Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
10-11-2020
F.16/19/445
NL:TZ:0000113032:F001
27-08-2019

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.J. Guit

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Klimateam Montage B.V.

04-10-2019
1

Gegevens onderneming
Klimateam Montage B.V.
Markerkant 15 26
1314 AX Almere
w w w .klimateam.nl

04-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel KvK (inschrijfnr. 72281030): vervaardiging van overige
machines en apparaten voor algemeen gebruik.
Failliet ontw ierp, maakte en installeerde afzuiginstallaties in zogenaamde
“grootkeukens”, bijvoorbeeld zoals aanw ezig in restaurants en
bedrijfskantines.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 259.916,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -61.515,00

€ 195.435,00

Toelichting financiële gegevens

04-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens conform concept jaarrekening 2018.

04-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

04-10-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 7 w erknemers in dienst bij failliet, w aarvan 1
oproepkracht.

Boedelsaldo
€ 46.790,75

04-10-2019
1

€ 54.502,45

03-02-2020
2

€ 22.204,83

11-05-2020
3

€ 22.504,83

10-08-2020
4

€ 28.317,84

10-11-2020
5

Verslagperiode
van
27-8-2019

04-10-2019
1

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

03-02-2020
2

t/m
30-1-2020
van
11-5-2020

10-08-2020
4

t/m
8-8-2020
van
9-8-2020
t/m
8-11-2020

10-11-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 0 min

2

48 uur 6 min

3

9 uur 54 min

4

5 uur 48 min

5

10 uur 12 min

totaal

129 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In het onderhavige faillissement zijn er met betrekking tot de afgelopen
verslagperiode geen noemensw aardige ontw ikkelingen te melden.
Belangrijkste openstaande kw esties zijn de voortgang van debiteurenincasso
en de incasso van de rekening courant vordering op de bestuurder. Gezien de
sector - horeca - van de debiteuren en het feit dat de bestuurder eveneens
voor de horeca w erkzaam is, kan door de huidige situatie (uitbraak COVID-19)
w einig voortgang w orden geboekt.

11-05-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap
Klimateam Beheer B.V.
Feitelijk bestuurder is de heer A.J. de Hundt.

04-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

04-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Inboedelverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er w aren op
faillissementsdatum geen achterstanden in de premiebetaling.
De verzekeringen zullen, nadat de w erkzaamheden in verband met
onderhanden w erk zijn afgerond, w orden beëindigd.

04-10-2019
1

De bedrijfsverzekeringen zijn in de afgelopen verslagperiode opgezegd.

03-02-2020
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand w erd gehuurd. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
opgezegd per 24 december 2019.

04-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is veroorzaakt door tegenvallende rentabiliteit van diverse
projecten en een te lange w achttijd tot het kunnen starten met nieuw e
projecten zoals die in de orderportefeuille aanw ezig zijn.
Op een van de grotere projecten is gew erkt met veel dure inleenkrachten
w aardoor een negatief projectresultaat is behaald. Hierdoor is de
liquiditeitspositie meer onder druk komen te staan, w aardoor een faillissement
onafw endbaar w as.

04-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

04-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

04-10-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er zeven w erknemers in dienst (w aarvan één
oproepkracht). Loonbetalingen hebben plaatsgevonden tot en met de maand
augustus 2019.
Het vakantiegeld is tot en met de maand mei 2019 met de w erknemers
afgerekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-8-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging w erknemers, organiseren w erknemers bijeenkomst in
verband met overname loonbetalingsverplichtingen door UW V.

04-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t., bedrijfspand w erd gehuurd.

04-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 14.000,00

totaal

€ 14.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er kon niet steeds w orden vastgesteld of activa in eigendom w aren van failliet
of van een derde (financierende aandeelhouder) die ook pandrecht had.
Er is getracht een zo reële splitsing te maken tussen de verschillende activa
bestanddelen.

04-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja. Hoew el de belastingdienst haar vordering nog niet heeft ingediend blijkt uit
de administratie van een schuld van circa € 51.000,00 inzake niet betaalde
loonheffingen.

04-10-2019
1

Er w erd door de belastingdienst inzake loonheffing en omzetbelasting
inmiddels een vordering van € 97.460,00 ingediend.

03-02-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van bij failliet in eigendom zijnde bedrijfsmiddelen, contact met
geïnteresseerde partijen, activatransactie.

04-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Na faillissementsdatum is voor een bedrag van € 9.959,51 aan reeds voor
faillissement afgerond w erk gefactureerd. De factuurbedragen zullen naar
verw achting in de komende verslagperiode w orden overgemaakt.

04-10-2019
1

Met toestemming van de Rechter-commissaris in het faillissement is een
onderhanden w erk (Atlantis/W ormerveer) afgerond, w aaruit een netto - er
moest nog kosten ter hoogte van circa € 1.600,00 w orden gemaakt - bate van
€ 5.262,00 is voortgekomen.
Daarnaast is nog een tw eetal projecten afgerond, w aarvoor in totaal een
bedrag van € 3.931,29 is gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afstemmen w ijze afronding onderhanden w erk met voormalig
bestuurder/koper activa.

04-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill
Banksaldo
totaal

Boedelbijdrage

€ 12.500,00
€ 1.269,98
€ 13.769,98

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 73.185,84

€ 28.281,05

totaal

€ 73.185,84

€ 28.281,05

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Kort na faillissementsdatum is door een aantal debiteuren betaald op de oude
bedrijfsrekening van failliet. De betreffende bedragen zijn inmiddels
overgemaakt op de faillissementsrekening.

