Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.09/18/12

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000021815:F001

Datum uitspraak:

09-01-2018

Curator:

mr. D.J.Q. Oostenbroek

R-C:

mr. G.H.M. Smelt

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap DGK Installatie B.V., statutair gevestigd te Den Haag en
kantoorhoudende te (2497 GR) Den Haag aan de Laan van Waalhaven 402, geregistreerd
in het handelsregister onder nummer 56939744.
Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "de exploitatie van een onderneming op het
gebied van bespaarinstallaties alsmede de installatie van duurzame producten zoals
zonnepanelen, zonneboilers, vloerisolatie en dergelijke producten". Volgens de
(indirect) bestuurders van gefailleerde hield de onderneming zich vooral bezig met
installatie van zonnepanelen, zonneboilersystemen en verwarmingsinstallaties.
Omzetgegevens
Uit de aanwezige interne administratie blijkt het volgende:
2017: EUR 398.581
2016: EUR 409.554
2015: EUR 235.384

Personeel gemiddeld aantal
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat gefailleerde twee werknemers in
(loon)dienst had. Dit is bevestigd door de bestuurders.
Saldo einde verslagperiode
EUR 42.402,97.
Verslagperiode
9 januari 2018 t/m 8 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
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Toelichting
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden
RQWOHHQG1LHWVLQGLWYHUVODJNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQ
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 7 januari 2013. Sinds de uittreding van (medeoprichter)
Robert de Groot Holding B.V als derde aandeelhouder en statutair bestuurder op 31
december 2015, worden de aan-delen in gefailleerde gehouden door G.J. Klinkenberg
Holding B.V. en H. Does Holding B.V., welke vennootschappen tevens gezamenlijk het
statutair bestuur van gefailleerde vormen (beide al-leen/zelfstandig bevoegd). Enig
bestuurder en enig aandeelhouder van G.J. Klinkenberg B.V. is de heer G.J.
Klinkenberg ³Klinkenberg´ en enig bestuurder en enig aandeelhouder van H. Does
Holding B.V. is de heer H. Does ³Does´ 

1.2

Winst en verlies
Uit de aanwezige interne administratie van gefailleerde blijkt het volgende:
2017 EUR 16.385 (verlies)
2016 EUR 14.119 (verlies)
2015 EUR 20.206 (verlies)

1.3

Balanstotaal
2017: EUR 43.672
2016: EUR 51.762
2015: EUR 16.432

1.4

Lopende procedures
Uit de curator bekende gegevens is gebleken dat er een gerechtelijke procedure loopt
tegen aanne-mersbedrijf Kwakkenbos B.V. waarbinnen gefailleerde ±d.m.v. een
geslaagd vrijwaringsincident ±Power Kombi Module B.V. in vrijwaring heeft
opgeroepen.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
- aansprakelijkheidsverzekering (Nationale Nederlanden);
- zekerheidspakket Bouw (Nationale Nederlanden); en
- verzuim/inkomenverzekering (Goudse Schadeverzekering N.V.);
De verzekeringen worden per faillissementsdatum geroyeerd. Er is mogelijk nog sprake
van een premierestitutie voor het zekerheidspakket. De gegevens zijn opgevraagd.
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Huur
De onderneming van gefailleerde was (feitelijk) gevestigd in een bedrijfsruimte te (2497
GR) Den Haag aan de Laan van Waalhaven 402. De bedrijfsruimte wordt gehuurd door
Energiegarant Advies B.V. en wordt door haar (deels) onderverhuurd aan gefailleerde
voor een bedrag van ca. EUR 800 per maand. Energiegarant Advies B.V. heeft het
(hoofd)huurcontract met de verhuurder op 30 november 2017 reeds opgezegd tegen 28
februari 2018. De (onder)huurovereenkomst tussen Energiegarant Advies B.V. en
JHIDLOOHHUGHLVRSGH]HOIGHGDJPHWJH]DPHQOLMNJRHGYLQGHQEHsLQGLJGWHJHQIHEUXDUL
2018.

