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

5
12-01-2022
F.02/20/353
NL:TZ:0000168514:F001
03-12-2020

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr F.T. Hiemstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verf Prins Glas B.V.

15-01-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is statutair gevestigd te Vlissingen aan de Paul Krugerstraat
288.

15-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in glas, het plaatsen van bew erkt en onbew erkt glas en enige
productie van glas.

15-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.452.657,00

€ -27.984,00

€ 316.992,00

2019

€ 1.186.140,00

€ -63.261,00

€ 305.573,00

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap heeft in zow el 2018 als 2019 verlies geleden. Ook in de jaren
daarvoor is doorgaans een klein verlies geleden en af en toe is er een
bescheiden w inst gemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

15-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 181.259,23

15-01-2021
1

Toelichting
Banksaldo, debiteuren, verkoopopbrengst
€ 186.076,34

15-04-2021
2

€ 185.648,83

14-07-2021
3

€ 184.223,59

12-10-2021
4

€ 195.110,68

12-01-2022
5

Verslagperiode
van
3-12-2020

15-01-2021
1

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
2

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

14-07-2021
3

t/m
13-7-2021
van
14-7-2021

12-10-2021
4

t/m
12-10-2021
van
13-10-2021
t/m
10-1-2022

Bestede uren

12-01-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 6 min

2

12 uur 24 min

3

11 uur 12 min

4

4 uur 30 min

5

1 uur 6 min

totaal

91 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de eerste verslagperiode onder andere tijd besteed aan
algemene inventarisatie, het in kaart brengen en afw ikkelen van rechten van
derden, beëindigen lopende verplichtingen, verkoop activa/goodw ill etc,
crediteurenadministratie en debiteurenadministratie.

15-01-2021
1

In de tw eede verslagperiode is aandacht besteed aan de verdere afw ikkeling
van rechten van derden, de leegruiming van het bedrijfspand, de
crediteurenadministratie en de debiteurenportefeuille.

15-04-2021
2

In de derde verslagperiode is met name aandacht besteed aan de
crediteurenadministratie en de debiteurenportefeuille.

14-07-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is W ilhelm OG BV. te Zaamslag. De bestuurder is een
natuurlijk persoon, die in februari 2020 de vorige bestuurder is opgevolgd.

15-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn opgezegd

15-01-2021
1

1.4 Huur
De huur voor het bedrijfspand w as reeds voor faillissement opgezegd en
eindigt op 21 januari 2021. De huur voor roerende zaken (machines en overige
inventaris) is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

15-01-2021
1

Het pand is ontruimd en opgeleverd.

15-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
In 2012 is de onderneming overgenomen uit faillissement. In de jaren daarna
is het volgens de aandeelhouder, ondanks diverse pogingen daartoe, nooit
gelukt om structureel gezonde w inst te maken en is meestal een (bescheiden)
verlies gemaakt. Nadat duidelijk w erd dat de huur voor de bedrijfsruimte op
termijn zou eindigen, is de afw eging gemaakt tussen het bouw en van een
nieuw bedrijfspand en het huren van een andere locatie. De huurlocaties die
zijn gevonden zouden echter een te grote stijging van de huurkosten hebben
opgeleverd. Mede in verband met de financiële situatie van de onderneming
w as ook nog niet besloten om zelf een pand te laten bouw en. Om tijd te
w innen is, nadat de verhuurder de huur had opgezegd, een procedure gestart
inzake ontruimingsbescherming. Toen bleek dat de onderneming 21 januari
2021 uit het gehuurde diende te vertrekken zonder dat betaalbare
alternatieve bedrijfsruimte beschikbaar w as en er geen zicht w as op
verbetering van de w instgevendheid, heeft de vennootschap het eigen
faillissement aangevraagd.

15-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

15-01-2021
1

Toelichting
en 1 stagiair

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-12-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst met personeel, telefonisch overleg en correspondentie.

15-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De machines en overige inventariszaken zijn eigendom van de aandeelhouder.

15-01-2021
1

Een beveiligingscamera die eigendom w as van de vennootschap is verkocht
voor een bedrag van € 200 exclusief BTW .

15-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bestudering eigendomsclaim en huurovereenkomsten.

15-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap zelf w as eigenaar van de voorraden, zij het dat daarop een
pandrecht rust. Daarnaast w as er een bescheiden orderportefeuille.

15-01-2021
1

In de voorraden bleek w einig interesse te bestaan, mede in verband met de
logistieke operatie van het verw ijderen van de daartoe behorende glasplaten.
De curator heeft daarom de pandhouder in staat gesteld de voorraden zelf te
verkopen en heeft in dat kader ingestemd met afw ijkende w ijze van verkoop
ex art. 3:251 lid 2 BW . De curator heeft geen aanspraak gemaakt op een
boedelbijdrage.

15-04-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop orderportefeuille, inventarisatie, organisatie kijkdag.

