Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
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7
10-11-2020
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24-03-2015

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vianen Kozijntechniek B.V.

11-04-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIANEN
KOZIJNTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende
te 3417 MD Montfoort aan de W illeskop no. 30, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30073579,
hierna te noemen: “VKT”.

11-04-2018
2

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van VKT zagen in hoofdzaak op de productie van houten
kozijnen en gevelelementen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 16.965.000,00

€ -1.113.000,00

€ 6.982.000,00

2012

€ 14.332.000,00

€ -799.000,00

€ 6.522.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

11-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
77

11-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 425.174,06

11-04-2018
2

€ 408.157,66

31-10-2018
3

€ 408.625,89

13-05-2019
4

€ 409.097,34

12-11-2019
5

€ 753.624,27

11-05-2020
6

€ 754.304,12

10-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2017

11-04-2018
2

t/m
28-2-2018
van
1-3-2018

31-10-2018
3

t/m
30-10-2018
van
1-11-2018

13-05-2019
4

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

12-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

11-05-2020
6

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

10-11-2020
7

t/m
10-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

16 uur 20 min

3

5 uur 55 min

4

1 uur 21 min

5

16 uur 20 min

6

2 uur 0 min

7

6 uur 40 min

totaal

48 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 5 totaal aantal bestede uren:
689,75 uur

31-10-2018
3

Bestede uren in verslagperiode (1 november 2018 tm 30 april 2019): 1 uur en
35 minuten
Bestede uren totaal: 692 uur en 25 minuten

13-05-2019
4

Bestede uren in verslagperiode (1 mei tot en met 31 oktober 2019): 16 uur en
20 minuten
Bestede uren totaal: 708 uur en 45 minuten

12-11-2019
5

Bestede uren totaal:
Verslag 8:
710,75 uur

11-05-2020
6

Verslag 9:
Bestede uren totaal: 717 uur en 25 minuten

10-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 4:
De boedelbijdrage moet nog door de Bank voldaan w orden.

11-04-2018
2

Verslag 5:
De boedelbijdrage moet nog immer door de Bank voldaan w orden.

31-10-2018
3

Met de pandhouder ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken gemaakt over een
boedelbijdrage. Hiervan dient nog een afrekening te w orden opgemaakt.

13-05-2019
4

Verslag 3:
Boedelbijdrage verkoop via BVA Auctions: € 1.362,92.
Voor w at betreft de grondstoffen en grijpvoorraad heeft de curator een
voorstel (voor de volledige afrekening tussen ABN AMRO Bank N.V. en de
boedel) neergelegd.
Ter zake de onder punt 3.9 genoemde opbrengsten w erd de boedelbijdrage
als volgt opgenomen in de eindafrekening met de bank:
- Orderspecifiek hout: € 756,25 (3.9 onder 1);
- Grijpvoorraden: € 2.178,--; (3.9 onder 2)
- Grondstoffen: € 4.386,25; (3.9 onder 1)
Allen inclusief btw .
Ter zake de post gereed product (3.9 onder 3) w erd in de eindafrekening een
bedrag aan boedelbijdrage meegenomen van € 138.699,98 inclusief BTW .
Ter zake de post onderhanden w erk (3.9 onder 4) w erd in de eindafrekening
een bedrag aan boedelbijdrage meegenomen van € 187.875,45 inclusief BTW .
Verslag 4:
De boedelbijdrage moet nog door de Bank voldaan w orden.
Verslag 5:
De boedelbijdrage moet nog immer door de Bank voldaan w orden.

Verslag 6:
De afrekening met de Bank dient nog plaats te vinden. De bank dient enerzijds
nog bijdrages aan de boedel te voldoen; anderzijds dient de boedel nog
afdrachten uit te voeren.
Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, w aarin alle posten ter
zake de afrekening van de boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen.
Omtrent één (debiteuren/onder handen w erk(OHW ))post is nog geen definitief
uitsluitsel over de boedelafdracht, om w elke rede de afrekening nog
grotendeels op zich laat w achten. Bank en boedel bezien of deze post uit de
integrale afrekening kan of moet w orden gehaald, zodat ten aanzien van de
overige posten, alsnog kan w orden afgerekend met de bank.
Verslag 7:
Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de boedel een feit en heeft de
Bank op een tussenrekening van de curator € 344.055,75 overgemaakt. Dit
bedrag komt deels toe aan de boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een
ander deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze onderlinge
afrekening zal de curator aanstonds maken, w aarna de gelden overgemaakt
kunnen w orden naar de respectievelijke faillissementsrekeningen.

