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Algemene gegevens
Naam onderneming
Glavo Den Haag B.V. voorheen tot 21 oktober 2021 statutair genaamd Eurokit
Glavo B.V.

06-12-2021
1

Gegevens onderneming
Glavo Den Haag B.V.
W estvlietw eg 68K
2495 AA 's-Gravenhage
KvK 82247145
Datum oprichting: 18 maart 2021.
Datum start activiteiten: 1 juli 2021.
Bestuurder en enig aandeelhouder: Eurokit New co B.V. uit Dinxperlo.
Middellijk bestuurder is PSH Doetinchem B.V. met als gevolmachtigde de heer
J.H. Bongers.

06-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van kitprojecten in de bouw . Dit gebeurde met 4 eigen
medew erkers en een projectleider uit de groep.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 76.826,00

Winst en verlies
€ -65.782,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming is maar 4 maanden actief gew eest in deze besloten
vennootschap.

06-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

06-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.038,70

06-12-2021
1

€ 28.294,21

08-03-2022
2

€ 41.797,64

07-06-2022
3

Verslagperiode
van
2-11-2021

06-12-2021
1

t/m
3-12-2021
van
4-12-2021

08-03-2022
2

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

07-06-2022
3

t/m
6-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 20 min

2

51 uur 55 min

3

10 uur 50 min

totaal

119 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Datum oprichting: 18 maart 2021.
Bestuurder en enig aandeelhouder sedert oprichtingsdatum: Eurokit New co
B.V. uit Dinxperlo.
Middellijk bestuurder is PSH Doetinchem B.V. met als gevolmachtigde de heer
J.H. Bongers.

06-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

06-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Een verzuimverzekering bij ASR.

06-12-2021
1

1.4 Huur
Een opslaglocatie met kantoorruimte in Den Haag (in onderhuur, gezamenlijk
gebruik met de hoofdhuurder).

06-12-2021
1

De onderhuur is per 23 december 2021 geëindigd.

08-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij de eigen aangifte van het faillissement d.d. 27 oktober 2021 w ordt als
oorzaak aangegeven dat het uitvallen van drie van de vier medew erkers
maakt dat er geen positieve exploitatie valt te behalen met deze in maart 2021
nieuw opgerichte onderneming/vennootschap, w aarin de kitactiviteiten van
Bloem Sealants B.V. en van Glavo B.V. w aren ondergebracht via een
activa/passiva transactie. Door een tekort aan liquide middelen konden daarom
ook de salarissen van oktober niet meer betaald w orden. Vanuit de
aandeelhouder w as al € 80.000,00 geïnvesteerd en deze w ilde niet langer
doorgaan met deze verliesfinanciering.

06-12-2021
1

Door de curator zal w orden onderzocht of deze oorzaak ook kan w orden
bevestigd.
Het onderzoek is nog gaande.

08-03-2022
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-06-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

06-12-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-11-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagaanzegging heeft een w eek na de faillissementsdatum
plaatsgevonden. Ondertussen is onderzocht of de aangifte van het eigen
faillissement w el op goede gronden had plaatsgevonden en heeft overleg
plaatsgevonden met de vakbondsvertegenw oordiger van de betrokken 4
medew erkers.

06-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handgereedschap en enig laddermateriaal

€ 1.050,00

totaal

€ 1.050,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door een taxateur (Puper) heeft op verzoek van de curator een taxatie
plaatsgehad. De inventaris is voor de liquidatiew aarde van € 1.050,00 plus de
BTW verkocht aan de verhuurder, onder de voorw aarde dat de
onderhuurovereenkomst per dat moment eindigde (23/12/2021) en dat deze
de afvoer van het afval (en de over datum zijnde kitrestanten) voor zijn
rekening zou nemen. Daarmee zijn het maken van kosten voor de verkoop,
verdere boedelhuur van de locatie en de afvoerkosten voorkomen.

08-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

06-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zullen in eerste instantie handelaren/opkopers w orden benaderd voor het
uitbrengen van biedingen.

06-12-2021
1

De inventaris is voor de liquidatiew aarde van € 1.050,00 plus de BTW verkocht
aan de verhuurder, onder de voorw aarde dat de onderhuurovereenkomst per
dat moment eindigde (dat w as 23/12/2021) en dat deze de afvoer van het
afval uit de drie busjes (en de over datum zijnde kitrestanten) voor zijn
rekening zou nemen. Daarmee zijn het maken van kosten voor de verkoop,
verdere boedelhuur van de locatie en de afvoerkosten voorkomen.

08-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kit en toebehoren

Boedelbijdrage

€ 0,00

Afgerond w erk in de eerste tw ee w eken van
november (door 1 medew erker)
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vaste leverancier heeft een eigendomsvoorbehoudclaim kenbaar gemaakt.
Die claim zal w orden beoordeeld.

06-12-2021
1

De claim van de vaste leverancier w egens diens bedongen
eigendomsvoorbehoud kon w orden gehonoreerd.