15-01-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op datum faillissement is kasgeld afgestort ten bedrage van EUR 5.900.
Daarna is nog een aanvullend bedrag van € 2.388,10 afgestort. Een deel
daarvan betreft verkoop van voor faillissement bestelde artikelen w aarvan de
opbrengst (na aftrek van een boedelbijdrage) nog dient te w orden afgedragen
aan de pandhouder.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 182.531,58

€ 149.531,15

€ 182.531,58

€ 149.531,15

Boedelbijdr.

€ 0,00

15-01-2021
1

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven op 17 december 2020. Op en na datum
faillissement is in overleg met de curator nog veel uitgefactureerd. Daarna
bedroeg de debiteurenportefeuille circa EUR 170.000,-Een aanzienlijk deel heeft inmiddels betaald, een deel bleek reeds voor
faillissement te hebben betaald en een deel heeft vragen of bezw aren. De
inning loopt.

15-01-2021
1

Op de faillissementsrekening is een bedrag van EUR 44.292.59 ontvangen.
Daarnaast is na datum faillissement een bedrag van circa EUR € 65.266,04
ontvangen op de bankrekening van de vennootschap. Dit bedrag is nog niet
overgeboekt naar de faillissementsrekening.
Van de rechtsbijstandverzekeraar zijn nog tw ee bijdragen ontvangen ten
bedrage van in totaal EUR 10.135.50 met betrekking tot voor faillissement
gevoerde procedures.
In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 21.542,15
geïncasseerd.

15-04-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 38,16 geïncasseerd.
Er loopt nog een discussie met een aantal debiteuren, in een aantal gevallen
over vorderingen van enkele duizenden euro's. De bedoeling is in de komende
verslagperiode deze discussie af te ronden. Lukt dat niet, dan zal een
beslissing w orden genomen over het starten van incassoprocedures.

14-07-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 8.256,74 geïnd. Met een
grote debiteur met een vordering van in totaal € 11.981,30 is een
betalingsregeling afgesproken, op grond w aarvan vanaf 19 juli 2021 per tw ee
w eken € 3.046,88 zou w orden voldaan. De eerste tw ee termijnen zijn voldaan.
Betaling van de laatste tw ee termijnen is toegezegd, maar is nog niet op de
faillissementsrekening ontvangen.

12-10-2021
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste tw ee termijnen voldaan.

12-01-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het innen van de debiteurenvorderingen.

15-01-2021
1

Innen van vorderingen en het beoordelen van gevoerde verw eren.

15-04-2021
2

Idem.

14-07-2021
3

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

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield tw ee zakelijke betaalrekeningen aan en een Grekening. Na verrekening resteerde per 7 januari 2021 (laatste opgave) op de
zakelijke rekeningen een positief saldo ten bedrage van EUR 118.337.96. Dit is
het saldo inclusief ontvangen debiteurenbetalingen na faillissement en op
datum faillissement gestort kasgeld ten bedrage van EUR 5.900,-- De curator
heeft de bank verzocht dit saldo over te maken naar de faillissementsrekening.
Er is een G-rekening met een saldo van EUR 441,60.

Toelichting vordering van bank(en)
Na verrekening is het resterende saldo overgemaakt naar de
boedelrekening.

15-01-2021
1

12-01-2022
5

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

Er bleek een leaseovereenkomst te zijn voor een copier. Het contract is
overgenomen door een derde.

15-04-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De aandeelhouder heeft vorderingen die zijn gedekt door een pandrecht op
voorraden en vorderingen. Het pandrecht op vorderingen rustte echter slechts
op vorderingen die reeds voor datum faillissement w aren voldaan.

15-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een klein deel van de leveranciers heeft een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Op een uitzondering na is dit afgew ikkeld.

15-01-2021
1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

15-04-2021
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

15-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Over de verkochte voorraden ontvangt de boedel een bijdrage van 10%.
Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden, met uitzondering van w at losse
artikelen die kort na faillissement w erden opgehaald door klanten. Dit w ordt in
de komende verslagperiode in kaart gebracht.

Toelichting
Niet van toepassing; zie 3.6.

15-01-2021
1

15-04-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie leveranciers en pandhouder.

15-01-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na overleg met de bestuurder heeft de curator besloten de onderneming niet
tijdelijk voort te zetten. De opbrengst van voortzetting zou te laag zijn
gew eest om voortzetting te verantw oorden. Bovendien w as er nog maar te
w einig personeel beschikbaar om w erk uit te voeren. In plaats daarvan heeft
de curator de orderportefeuille aan derden aangeboden.

15-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een informatiememorandum doen uitgaan naar
geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk heeft een glasbedrijf uit Goes de
orderportefeuille, handelsnaam en goodw ill overgenomen voor een bedrag van
EUR 2.500 (ex BTW ). Een andere partij heeft een lopende grote order
overgenomen, eveneens voor een bedrag van EUR 2.500 (ex BTW ). Betaling
heeft plaatsgevonden.

