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

5

Datum:

02-03-2018

Insolventienummer:

F.05/16/687

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011913:F006

Datum uitspraak:

08-11-2016

Curator:

Mr. V.F.M. Jongerius

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
Special Install Service B.V.
Zonne-energiepakket B.V.

Activiteiten onderneming
Special Install Service B.V.: elektrotechnische bouwinstallatie
Zonne-energiepakket B.V.: groot- en detailhandel in energie- systemen en aanverwante
producten voor de alternatieve energiemarkt.

Omzetgegevens
2014:
Special Install Service B.V.: € 2.431.046,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 603.750,00
2015:
Special Install Service B.V.: € 1.979.707,54
Zonne-energiepakket B.V.: € 4.568.383,00
2016 (t/m datum faillissement):
Special Install Service B.V.: € 1.902.874,27
Zonne-energiepakket B.V.: € 1.091.426,04

Personeel gemiddeld aantal
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2

Saldo einde verslagperiode
Special Install Service B.V.: € 32.221,61 (stand per 6 juni 2017)
Zonne-energiepakket B.V.: € 241,32 (stand per 6 juni 2017)

Special Install Service B.V.: € 32.226,33 (stand per 8 september 2017)
Zonne-energiepakket B.V.: € 3.459,92 (stand per 8 september 2017)
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Special Install Service B.V.: € 42.234,32 (stand per 2 maart 2018)
Zonne-energiepakket B.V.: € 3.459,92 (stand per 2 maart 2018)
Verslagperiode
6 maart 2017 t/m 5 juni 2017
6 juni 2017 t/m 7 september 2017
8 september 2017 t/m 1 maart 2018
Bestede uren in verslagperiode
14,80 uur
11,65 uur
30,35 uur
Bestede uren totaal
93,25 uur
104,90 uur
135,25 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Alle aandelen van Special Install Service B.V. en Zonne-energie-pakket B.V. worden
gehouden door Kemaru Beheer B.V., die tevens bestuurder is. De enig bestuurder en enig
aandeelhouder van Kemaru Beheer B.V. is de heer E.G.M. Scholten.
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Winst en verlies
Special Install Service B.V.:
2014:
-/- € 17.748,00
2015:
-/- € 216.670,00 (concept cijfers)
2016 (t/m oktober): € 79.749,00
Doordat niet alle kosten zijn geboekt in 2016, geven de cijfers een verkeerd beeld. Onder meer
wordt aan het eind van het jaar de beheervergoeding door Kemaru Beheer B.V. en de
huurverplichting van Kemaru B.V. doorberekend aan Special Install Service B.V. In de cijfers
tot en met oktober 2016 is dat nog niet gebeurd, als deze doorberekeningen zouden worden
toegepast zal een verlies zijn geleden van circa € 100.000,00.
Zonne-energiepakket B.V.:
2014:
-/- € 57.685,00
2015:
-/- € 174.000,00 (concept cijfers)
2016 (t/m oktober): -/- € 30.000,00 (concept cijfers)
Doordat niet alle kosten zijn geboekt in 2016, geven de cijfers een verkeerd beeld. Onder meer
wordt aan het eind van het jaar de beheervergoeding door Kemaru Beheer B.V. en de
huurverplichting van Kemaru B.V. doorberekend aan Zonne-energiepakket B.V. In de cijfers tot
en met oktober 2016 is dat nog niet gebeurd, als deze doorberekeningen zouden worden
toegepast zal een verlies zijn geleden van circa € 50.000,00.

1.3

Balanstotaal
Special Install Service B.V.:
2014: € 767.067,00
2015: € 518.829,00
Zonne-energiepakket B.V.:
2014: € 353.283,00
2015: € 458.493,00

1.4

Lopende procedures
7RWQXWRHLVQLHWJHEOHNHQGDWppQYDQGHJHIDLOOHHUGHYHQQRRWVFKDSSHQEHWURNNHQLVELMHHQ
procedure.

