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Algemene gegevens
Naam onderneming
Visser Gevelmontage B.V.

19-08-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISSER
GEVELMONTAGE B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Didam (6942
SE) aan het adres Aalsbergen 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 09106175.

19-08-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister w ordt vermeld: De montage van kunststof- en
aluminium kozijnen serres en gevels.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ -31.305,00

2019

€ -23.267,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 475,00

19-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Uit de aangeleverde stukken volgt dat sprake is van een negatief resultaat in
2019 van € 23.267,-- en in 2018 van € 31.305,--.

19-08-2020
1

Volgens de jaarrekening 2019 is sprake van een balans totaal van slechts €
475,-- (met een negatief eigen vermogen van ruim € 216.000,--).

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

19-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-08-2020
1

€ 3.747,06

18-11-2020
2

€ 5.543,24

17-02-2021
3

Verslagperiode
van
21-7-2020

19-08-2020
1

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

18-11-2020
2

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

17-02-2021
3

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 25 min

2

37 uur 30 min

3

22 uur 50 min

totaal

109 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 111 uur en 25 minuten.

17-02-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Visser Gevelmontage BV w erd opgericht op 31 mei 1999. M&M Visser Beheer BV
is enig aandeelhouder en bestuurder van Visser Gevelmontage BV. De heer
M.W .G.A. Visser is enig aandeelhouder en bestuurder van M&M Visser Beheer
BV.
M&M Visser Beheer BV is tevens 100% eigenaar en bestuurder van Kroon
Kozijn Visser BV, w elke vennootschap in het zelfde pand zit. Deze
vennootschap verkoopt en levert kunststof en aluminium kozijnen, serres en
gevels van het merk Kroon Kozijnen. Het zou gaan om franchise formule. Visser
Gevelmontage BV verzorgt vervolgens de montage. Tussen beide
vennootschappen bestaat een vaste w erkrelatie volgens de bestuurder. Kroon
Kozijn Visser BV heeft zelf geen personeel in dienst.

19-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Het is de curator (nog) niet gebleken dat de vennootschap betrokken is in
procedures.

19-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Informatie is opgevraagd bij de bestuurder.

19-08-2020
1

Er is geen sprake gebleken van lopende verzekeringen anders dan
verzuimverzekering personeel.

18-11-2020
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand te Didam is eigendom van M&M Visser Beheer BV. Of sprake is
van een schriftelijke huurovereenkomst of slechts doorbelasten van kosten
voor gebruik moet nog onderzocht w orden. Gegevens zijn opgevraagd bij de
bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

19-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de eerste gesprekken met de bestuurder komt het volgende beeld naar
voren. Volgens de bestuurder is de activiteit sinds jaar en dag verlieslatend.
Dit zou onder meer te w ijten zijn aan het feit dat de vennootschap te kampen
heeft met relatief veel langdurig zieke w erknemers. De vennootschap is
hiervoor maar gedeeltelijk verzekerd. Uit de stukken volgt dat sinds 2018 al
sprake is van betalingsachterstanden bij het pensioenfonds. De curator zal
e.e.a. nog nader onderzoeken. Opmerkelijk is dat uit de stukken blijkt dat er al
jaren lang sprake is van verlies. De grootste crediteur is M&M Visser Beheer BV
met w ie de vennootschap in een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting zit.

19-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

19-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-7-2020

6

Op 23 juli 2020 is met toestemming van de rechtercommissaris in
het faillissement aan al het personeel ontslag aangezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en (telefoon)gesprekken met het UW V, overleg w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

19-08-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder heeft de vennootschap geen bezittingen. De
jaarrekening van 2019 bevestigt zulks. Het gereedschap, voertuigen die in
gebruik zijn, zouden allemaal eigendom zijn van Kroon Kozijn Visser BV en/of
M&M Visser Beheer BV. De curator zal zulks nog nader onderzoeken.

19-08-2020
1

Uit de administratie is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap
eigenaar is van handgereedschappen of andere activa.

18-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing (zie punt 3.6)

19-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Nu de verkoop van kozijnen w erd verricht door Kroon Kozijn Visser BV is geen
sprake van externe debiteuren (klanten). De enige debiteur die de
vennootschap heeft zou Kroon Kozijn Visser BV moeten zijn, nu voor haar
w erkzaamheden (montage en voeren administratie en dergelijke ) w orden
verricht. Kroon Kozijn Visser BV heeft zelf geen personeel in dienst. De
bestuurder is verzocht hierin inzage te verschaffen, nu uit de jaarrekening
2019 slechts blijkt van een rond bedrag voor 2019 van € 206.000,--, zonder
onderbouw ing.