04-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode kon een bedrag van € 18.003,59 w orden
geïncasseerd, w aarvan een bedrag van € 981,31 betrekking had op een
boedeldebiteur.

03-02-2020
2

De omvang van de debiteurenportefeuille blijkt beperkter dan in eerste
instantie voorgesteld: één der debiteuren bleek kort voor faillissementsdatum
nog betaald te hebben, maar deze betaling w as nog niet in de boekhouding
verw erkt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opstarten debiteurenincasso.

04-10-2019
1

Voortgang debiteurenincasso. De resterende debiteuren doen vrijw el allen een
beroep op w anprestatie.

03-02-2020
2

Gezien de sector - horeca - van de openstaande debiteuren kan door de
huidige situatie (COVID-19 virus) w einig voortgang w orden geboekt.
De debiteur van w ie nog een substantieel bedrag is te vorderen heeft een
(pretense) tegenvordering w egens tijdens de w erkzaamheden door failliet
veroorzaakte schade. De verzekeraar van failliet heeft dit schadedossier in
onderzoek en zal in de komende periode melden of er al dan niet dekking
bestaat voor deze schade.

11-05-2020
3

Hoew el de debiteurenincasso is voortgezet zijn er geen bedragen ontvangen
op de boedelrekening. W aarschijnlijk zal in de komende verslagperiode
toestemming aan de Rechter-commissaris w orden verzocht om een
incassoprocedure op te starten met betrekking tot een tw eetal debiteuren die
w eigerachtig blijven tot betaling over te gaan.

10-08-2020
4

De debiteurenincasso is voortgezet. Er is in de afgelopen verslagperiode een
bedrag van € 5.513,01 inzake handelsdebiteuren geïncasseerd.

10-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen bancaire vordering.

04-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

04-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

04-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken.

04-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Geen.

04-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de w eken na faillissementsdatum is er onderhanden w erk afgerond met
inzet van het nog beschikbare personeel. In deze periode is getracht een
doorstart te realiseren, hetgeen in beperkte vorm is gelukt.
De activa van failliet zijn inmiddels verkocht.
Voor de opbrengst van het onderhanden w erk w ordt verw ezen naar rubriek 3.
Activa.

04-10-2019
1

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

04-10-2019
1

De boekhouding geeft voldoende inzicht in de rechten en verplichtingen van
failliet.

11-05-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t. Kimateam Montage B.V. w erd op 2 augustus 2018 opgericht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

04-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. Er w erd alleen nog een concept jaarrekening inzake boekjaar 2018
opgesteld.

04-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt onderzocht.

04-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal w orden onderzocht.

04-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-10-2019
1

Toelichting
Tot nu toe niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek opgestart. De
bevindingen van het onderzoek zijn, en w orden nog besproken met de
bestuurder.

03-02-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordelen boekhouding, met name in de periode voorafgaand aan het
faillissement.

03-02-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

11-05-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
- UW V zal haar vordering na overname van de loonbetalingsverplichtingen
indienen.
- Salaris curator p.m.
€ 42.106,72
Toelichting
Door UW V w erd haar boedelvordering inmiddels ingediend.

04-10-2019
1

11-05-2020
3

€ 47.725,61

10-11-2020
5

Toelichting
UW V diende haar gew ijzigde vordering in (nu inclusief pensioenpremies vanaf
datum faillissement).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend. Uit de
boekhouding blijkt een fiscale schuld van € 20.536,31.
€ 97.460,00

04-10-2019
1

03-02-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft inmiddels een vordering van € 97.460,00 ingediend
(inzake omzetbelasting en loonheffing).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V zal haar vordering na overname van de loonbetalingsverplichtingen
indienen.
€ 8.330,73

04-10-2019
1

11-05-2020
3

Toelichting
Door UW V w erd haar preferente vordering inmiddels ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

04-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-10-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 178.653,50

04-10-2019
1

Toelichting
Handelscrediteuren € 178.653,50 op grond van administratie failliet per
faillissementsdatum.
Openstaande pensioenpremies: € 40.011,86.
Rekening-courant aandeelhouder Klimateam Beheer BV € 38.614,56.
Rekening-courant ADH Holding BV € 29.450,00.
€ 178.653,50

03-02-2020
2

Toelichting
Tot op heden w erd door handelscrediteuren een vordering ingediend van in
totaal € 154.561,55.
€ 161.144,98

11-05-2020
3

Toelichting
Tot op heden w erd door handelscrediteuren een vordering ingediend van in
totaal € 161.144,98.
€ 192.025,66

10-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, w aarschijnlijk opheffing w egens gebrek aan baten.

04-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie, telefoon crediteuren. Onderzoek mogelijke
eigendomsvoorbehouden.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

04-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Debiteurenincasso voortzetten, inregelen doorstart, oplevering bedrijfspand,
opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

04-10-2019
1

Voortgang debiteurenincasso, afronden rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2020
2

Voortgang debiteurenincasso, incasso rekening-courant vordering op
bestuurder en beheer-bv.

11-05-2020
3

Voortgang debiteurenincasso.
Vooralsnog w ordt in mindering op de rekening-courant vordering op de
bestuurder maandelijks een bedrag van € 100,00 op de boedelrekening
voldaan.

10-08-2020
4

Voortgang debiteurenincasso.

10-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2021

10-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag.

04-10-2019
1

Opstellen openbaar verslag.

03-02-2020
2

Opstellen voortgangsverslag.

11-05-2020
3

Opstellen voortgangsverslag.

10-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