15-01-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 5.000,00

15-01-2021
1

Toelichting
EUR 5.000 exclusief BTW .

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. Opbrengst valt in de boedel.

15-01-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met geïnteresseerden, opstellen informatiememorandum, contact met
kopers, etc.

15-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Vooralsnog lijkt de boekhouding op orde.

15-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

15-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Vooralsnog is er niets dat w ijst op onbehoorlijk bestuur.

15-01-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. Vooralsnog is er niets dat w ijst op paulianeus handelen.

15-01-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 19.249,70

15-01-2021
1

Toelichting
Huur bedrijfspand en roerende zaken.
€ 19.865,15
Toelichting
Vakantiedagen w erknemer.
Ook is er discussie over de huur van het bedrijfspand.

15-04-2021
2

€ 96.844,52

14-07-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 76.979,37.
€ 102.459,52

12-10-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst een boedelvordering
ingediend van € 5.615,00 voor de omzetbelasting vanaf 3 tot en met 31
december 2020.
€ 106.393,97

12-01-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. Na faillissement is de aangifte
omzetbelasting nog afgerond voor de maand november 2020. Zou deze
aangifte w orden gevolgd, dan zou een aanslag van EUR 40.999 w orden
opgelegd, w aarin reeds rekening is gehouden met correctie van de in
vooraftrek genomen Omzetbelasting over de handelscrediteuren.
€ 97.155,23

15-01-2021
1

15-04-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus een vordering ingediend met
betrekking tot loonheffing over de maand november 2020 en omzetbelasting
over de maand december 2020. In verband met het faillissement per 3
december 2020 w ordt bezw aar gemaakt tegen de vordering van de
omzetbelasting over december 2020.
€ 60.311,23

14-07-2021
3

Toelichting
Het bezw aar tegen de aanslag omzetbelasting december 2020 (€ 44.358,--) is
toegekend. Op aangifte is vervolgens een aanslag opgelegd voor een bedrag
van € 7.446,--. Daarnaast zal nog een aanslag ex artikel 29 lid 7 W et OB 1969
w orden opgelegd.
€ 72.133,23

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vordering ex artikel 29 lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV

12-10-2021
4
12-01-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 21.882,35

15-01-2021
1

14-07-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 300,69

15-04-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

15-01-2021
1

31

15-04-2021
2

33

12-10-2021
4

34

12-01-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.521.968,00

15-01-2021
1

€ 516.837,58

15-04-2021
2

Toelichting
voorlopig erkend: € 516.837,58
voorlopig betw ist: € 354.300,00
Het bedrag in het vorige verslag bevatte een verschrijving. Het bedrag moest
zijn € 538.219,68.
€ 562.719,93

14-07-2021
3

Toelichting
De curator verw acht nog een vordering inzake teveel ontvangen bedragen
onder de NOW -regeling.

Toelichting
voorlopig erkend: € 562.719,93
voorlopig betw ist: € 356.877,30

12-10-2021
4

De verw achte vordering inzake teveel ontvangen bedrag onder de NOW regeling is nog niet ingediend.

Toelichting
voorlopig erkend: € 578.988,93
voorlopig betw ist: € 356.877,30

12-01-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is de vordering inzake het teveel ontvangen
bedrag onder de NOW -regeling ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog te vroeg om aan te geven.

15-01-2021
1

De curator verw acht het faillissement binnen zes tot negen maanden na heden
af te w ikkelen, uitgaande van een minnelijke regeling met de op dit moment
w eigerachtige debiteuren. Op basis van de huidige stand van zaken verw acht
de curator dat eenvoudige afw ikkeling zal plaatsvinden, w aarbij geen uitkering
zal plaatsvinden aan crediteuren met een concurrente vordering.

14-07-2021
3

Dit is het laatste verslag.

12-01-2022
5

Bij dit verslag hoort het voorlopig financieel eindverslag. Daaruit volgt dat de
boedelkosten en een deel van de preferente vorderingen kunnen w orden
voldaan, maar geen uitdeling zal plaatsvinden aan de crediteuren met een
concurrente vordering.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

15-01-2021
1

Idem.

15-04-2021
2

Idem.

14-07-2021
3

Idem.

12-10-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling verkoop voorraden
Ontruiming en oplevering pand
Debiteurenportefeuille
Crediteurenadministratie
Oorzakenonderzoek

15-01-2021
1

Debiteurenportefeuille, crediteurenadministratie, oorzakenonderzoek.

15-04-2021
2

Afw ikkeling debiteurenportefeuille en crediteurenadministratie.

14-07-2021
3

Idem.

12-10-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naar verw achting zal het faillissement binnen een jaar kunnen w orden
afgerond.

15-01-2021
1

Naar verw achting zal het faillissement binnen zes maanden kunnen w orden
afgerond.

14-07-2021
3

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing.

12-01-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