1.5

Verzekeringen
(U]LMQJHEUXLNHOLMNHYHU]HNHULQJHQDIJHVORWHQGLH]LMQEHsLQGLJGRIZRUGHQEHsLQGLJGQDGDW
de activa zijn verkocht en geleverd. De curator heeft de verzekeringstussenpersoon verzocht
QDGHEHsLQGLJLQJYDQGHYHU]HNHULQJHHQRYHU]LFKWWHYHUVFKDIIHQYDQYRUGHULQJHQHQ
mogelijke restituties. De curator is in afwachting van dit overzicht.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Inmiddels heeft er een restitutie plaatsgevonden van € 4.838,46. De curator heeft nog geen
overzicht ontvangen om de restitutie te kunnen controleren.
De curator heeft het overzicht ontvangen en gecontroleerd. De verzekeringsportefeuille
is afgewikkeld.
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Huur
Kemaru B.V. huurde het bedrijfspand waarin al de vennootschappen zijn gevestigd. Middels
de beheervergoeding werd de huur aan het eind van het jaar doorberekend.

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen was het aanhoudende
liquiditeitstekort, door het niet kunnen innen van grote debiteuren, de reden dat de
faillissementen zijn aangevraagd.
Daarnaast was Special Install Service B.V. afhankelijk van een grote opdrachtgever die naar
zegge van de bestuurder zijn (contractuele) toezegging om opdrachten te verstrekken
onvoldoende is nagekomen. De organisatie van Special Install Service B.V. was wel ingericht
op de toezegging van de opdrachtgever.
De curator heeft geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de redenen van de
faillissementen. Duidelijk is dat een aanhoudend liquiditeitstekort alsmede een tekort aan
opdrachten, in combinatie met te hoge vaste kosten voor de organisaties belangrijke redenen
zijn voor de faillissementen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2

2.3

Datum ontslagaanzegging
10 november 2016

2.4

Werkzaamheden
De intake voor de loongarantieregeling heeft gezamenlijk plaatsgevonden op 17 november
2016. Naar verwachting zal over enige maanden de vordering (boedel en preferent) van het
UWV worden ingediend.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Het UWV heeft haar vorderingen (boedel en preferent) voor zowel Special Install Service B.V.
als Zonne-energiepakket B.V. ingediend.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

02-03-2018

N.v.t.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Rollend Materieel kantoor- en magazijninventaris, alsmede klimmateriaal en gereedschappen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De curator heeft overeenstemming bereikt met een opkoper, waarbij inclusief voorraad een
koopsom wordt betaald van € 21.450,00 excl. btw. De curator heeft toestemming voor deze
verkoop van de rechter-commissaris.
De curator heeft de server verkocht na toestemming van de rechter commissaris voor €
2.000,00 excl. btw.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Uit de boekhouding is gebleken dat de kantoorinventaris eigendom was van Kemaru Beheer
B.V. De curator heeft de koopsom van deze inventaris ad € 8.005,00 overgemaakt naar
Kemaru Beheer B.V., zodat Special Install Service B.V. voor de verkoop van haar
bedrijfsmiddelen en voorraad (incl. server) een bedrag ad € 15.445,00 excl. btw heeft
ontvangen.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Afgewikkeld.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Nagenoeg geen voorraad (zie paragraaf 3.6).

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Zie paragraaf 3.7.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Afgewikkeld.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Domeinnaam e.d.
Banksaldo bij de Rabobank:
Special Install Service B.V.: € 213,09
Zonne-energiepakket B.V.: € 2,09

