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Algemene gegevens
Naam onderneming
D & D Design B.V.
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Gegevens onderneming
Dit is het eerste openbaar faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld
conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2019.
Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de eerste verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.
Faillissement
Bij vonnis van 9 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D & D Design B.V. statutair
gevestigd te Amsterdam en aldaar zaakdoende te (1087 CC) aan de
Mattenbiesstraat 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 33215410, in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mevrouw mr. K.M. van Hassen tot rechter-commissaris en aanstelling mevrouw
mr. M.E.M. W iebe als curator.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
D & D Design B.V. (“D&D”) is opgericht bij notariële akte van 17 april 1990. D&D
is een reclamebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het grafisch ontw erpen
van onder andere reclamefolders.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.106,00

€ 13.529,00

2020

€ -4.819,00

€ 6.621,00

2018

€ -76.656,00

€ 139.263,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geconstateerd dat dat het balanstotaal (over 2018) in de
jaarrekening van 2018 niet overeenkomt met het balanstotaal (over 2018) in
de jaarrekening van 2019. De curator heeft het bestuur gevraagd om hierover
een verklaring te geven.
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De curator heeft geconstateerd dat dat het balanstotaal (over 2018) in de
jaarrekening van 2018 niet overeenkomt met het balanstotaal (over 2018) in
de jaarrekening van 2019. Het bestuur heeft hierover verklaard dat sprake is
van een w ijziging van de rubricering met betrekking tot “schulden aan
participanten”. De rubricering van 2019 is leidend.

09-03-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

09-12-2021
1

Verslagperiode
van
9-11-2021

09-12-2021
1

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

09-03-2022
2

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

09-06-2022
3

t/m
9-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 0 min

2

11 uur 0 min

3

5 uur 30 min

totaal

41 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van D&D is de heer M. Deterts. Uit het
aandeelhouderregister volgt dat de aandelen w orden gehouden door Martino
Segundo B.V. en mevrouw J.M. Zandee.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is D&D niet betrokken bij lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing. De verzekeringen zijn voor datum faillissement geëindigd.
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1.4 Huur
Niet van toepassing. De huurovereenkomst is voor datum faillissement
beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft een bespreking gehad met het bestuur van D&D. Het bestuur
verklaarde als volgt over de oorzaken van het faillissement.
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In de afgelopen jaren bediende D&D een aantal grote klanten w aarvoor D&D
het ontw erp van onder andere reclamefolders verzorgde. De afgelopen jaren
nam de vraag naar fysieke reclamefolders af, als gevolg van de digitalisering
van de samenleving. Begin 2020 brak de coronacrisis uit, w aardoor de
behoefte van de klanten van D&D voor fysieke reclamefolders nog verder
afnam. Het afgelopen jaar kreeg D&D vrijw el geen opdrachten meer binnen.
Door het teruglopende aantal opdrachten, w as het bestuur genoodzaakt om
eigen aangifte van het faillissement te doen.
De curator zal de komende periode verder onderzoek doen naar de oorzaken
van het faillissement en de door het bestuur genoemde oorzaken op juistheid
controleren.
Voor een toelichting op de door het bestuur genoemde oorzaken van het
faillissement verw ijst de curator naar het eerste openbaar verslag. De curator
zal de door het bestuur genoemde oorzaken op juistheid controleren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
D&D heeft één (1) w erknemer in dienst. De curator heeft contact opgenomen
met het UW V om de Loongarantieregeling in w erking te stellen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-11-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 16
november 2021 de arbeidsovereenkomst met de w erknemer opgezegd ex
artikel 40 Fw . Het UW V heeft vervolgens de Loongarantieregeling in w erking
gesteld.
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Afgew ikkeld. Voor een toelichting over het personeel verw ijst de curator naar
het eerste openbaar verslag.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator vernam van het bestuur dat D&D tw ee computers in eigendom
heeft. Deze tw ee computers vallen onder het pandrecht van de ING Bank (zie
5.3). De curator is in overleg getreden met ING Bank over de afw ikkeling van
het pandrecht.
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In de boedel bevinden zich tw ee computers. Deze computers vallen onder het
pandrecht van ING Bank (zie 5.3). De curator is met de pandhouder in overleg
over de verkoop van de verpande zaken.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In de boedel bevinden zich tw ee computers. Deze computers vallen onder
het pandrecht van ING Bank (zie 5.3). De curator heeft dit pandrecht
rechtsgeldig bevonden en heeft met de ING Bank afspraken gemaakt over de
(onderhandse) verkoop van de zaken. Inmiddels is gebleken dat met de
verkoop een bedrag van € 425,00 is gerealiseerd.