1.7

Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurders is de oorzaak van het faillissement met name gelegen
aan de langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer van gefailleerde, alsmede
door een langslepende en kostbare juridische procedure tegen een (voormalige) klant
van gefailleerde. Deze procedure heeft een beslaglegging op de betaalrekening van
gefailleerde tot gevolg gehad waardoor deze niet kon worden gebruikt.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
2

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
1

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft per aangetekende brief van 12 januari 2018 alle werknemers met
machtiging van de rechter-commissaris en inachtneming van de geldende
opzegtermijnen ontslag aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
Overleg bestuurders, correspondentie UWV, opvragen loonadministratie, overleg
personeel en correspondentie rechter-commissaris.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken in
eigendom heeft.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Onderzoek gegevens kadaster.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De inventaris en/of bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit een aantal stellingen
en enkele gereedschappen. Van Beusekom Taxaties heeft op 12 januari 2018 in
opdracht van de curator de inventaris en bedrijfsmiddelen getaxeerd. De getaxeerde
waarden worden vooralsnog vertrouwelijk behandeld.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn bij overeenkomst van 9 februari 2018 ±gezamenlijk
met de voorraad, de vorderingen op (handels)debiteuren en de goodwill van
gefailleerde - verkocht en over-gedragen aan G.J. Klinkenberg Holding voor een
(totaal)bedrag van EUR 28.000,-. Voor de voorraad en inventaris samen is EUR 1.500,betaald.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
2YHUOHJEHVWXXUGHUVHQWD[DWHXUEHVWXGHUHQJHJHYHQVDDQVFKULMYHQJHwQWUHVVHHUGHQ
opstellen informatiememorandum, contact geinteresseerden, overleg met
opdrachtgevers en opstellen activaovereenkomst.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De voorraad van gefailleerde bestaat uit een restvoorraad met voornamelijk
installatiemateriaal. De onderhanden werk portefeuille bestaat uit ca. 15 lopende
opdrachten. Van Beusekom Taxaties heeft op 12 januari 2018 in opdracht van de
curator de voorraden getaxeerd. De getaxeerde waarden worden vooralsnog
vertrouwelijk behandeld.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De voorraad van gefailleerde bestaat uit een restvoorraad met voornamelijk
installatiemateriaal. De onderhanden werk portefeuille bestaat uit ca. 15 lopende
opdrachten. De bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn bij overeenkomst van 9 februari 2018 ±
gezamenlijk met de voorraad, de vorderingen op (handels)debiteuren en de goodwill
van gefailleerde - verkocht en over-gedragen aan G.J. Klinkenberg Holding voor een
(totaal)bedrag van EUR 28.000,-. Voor de voorraad en inventaris samen is EUR 1.500,betaald.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
2YHUOHJEHVWXXUGHUVHQWD[DWHXUEHVWXGHUHQJHJHYHQVDDQVFKULMYHQJHwQWUHVVHHUGHQ
opstellen informatiememorandum, contact geinteresseerden, overleg met
opdrachtgevers en opstellen activaovereenkomst.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Auto¶s:
Volgens opgave van de RDW stond tot 30 november 2017 de volgende kenteken op
naam van gefailleerde:
- Citroen Berlingo 2.0 HDI 600 , bouwjaar 2000, kenteken 85-VN-TH.
Banken:
Gefailleerde heeft een rekening bij de ING Bank N.V. met een creditsaldo van EUR
14.530,39. Het creditsaldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening. Er is voor
een bedrag van EUR 1.364,96 aan storneringen uitgevoerd. Dit bedrag is tevens
opgevraagd bij de ING Bank N.V. en is inmiddels ontvangen.
Kasgelden:
Er is geen bedrag in kas aangetroffen.
Goodwill:
De bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn bij overeenkomst van 9 februari 2018±gezamenlijk
met de voorraad, de vorderingen op (handels)debiteuren en de goodwill van
gefailleerde - verkocht en over-gedragen aan G.J. Klinkenberg Holding voor een
(totaal)bedrag van EUR 28.000,-. Voor de voorraad en inventaris samen is EUR 1.500,betaald.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn bij overeenkomst van 9 februari 2018 ±gezamenlijk
met de voorraad, de vorderingen op (handels)debiteuren en de goodwill van
gefailleerde - verkocht en over-gedragen aan G.J. Klinkenberg Holding voor een
(totaal)bedrag van EUR 28.000,-. Voor de voorraad en inventaris samen is EUR 1.500,betaald. Voor de goodwill van de onderneming is een bedrag van EUR 16.500 betaald.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Aanschrijven banken en RDW.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