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie financieel verslag.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Afgewikkeld.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
In het faillissement van Special Install Service B.V. bedroeg de debiteurenstand per datum
faillissement € 119.187,39, en in het faillissement van Zonne-energiepakket B.V. €
102.534,30. De curator zal op korte termijn overgaan tot het incasseren van de debiteuren. Het
is de curator op voorhand gebleken dat een aantal debiteuren een tegenvordering heeft, en
dat er een discussie is met een aantal debiteuren over de vorderingen.
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De curator heeft de vorderingen nog eens tegen het licht gehouden en feitelijk acht de
curator in het faillissement van Special Install Service B.V. nog twee vorderingen, van in
totaal € 6.101,93 inbaar. De curator is nog in overleg met de debiteuren, maar zal als dit
overleg tot niets leidt aan de rechter-commissaris toestemming verzoeken om
procedures te mogen starten.
,QKHWIDLOOLVVHPHQWYDQ=RQQHHQHUJLHSDNNHW%9LVQRJppQGHELWHXU RSHQVWDDQGH
vordering € 33.433,01). De curator is nog in overleg met de debiteur, maar zal als dit
overleg tot niets leidt aan de rechter-commissaris toestemming verzoeken om een
procedure te mogen starten.
4.2

Opbrengst
Tot op heden:
Special Install Service B.V.: € 6.430,50
Zonne-energiepakket B.V.: € 0,00
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Special Install Service B.V.: € 9.116,70
Zonne-energiepakket B.V.: € 3.459,92
De curator heeft met de grootste debiteur een regeling kunnen treffen. In het
faillissement van Special Install Service B.V. heeft de curator tot op heden een bedrag €
JHwQFDVVHHUG,QKHWIDLOOLVVHPHQWYDQ=RQQHHQHUJLHSDNNHW%9LVWRWDDOHHQ
EHGUDJDG¼JHwQFDVVHHUG

4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.

4.4

Werkzaamheden
- correspondentie debiteuren;
- correspondentie (indirect) bestuurder.
Het incasseren van de debiteuren verloopt moeizaam. Enerzijds blijkt dat de
opdrachtbevestigingen niet eenduidig zijn, anderzijds is het verweer regelmatig dat het werk
gebreken vertoond. De curator zal onderzoeken welke debiteuren via gerechtelijk weg
JHwQFDVVHHUGNXQQHQZRUGHQ1DGLWRQGHU]RHN]DODDQGHUHFKWHUFRPPLVVDULVWRHVWHPPLQJ
ZRUGHQYHU]RFKWRPppQRIPHHUSURFHGXUHVDDQKDQJLJWHPDNHQ

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
N.v.t.
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Leasecontracten
Special Install Service B.V. heeft drie bedrijfsbussen en een personenauto geleased. De
curator heeft met de leasemaatschappijen afspraken gemaakt (maken) over het terughalen
van deze auto¶s.

5.3

Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4

Separatistenpositie
N.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal leveranciers heeft voor faillissement haar zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud teruggehaald. De curator heeft de ingeroepen
eigendomsvoorbehouden nagenoeg allemaal afgewikkeld, waarbij veelal geconstateerd is dat
de geleverde zaken niet meer aanwezig waren.

5.7

Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
Afgewikkeld.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De curator heeft geen activiteiten voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
N.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.
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Doorstart: Beschrijving
'HFXUDWRUKHHIWPHWHHQGULHWDOJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQJHVSUHNNHQJHYRHUGRYHUHHQ
mogelijke doorstart. Uiteindelijk hebben deze gesprekken niets opgeleverd.

6.5

Doorstart: Verantwoording
N.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
N.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
N.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Uit de boekhouding van de gefailleerde vennootschappen, zijn op eenvoudige wijze de rechten
en verplichtingen van de vennootschappen af te leiden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over het jaar 2014 zijn (te laat) gedeponeerd. De bestuurder heeft
vooralsnog aannemelijk kunnen maken dat andere feiten en omstandigheden (zie paragraaf
1.7) dan een onbehoorlijke taakvervulling hebben geleid tot het faillissement.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zie paragraaf 7.2.
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Paulianeus handelen
In onderzoek.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft een aantal rechtshandelingen van voor faillissement in onderzoek, waarbij
een verrekening heeft plaatsgevonden tussen een derde en vordering en schulden van Special
Install Service B.V. en Zonne-energiepakket B.V.
Het is de curator gebleken dat er crediteringen hebben plaatsgevonden over en weer tussen
Zonne-energiepakket B.V. enerzijds en een tweetal vennootschappen die aan elkaar gelieerd
]LMQDQGHU]LMGV(pQYDQGLHYHQQRRWVFKDSSHQKDGHHQVFKXOGDDQ=RQQHHQHUJLHSDNNHW%9
welke vordering door Zonne-energiepakket B.V. is gecrediteerd. De andere vennootschap had
een vordering op Zonne-energiepakket B.V., welke vordering door deze vennootschap is
gecrediteerd. De curator heeft nogmaals verzocht om uitleg en nog geen reactie ontvangen.
De curator heeft inmiddels een inhoudelijke reactie gehad, welke nog niet overtuigend
is. De gemachtigde van beide vennootschappen ontkent dat er paulianeus is gehandeld
HQPHOGWERYHQGLHQGDWGHYHQQRRWVFKDSSHQILQDQFLsOHSUREOHPHQKHEEHQ'HFXUDWRU
heeft om nadere informatie gevraagd.

