HKS. Door W ebsales BV zijn ook
betalingen verricht voor HKS. Dit zal nader onderzocht moeten w orden.
De debiteur heeft de facturen betw ist. Dit w ordt nader onderzocht en hierover
loopt nog correspondentie. Het bedrag ad € 11.531,- is in het banksaldo
begrepen. Zie hiervoor onder 3.8.

24-11-2020
2

De betw isting komt voort uit een beroep op verrekening. In andere -betaalde
facturen- zou er teveel zijn berekend. Dit is nog in onderzoek en w acht met
name op informatie van de bestuurder.

23-02-2021
3

Dit onderzoek loopt ook nog.

20-05-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
HKS maakte geen gebruik van een bancaire financiering.

25-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
2 bedrijfsw agens w aren in gebruik op basis van financial lease overeenkomst.
Deze w agens zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een doorstart is niet aan de orde.

25-08-2020
1

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 administratie is tot en met juni 2020 geboekt.

25-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 23 oktober 2018.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 26 september 2019
Aan de deponeringsplicht is derhalve tijdig voldaan.

25-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht.

25-08-2020
1

De vennootschap is opgericht op 27 januari 2005, zodat een eventuele
vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels is verjaard.

20-05-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hiernaar zal ik de komende verslagperiode(s) nader onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

25-08-2020
1

24-11-2020
2

20-05-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-08-2020
1

Nee

23-02-2021
3

Toelichting
Van paulianeuze handelingen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.127,00

25-08-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden de navolgende vorderingen
ingediend:
Loonheffing: € 5.595,Omzetbelasting: € 19.688,Vennootschapsbelasting: 1.821,-.
Rente: € 23,€ 29.525,05

24-11-2020
2

Toelichting
Loonheffing: € 5.888,05
Omzetbelasting: € 21.793,00
Vennootschapsbelasting: € 1.821,00
Rente: € 23,00
€ 25.120,05

23-02-2021
3

Toelichting
Er heeft een o.a. correctie op de Loonheffing plaatsgevonden
Loonheffing: € 1.526,05
Omzetbelasting: € 21.750,Vennootschapsbelasting: € 1.821,Rente: € 23,-

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

25-08-2020
1

15

24-11-2020
2

16

23-02-2021
3

17

20-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.895,29

25-08-2020
1

€ 17.828,69

24-11-2020
2

€ 41.415,28

23-02-2021
3

€ 48.013,22

20-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van Bommel Ventilatiew erken BV, eiseres.

25-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling van de facturen voor verrichte w erkzaamheden en
geleverde materialen, inclusief rente en kosten ad € 21.083,-. Door HKS is in
reconventie schadevergoeding gevorderd en w ordt een beroep gedaan op
verrekening. De gestelde schade is ongeveer even groot als de vordering van
eiseres.

25-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Op 5 juni 2020 is de conclusie van repliek in conventie/antw oord in reconventie
genomen.

25-08-2020
1

Omdat niet tijdig is gedupliceerd, w as de procedure voor het faillissement
reeds voor vonnis gezet. Op 26 augustus 2020 is vonnis gew ezen, w aarbij de
vordering van de eisende partij is toegew ezen (hoofdsom € 18.515,79) en de
reconventionele vordering van HKS is afgew ezen.

24-11-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De procedure in conventie strekt tot voldoening van een vordering op de
boedel en is van rechtsw ege geschorst. De curator zal de procedure in
reconventie niet overnemen.

25-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Veiling bedrijfsmiddelen en voorraad.
Debiteuren en financiële verhouding met zustervennootschap W ebsales BV.
Vordering in rekening-courant op holding Kroneman Leusden BV.
Rechtmatigheid.

25-08-2020
1

De openstaande 2 termijnfacturen die w orden betw ist.
Rekening-courant verhouding met zustervennootschap W ebsales.
Procedure tegen Kroneman Leusden BV.
Verder onderzoek rechtmatigheid.

24-11-2020
2

Verder onderzoek naar de openstaande termijn facturen, in afw achting van
nadere informatie van de bestuurder.

23-02-2021
3

Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden voor de vordering op Kroneman
Leusden BV.
Onderzoek naar termijnfacturen.
Incassering vordering op Kroneman Leusden B.V.
Afronden onderzoek rechtmatigheid.

20-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

25-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2021
4