19-08-2020
1

Inmiddels zijn door de administrateur van de vennootschap onderliggende
stukken aangeleverd die een onderbouw ing geven van de post € 206.000,--,
zoals die uit de jaarrekening blijkt.

18-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zou geen sprake zijn van een financiering door enige bank.

Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden heeft zich géén bank/financier gemeld, anders dan de reeds
bekende bank.

19-08-2020
1

18-11-2020
2

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator niet gebleken dat er zekerheden zijn gevestigd ten laste van
de failliete vennootschap.

19-08-2020
1

Van een kredietrelatie is evenw el géén sprake gebleken.

18-11-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het is de curator niet bekend dat er sprake is van eigendomsvoorbehouden.
Dit ligt ook niet in de verw achting, nu er geen activa zijn.

19-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Idem 5.6.

19-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Het is de curator niet gebleken dat sprake is van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Kroon Kozijn Visser BV heeft aangegeven voortaan
derden (ZZP-ers) te zullen inhuren voor montage. Uit de informatie w aarover
de curator beschikt volgt dat voor het najaar 2020 nog een aanzienlijk aantal
montageopdrachten bestaan.

19-08-2020
1

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
De jaarrekening 2019 is voorhanden.

19-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

19-08-2020
1

2019: 15 juli 2020
2018: 28 november 2019
2017: 12 juni 2019

18-11-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden uitgevoerd.

Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Deze zullen in de
aankomende periode w orden voortgezet.

19-08-2020
1

17-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2020
1

Toelichting
De curator zal dit nog nader onderzoeken.
In onderzoek

17-02-2021
3

Toelichting
Ook dit onderzoek zal de komende periode verder w orden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator is boedelschuld.
€ 46.209,04
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 46.209,04

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-08-2020
1

17-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 95.796,00

Toelichting
Voor de Omzetbelasting geldt dat sprake is van een fiscale eenheid. De
Belastingdienst heeft de vordering OB w el ingediend. Hoofd fiscale eenheid, M
& M Visser Beheer B.V., heeft aangegeven de vordering Omzetbelasting te
zullen voldoen.
€ 200.527,00

19-08-2020
1
18-11-2020
2

17-02-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.553,57

17-02-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW
van € 8.835,06 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W van €
1.718,51.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

19-08-2020
1

Toelichting
Zeer w aarschijnlijk zal het pensioenfonds nog een aanzienlijke vordering
indienen, nu het bestaan van deze vordering uit de administratie blijkt.
2

18-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 107,96

19-08-2020
1

€ 185,24

18-11-2020
2

Toelichting
Het betreft onder meer een vordering van een leverancier, doch volgens de
bestuurder hoort deze vordering bij de zustervennootschap. De bestuurder
heeft aangegeven dat de vennootschap deze vordering zal voldoen.
€ 22.650,89
Toelichting
Eén vordering van een leverancier is in de afgelopen verslagperiode door de
zustervennootschap voldaan. De tw eede vordering is (nog) niet door de
zustervennootschap voldaan. Verder heeft het UW V een concurrente
vordering ingediend ten bedrage van € 22.542,93.

17-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog niet te zeggen op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

19-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover zij mij bekend zijn, zijn de crediteuren uitgenodigd om hun
vordering bij mij ter verificatie in te dienen.

19-08-2020
1

De verw achting is evenw el dat er verder geen concurrente vorderingen
ingediend zullen w orden.

18-11-2020
2

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
De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, de
administratie en de rechtmatigheid. In het bijzonder zal onderzocht w orden
hoe de onderlinge verhouding is tussen Kroon Kozijn Visser BV en de
vennootschap.

19-08-2020
1

Met betrekking tot het onderzoek gaat het voornamelijk om de vraag hoe
onderling w erd afgerekend voor het door de failliete vennootschap ter
beschikking gestelde personeel. Immers Kroon Kozijn Visser BV maakte gebruik
van het personeel van de gefailleerde vennootschap. Zulks gold ook voor het
ondersteunend personeel (administratie/secretariaat). Noch Kroon Kozijn
Visser BV, noch M & M Visser Beheer BV had personeel in dienst (naast de DGA
Visser).

18-11-2020
2

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

17-02-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

19-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

17-02-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2

19-08-2020
1

Zie 10.1

18-11-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