7.7

Werkzaamheden
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de boekhouding en rechtshandelingen van vlak
voor faillissement.

De curator heeft het onderzoek afgerond en ziet (vooralsnog) geen aanleiding om nader
onderzoek te doen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Algemene boedelkosten, UWV (salaris over opzegtermijn).

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Special Install Service B.V.: € 44.083,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 5.636,00
De curator heeft met de fiscus de afspraak gemaakt om bij het voornemen om de
IDLOOLVVHPHQWHQWHEHsLQGLJHQGHEHODVWLQJVFKXOGHQLQNDDUWWHEUHQJHQ,QGLHQEOLMNWGDWHUHHQ
uitkering aan de fiscus zal plaatsvinden, zal er nader overleg tussen de curator en de fiscus
zijn, zodat er tussentijds geen bezwaar hoeft te worden gemaakt tegen ambtshalve aanslagen.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Special Install Service B.V.: € 44.219,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 53.418,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 56.057,00
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Special Install Service B.V.: € 106.642,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 58.696,00
8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Special Install Service B.V.: € 112.563,94
Zonne-energiepakket B.V.: € 12.815,08

8.4

Andere pref. crediteuren
Special Install Service B.V.: € 5.363,69

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Special Install Service B.V.: 41
Zonne-energiepakket B.V.: 2
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Special Install Service B.V.: 44
Zonne-energiepakket B.V.: 4
Special Install Service B.V.: 45
Zonne-energiepakket B.V.: 3

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Special Install Service B.V.: € 399.593,83
Zonne-energiepakket B.V.: € 2.099,61
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Special Install Service B.V.: € 406.845,13
Zonne-energiepakket B.V.: € 6.492,44
Special Install Service B.V.: € 398.203,17
Zonne-energiepakket B.V.: € 4.924,02
Special Install Service B.V.: € 399.942,82
Zonne-energiepakket B.V.: € 3.515,01

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
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Nog niet bekend.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
De verwachting is dat zowel het faillissement van Special Install Service B.V. als van Zonneenergiepakket B.V. zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel (gebrek aan
baten).
8.8

Werkzaamheden
- correspondentie crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
N.v.t.

9.2

Aard procedures
N.v.t.

9.3

Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op basis van de thans voorliggende informatie zullen de faillissementen worden afgewikkeld
bij gebrek aan baten. Dit betekent dat alleen een (gedeelte) van de boedelschulden kan
worden voldaan en er dus geen uitkering volgt aan de concurrente en preferente crediteuren.

10.2

Plan van aanpak
De boekhouding zal nader door de curator worden bestudeerd. De curator zal de incasso van
de debiteuren ter hand nemen.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
De curator dient het onderzoek naar een aantal rechtshandelingen van voor faillissement nog
af te wikkelen. Voorts zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met
incasseren van debiteuren.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden. De curator zal zich richten op het incasseren van
de drie debiteuren alsmede het afwikkelen van de mogelijke paulianeuze handeling.
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Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Over zes maanden.
Over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
- diverse werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie c.q. afwikkeling faillissement.

Pagina 13 van
13