12-11-2019
5

Verslag 8:
Uit nader onderzoek bleek dat de voormeld bedrag volledig toekomst aan de
boedel van Vianen Kozijntechniek B.V. Op de uitbetaling w aren al in mindering
gebracht de bedragen die aan Gevelplan B.V. toekw amen en die al door de
boedel van Gevelplan BV ontvangen w aren. W el dient aan de hand van
ontvangen bedragen de verschuldigde b.t.w . nog berekend w orden zulks ten
behoeve van de aangifte omzetbelasting boedelperiode. Dit zal op korte
termijn gedaan w orden, zodat de komende verslagperiode het faillissement
kan w orden afgew ikkeld.

11-05-2020
6

Verslag 9:
Inmiddels is de verschuldigde b.t.w . berekend en zal de voldoening daarvan
w orden meegenomen in de aangifte te betalen omzetbelasting over
boedelperiode.

10-11-2020
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 4:
De boedelbijdrage moet nog door de bank voldaan w orden.

11-04-2018
2

Verslag 5:
De boedelbijdrage moet nog immer door de bank voldaan w orden.

31-10-2018
3

Verslag 6:
De te betalen boedelbijdrages w orden in de eindafrekening meegenomen.

13-05-2019
4

Verslag 7:
De te betalen boedelbijdrages zijn inmiddels ontvangen.

12-11-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 4:
De afrekening met de Bank dient nog plaats te vinden.

11-04-2018
2

Verslag 5:
De Bank dient de gelden nog aan de boedel af te dragen.

31-10-2018
3

Verslag 5:
De bank dient deze boedelbijdrage nog immer te voldoen.
Verslag 6:
De eindafrekening met de Bank dient nog gemaakt te w orden.

13-05-2019
4

Thans is gebleken dat één specifieke debiteur niet genegen is over te gaan tot
betaling van het openstaande saldo. Bank en boedel treden nader in overleg
over de inning. Deze post heeft invloed op de eindafrekening met de bank voor
w at betreft de boedelbijdragen.
Verslag 7:
Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de boedel een feit en heeft de
Bank op een tussenrekening van de curator € 344.055,75 overgemaakt. Dit
bedrag komt deels toe aan de boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een
ander deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze onderlinge
afrekening zal de curator aanstonds maken, w aarna de gelden overgemaakt
kunnen w orden naar de respectievelijke faillissementsrekeningen.

12-11-2019
5

Verslag 8:
De onderlinge afrekening is gemaakt. Thans rest nog het berekenen van de
verschuldigde b.t.w . over de doorstart-periode, zulks vooruitlopend op de
afw ikkeling van het faillissement.

11-05-2020
6

Verslag 9:
De verschuldigde b.t.w . is inmiddels berekend.

10-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5:
Mede vanw ege personeelsw isselingen bij de bank is de afrekening nog niet
door de bank geaccordeerd.

31-10-2018
3

5.2 Leasecontracten
Verslag 4:
De boedelbijdrage dient nog voldaan te w orden.

11-04-2018
2

Verslag 5:
Ook deze bijdrage dient nog voldaan te w orden.

31-10-2018
3

Verslag 6:
De eindafrekening met de Bank dient nog gemaakt te w orden.