09-06-2022
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In overleg met de ING Bank over de afw ikkeling van dit onderw erp - mede
gelet op de vorderingen van de fiscus die inmiddels bekend zijn en de
behartiging van dit belang op grond van artikel 57 lid 2 Fw – heeft de ING
Bank inmiddels het volledige verkoopbedrag aan de boedel afgedragen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing. De curator heeft geen voorraden of onderhanden w erk
aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator vernam van het bestuur dat D&D een vouw fiets in eigendom heeft.
Deze fiets valt ook onder het pandrecht van ING Bank (zie 5.3). De curator is in
overleg getreden met ING Bank over de afw ikkeling van het pandrecht.
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In de boedel bevindt zich een vouw fiets. Deze fiets valt onder het pandrecht
van ING Bank (zie 5.3). De curator is met de pandhouder in overleg getreden
over de verkoop van de verpande zaken.
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In de boedel bevindt zich een vouw fiets. Deze fiets valt onder het pandrecht
van ING Bank (zie 5.3).
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
D&D heeft een aantal opeisbare vordering op een onderneming en haar
bestuurders, w aarmee D&D in het verleden heeft samengew erkt. Voor het
incasseren van deze vorderingen is D&D in 2013 een procedures jegens de
betreffende schuldenaren gestart. De rechtbank heeft de vorderingen van D&D
toegew ezen. Sinds het toew ijzende vonnis blijken de schuldenaren
onvindbaar.
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Voornoemde vordering valt onder het pandrecht van ING (zie 5.3). De curator
is in overleg getreden met ING Bank over de afw ikkeling van het pandrecht.
Daarnaast onderzoekt de curator de mogelijke aanspraak op een nabetaling
uit de NOW subsidie.
D&D heeft een opeisbare vordering op een onderneming en haar bestuurders,
w aarmee D&D in het verleden heeft samengew erkt. Voor het incasseren van
deze vorderingen is D&D in 2013 een procedure jegens de betreffende
schuldenaren gestart. De rechtbank heeft de vordering van D&D toegew ezen.
Sinds het toew ijzende vonnis blijken de schuldenaren onvindbaar. De curator
onderzoekt of de vordering thans geïncasseerd kan w orden.
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De curator heeft aanspraak gemaakt op een nabetaling uit de NOW subsidie.
D&D heeft een opeisbare vordering op een onderneming en haar
bestuurders, w aarmee D&D in het verleden heeft samengew erkt (de
“Vordering”). Voor het incasseren van de Vordering is D&D in 2013 een
procedure jegens de betreffende schuldenaren gestart. De rechtbank heeft
de Vordering van D&D toegew ezen. Sinds het toew ijzende vonnis blijken de
schuldenaren onvindbaar. In 2020 heeft D&D een jurist ingeschakeld om de
incassomogelijkheden van de Vordering te onderzoeken.
De curator heeft de Vordering in onderzoek en heeft het dossier bij de
(voormalig) jurist opgevraagd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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D&D bankiert bij de ING Bank. De rekening van D&D bij ING Bank vertoont een
debetsaldo van € 5.684,18.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. Er is geen sprake van leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
D&D heeft een pandrecht gevestigd op haar bedrijfsmiddelen en vorderingen,
ten behoeve van ING Bank.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van D&D zijn voor datum faillissement beëindigd. Er zijn
aldus geen activiteiten die door de curator kunnen w orden voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een groot gedeelte van) de administratie van ontvangen en
zal deze de komende verslagperiode nader onderzoeken.
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In onderzoek. De curator heeft een groot gedeelte van de boekhouding van
het bestuur ontvangen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020 1 november 2021 (op tijd)
2019 11 januari 2021 (te laat)
2018 11 januari 2021 (te laat)
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De curator constateert dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019
te laat zijn gedeponeerd. Dit zal de curator meenemen in het
rechtmatighedenonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van
een accountant niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in D&D zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting

09-12-2021
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Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

€ 9.728,35
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Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 9.728,35.
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.979,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen een
preferente vordering ingediend van in totaal € 20.979,-

€ 25.746,00

09-03-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen een
preferente vordering ingediend van in totaal € 25.746,-.

€ 28.004,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen een
preferente vordering ingediend van in totaal € 28.004,-.
De curator heeft bezw aar gemaakt tegen de aanslag omzetbelasting over
het vierde kw artaal 2021 ad € 6.763,-. De Belastingdienst heeft nog geen
beslissing op dit bezw aar genomen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Nog niet bekend.

€ 2.334,00
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 2.334,-.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

09-12-2021
1

3

09-03-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.996,50
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Toelichting
Er heeft zich thans 1 concurrente crediteur gemeld met een totaal te vorderen
bedrag van € 1.996,50.

€ 2.454,72

09-03-2022
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Toelichting
Er hebben zich thans 3 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 2.454,72.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is D&D niet betrokken bij lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode met name richten op:
•
•
•
•

Verdere inventarisatie D&D;
Overleg met de pandhouder;
Contact met crediteuren;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
•
•
•
•

09-12-2021
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09-03-2022
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Overleg met de pandhouder;
Contact met crediteuren;
Onderzoek naar de incasseerbaarheid van de debiteur;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
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Contact met crediteuren;
Onderzoek naar de incasseerbaarheid van de debiteur;
Start van oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
Contact met UW V over een nabetaling uit de NOW subsidie;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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