08-03-2022
2

De resterende voorraad kit (bestaande uit resten) w as over de verkoopdatum
en moest als afval w orden beschouw d.
Het afgerond w erk in de eerste tw ee w eken van november (door 1
medew erker) is gefactureerd. Betaling is uitgebleven w egens een door de
opdrachtgever opgevoerd 'garantieverw eer'.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Activiteiten om te komen tot (bij voorkeur) een onderhandse verkoop vanw ege
de vermoedelijk beperkte w aarde.

06-12-2021
1

Geen.

08-03-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vordering op ASR uit hoofde van de
Verzuimverzekering

€ 7.233,89

totaal

€ 7.233,89

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Vordering op ASR uit hoofde van de Verzuimverzekering.

08-03-2022
2

Er is met ASR een afrekening tot stand gekomen van de
verzekeringsuitkering uit hoofde van de Verzuimverzekering. Er is rekening
gehouden met de eigen risico-periode en de opzegtermijn.

07-06-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Op dit moment vindt de vaststelling van de juiste hoogte van de vordering
plaats.

08-03-2022
2

Afgerond.

07-06-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Inning

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 4.803,50

Handelsdebiteuren per 2 november 2021

€ 38.183,76

€ 23.478,14

totaal

€ 38.183,76

€ 28.281,64

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Betalingen van debiteuren vinden plaats op de zakenrekening bij de ABN-Amro
Bank N.V., de g-rekening bij de ABN-Amro Bank N.V. en op de boedelrekening
van de curator. Omdat geen actuele inzage in de mutaties op de
zakenrekening bij de ABN-Amro Bank N.V. en de g-rekening bij de ABN-Amro
Bank N.V. mogelijk is, zal mogelijk het reeds ontvangen bedrag van
debiteurenbetalingen w at hoger liggen en pas bij een volgend openbaar
verslag verw erkt w orden.

06-12-2021
1

In OV1 is door een typefout abusievelijk de omvang van de
debiteurenportefeuille (veel) te groot aangegeven. De juiste omvang w as €
38.183,76 per 2 november 2021.

08-03-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso vorderingen.

06-12-2021
1

Incasso vorderingen.

08-03-2022
2

Afronding van de incasso.

07-06-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen bankfinancieringen.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-12-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste 2 w eken van november 2021 blijkt (onder regie van de
projectleider w erkzaam bij een groepsvennootschap) nog enig herstelw erk te
zijn verricht door een medew erker van gefailleerde. Alleen die w erkzaamheden
zijn/w orden gefactureerd. Er is geen sprake van een voortzetting of doorstart
van de onderneming.

06-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

06-12-2021
1

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
Er is een administratie gevoerd. De inhoud daarvan is in onderzoek.

06-12-2021
1

De inhoud is nog in onderzoek.

08-03-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gelet op de oprichtingsdatum in 2021 (dus dit kalenderjaar) w erd er nog geen
jaarrekening opgesteld of gedeponeerd.

06-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is maar 1 aandeel, van nominaal € 1,00.

06-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-12-2021
1

Nog in onderzoek (standaard).

Toelichting

08-03-2022
2

Nog in onderzoek (standaard).

Toelichting

07-06-2022
3

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

06-12-2021
1
08-03-2022
2

In onderzoek.

In onderzoek

07-06-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderdeel rechtmatigheid is in onderzoek (standaard).

06-12-2021
1

Het onderdeel rechtmatigheid is in onderzoek (standaard).

08-03-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderdeel rechtmatigheid is in onderzoek (standaard).

06-12-2021
1

Het onderdeel rechtmatigheid is in onderzoek (standaard).

08-03-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-12-2021
1

Hoogte vorderingen nog niet bekend:
Curator
UW V
Verhuurder

€ 764,97

07-06-2022
3

Toelichting
Boedelvordering verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

06-12-2021
1

€ 0,00

08-03-2022
2

€ 6.600,00

07-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-12-2021
1

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-03-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

08-03-2022
2

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

06-12-2021
1

Vermoedelijk 7.

6

08-03-2022
2

7

07-06-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

06-12-2021
1

Vermoedelijk € 38.402,40, plus de vorderingen ter zake de afw ikkeling van de
operationele leaseovereenkomsten (3 busjes).

€ 39.644,17

08-03-2022
2

€ 41.391,42

07-06-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-12-2021
1

Nog niet bekend.

08-03-2022
2

Nog niet bekend.

07-06-2022
3

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
Afw ikkeling claim eigendomsvoorbehoud.
Verkoop resterende voorraadzaken en materiaal.
Afw ikkeling huurovereenkomst.
Debiteurenincasso.
Onderzoek rechtmatigheid.

06-12-2021
1

Maken afrekening Verzuimverzekering met ASR.
Debiteurenincasso.
Onderzoek rechtmatigheid.

08-03-2022
2

Afronden debiteurenincasso.
Onderzoek rechtmatigheid.

07-06-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vermoedelijk 6-12 maanden.

06-12-2021
1

Vermoedelijk 6-12 maanden.

08-03-2022
2

Vermoedelijk 6 maanden.

07-06-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
7-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

07-06-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