13-05-2019
4

Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, w aarin alle posten ter
zake de afrekening van de boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen.
Omtrent één (debiteuren/onder handen w erk(OHW ))post is nog geen definitief
uitsluitsel over de boedelafdracht, om w elke rede de afrekening nog
grotendeels op zich laat w achten. Bank en boedel bezien of deze post uit de
integrale afrekening kan of moet w orden gehaald, zodat ten aanzien van de
overige posten, alsnog kan w orden afgerekend met de bank.
Verslag 7:
Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de boedel een feit en heeft de
Bank op een tussenrekening van de curator € 344.055,75 overgemaakt. Dit
bedrag komt deels toe aan de boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een
ander deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze onderlinge
afrekening zal de curator aanstonds maken, w aarna de gelden overgemaakt
kunnen w orden naar de respectievelijke faillissementsrekeningen.
De Bank w as in totaal € 548.982,75 aan de boedels van VKT en Gevelplan B.V.
verschuldigd op w elk bedrag in mindering strekte een bedrag van in totaal €
204.927,- Diverse debiteuren met een totaalbedrag van € 204.927,- hadden
namelijk hun betalingen rechtstreeks op één van de beide
faillissementsrekeningen gedaan, zodat deze betalingen zijn meegenomen in
de definitieve afrekening met de Bank.

12-11-2019
5

Verslag 8:

11-05-2020
6

Uit nader onderzoek bleek dat de voormeld bedrag volledig toekomst aan de
boedel van Vianen Kozijntechniek B.V. Op de uitbetaling w aren al in mindering
gebracht de bedragen die aan Gevelplan B.V. toekw amen en die al door de
boedel van Gevelplan BV ontvangen w aren. W el dient aan de hand van
ontvangen bedragen de verschuldigde b.t.w . nog berekend w orden zulks ten
behoeve van de aangifte omzetbelasting boedelperiode. Dit zal op korte
termijn gedaan w orden, zodat de komende verslagperiode het faillissement
kan w orden afgew ikkeld.
Verslag 9:
De door de boedel verschuldigde b.t.w . is berekend zodat het faillissement
voor afw ikkeling gereed is.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie

10-11-2020
7

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-05-2020
6

Toelichting
Verslag 8:
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Verslag 8:
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-05-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 9:
UW V: € 558.649,25
Europrovyl BV : € 12.323,80
Huur bedrijfspand: € 59.995,83
Gebruik glasvezel: € 892,98
Huur roerende zaken: € 4.841,98

10-11-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
220

10-11-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.298.679,56

10-11-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 7:
Alle boedelschulden lijken voldaan te kunnen w orden. Ook kan een deel van de
preferente schulden voldaan w orden. Een uitkering aan de concurrente
crediteuren is niet mogelijk.

12-11-2019
5

Verslag 9:
Het faillissement dient vereenvoudigd te w orden afgew ikkeld; aan de
concurrente faillissementscrediteuren kan geen uitkering w orden gedaan.

10-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 6:
Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, w aarin alle posten ter
zake de afrekening van de boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen.
Omtrent één (debiteuren/onder handen w erk(OHW ))post is nog geen definitief
uitsluitsel over de boedelafdracht, om w elke rede de afrekening nog
grotendeels op zich laat w achten. Bank en boedel bezien of deze post uit de
integrale afrekening kan of moet w orden gehaald, zodat ten aanzien van de
overige posten, alsnog kan w orden afgerekend met de bank.

13-05-2019
4

Nadat de afrekening met de bank heeft plaats gevonden, kan de afw ikkeling
van het faillissement ter hand w orden genomen.
Verslag 7:
De gelden zijn recent van de Bank ontvangen op een tussenrekening van de
curator. Een klein deel van deze gelden komt de boedel van Gevelplan B.V.
toe; het merendeel komt de boedel van Vianen Kozijntechniek B.V. toe. De
onderlinge afrekening zal thans ter hand w orden genomen, zodat het
faillissement gedurende de komende verslagperiode kan w orden afgew ikkeld.

12-11-2019
5

Verslag 8:
Na het berekenen van de door de boedel verschuldigde b.t.w . over de
ontvangen gelden, kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

11-05-2020
6

Verslag 9:
Nadat de rechtbank het eindsalaris van de curator heeft vastgesteld kan het
faillissement verder w orden afgew ikkeld.

10-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 8:
Curator streeft er naar het faillissement voor 11 november 2020, de volgende
verslagdatum, af te ronden.

11-05-2020
6

Verslag 9:
Het faillissement is voor afw ikkeling gereed.

10-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 9:
Dit verslag geldt als het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

10-11-2020
7