14-02-2018

Uit de mij bekende gegevens blijkt een openstaande debiteurenpost van c.a. EUR
15.000.
4.2

Opbrengst
De bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn bij overeenkomst van 9 februari 2018 ±gezamenlijk
met de voorraad, de vorderingen op (handels)debiteuren en de goodwill van
gefailleerde - verkocht en over-gedragen aan G.J. Klinkenberg Holding voor een
(totaal)bedrag van EUR 28.000,-. Voor de voorraad en inventaris samen is EUR 1.500,betaald. Voor overname van de vorderingen op (handels)debiteuren van gefailleerde is
EUR 10.000 betaald.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
2YHUOHJEHVWXXUGHUVEHVWXGHUHQJHJHYHQVDDQVFKULMYHQJHwQWUHVVHHUGHQRSVWHOOHQ
informatiememorandum, contact geinteresseerden, overleg met opdrachtgevers en
opstellen activaovereenkomst.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

5.2

Leasecontracten
Gefailleerde had een leaseovereenkomst met Leaseplan Nederland N.V. in verband met
de lease van een bedrijfsauto (merk: Fiat Scudo, kenteken VV745P). De overeenkomst is
per datum faillissement beeindigd en het voertuig is bij de leasemaatschappij
ingeleverd.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
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Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Overleg bestuurders en bestuderen gegevens.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Overleg bestuurders en opstellen informatiememorandum.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator heeft dit thans in onderzoek.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Thans niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Thans niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Overleg bestuurders, bestuderen gegevens en overleg doorstarter.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

1

Datum:

14-02-2018

De administratie is opgevraagd en (gedeeltelijk) ontvangen. De komende periode zal het
administratieonderzoek worden gestart.
7.2

Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat
de jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 respectievelijk op 25 juni 2015, 22 december 2017
en 19 mei 2017 zijn gedeponeerd. De jaarrekening 2015 is niet tijdig gedeponeerd. Er is
derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gezien de omvang van de onderneming is dit niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen niet zijn volgestort bij oprichting.
Het betreft hier een bedrag van EUR 3.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit heeft de curator in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Dit heeft de curator in onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
Innemen en onderzoek administratie en overleg bestuurders.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris en kosten.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
EUR 7.367.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
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Andere pref. crediteuren
Voor zover bekend geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
7.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 18.356,57.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Hier valt thans niets over te zeggen.

8.8

Werkzaamheden
Bestuderen administratie, aanschrijven crediteuren en verwerken crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. ("Kwekkenbos").

9.2

Aard procedures
Kwakkenbos vordert primair nakoming door gefailleerde van een
aannemingsovereenkomst met gefailleerde en subsidiair betaling van
schadevergoeding.

9.3

Stand procedures
Voor wat betreft de primaire vordering van Kwakkenbos is de curator niet in het geding
geroepen (28Fw). De subsidiaire vordering van Kwakkenbos is ex artikel 29 Fw na
faillissementsverklaring geschorst.

9.4

Werkzaamheden
Bestuderen administratie, processtukken en correspondenit voormalig raadsman van
gefailleerde en rechtbank.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Hier valt thans niets over te zeggen.
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Plan van aanpak
- afwikkelen mogelijke doorstart;
- innemen en onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk 9 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden.
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