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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heemsteedse Glas
en Verf Centrale B.V.

14-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heemsteedse Glas
en Verf Centrale B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 58734066, w as statutair gevestigd te gemeente
Heemstede en feitelijk gevestigd aan de Raadhuisstraat 8 te 2101 HG
Heemstede.

14-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Heemsteedse Glas en Verf Centrale B.V. hield zich bezig met de verkoop van
glas en verf en aanverw ante artikelen, het verrichten van binnen- en
buitenschilderw erkzaamheden en het leveren en plaatsen van glas, w aaronder
ook glas in lood.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 466.127,00

€ -95.485,00

€ 213.364,29

2018

€ 459.323,00

€ 4.981,00

€ 198.389,28

2019

€ 364.850,54

€ -51.631,85

€ 192.422,88

Toelichting financiële gegevens

14-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap kampte met aanzienlijke bedrijfslasten en een steeds hoger
w ordende debiteurenpost. Eind 2019 leek het resultaat van de vennootschap
de goede kant op te gaan. De w inst van 2019 bleek echter onvoldoende om
naheffingen van de Belastingdienst te voldoen, w aardoor faillissement
onvermijdelijk w erd.

14-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

14-02-2020
1

Toelichting
Op datum van het faillissement stonden er nog 6 w erknemers op de loonlijst
bij failliet. De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn.

Boedelsaldo
€ 10.591,00

14-02-2020
1

Toelichting
boedelsaldo bestaat uit:
- deel koopsom goodw ill
- kas
- boedelbijdrages leasemachines
€ 21.610,66

13-05-2020
2

Toelichting
Toename boedelsaldo bestaat uit:
- verkoop activa
- betalingen debiteuren
- deel koopsom goodw ill
- saldo bankrekening
€ 22.665,87

14-08-2020
3

Toelichting
Toename boedelsaldo bestaat uit:
- deel koopsom activa
- betalingen debiteuren
€ 23.230,87

13-11-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er nog een tw eetal debiteurenbetalingen
ontvangen.
€ 24.085,87

Verslagperiode

18-02-2021
5

Verslagperiode
van
14-1-2020

14-02-2020
1

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

13-05-2020
2

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
3

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

13-11-2020
4

t/m
13-11-2020
van
14-11-2020

18-02-2021
5

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 51 min

2

49 uur 36 min

3

13 uur 45 min

4

1 uur 0 min

5

3 uur 36 min

totaal

114 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de nadruk gelegen op het inventariseren
van de activa en verplichtingen van de vennootschap. Lopende
overeenkomsten zijn beëindigd en er is een aanvang gemaakt met de verkoop
van de activa.

14-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de nadruk gelegen om het innen van
vorderingen van debiteuren, de verificatie van vorderingen van crediteuren en
de verkoop van de activa. Het gehuurde is ontruimd en opgeleverd aan de
verhuurder. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

13-05-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de nadruk gelegen op het
rechtmatigheidsonderzoek en het corresponderen met diverse debiteuren.

14-08-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders van Heemsteedse Glas en Verf Centrale B.V. zijn Kofix Holding
B.V. en Nedaccount Holding B.V. Bestuurder van Heemsteedse Glas en Verf
Centrale B.V. is de heer G.M.M. Kovács.

14-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Door failliet zijn diverse verzekeringen afgesloten. De curator heeft de bij haar
bekende verzekeringen opgezegd.

14-02-2020
1

1.4 Huur
De failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Raadhuisstraat 8 te Heemstede.
De huur is opgezegd en het gehuurde zal na verkoop van de activa w orden
opgeleverd aan de verhuurder.

14-02-2020
1

Het gehuurde is inmiddels ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

13-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Van de bestuurder is vernomen dat het faillissement het gevolg is van een
onvolledige administratie door een eerdere bestuurder. Het leek er enige tijd
op dat de vennootschap dit w eer te boven zou komen. Ondanks dat de w inst
van de vennootschap toenam, w as dit onvoldoende om naheffingen van de
Belastingdienst te kunnen voldoen. Daarnaast is er een procedure gevoerd
met een w erknemer die een claim heeft neergelegd.
De curator zal een en ander nog toetsen, maar voor alsnu lijken de stukken de
strekking van de bestuurder te onderschrijven.

14-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

14-02-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren nog 6 personeelsleden in dienst. Een
daarvan w as al enige tijd in verband met ziekte niet w erkzaam. Daarnaast w as
één medew erker w erkzaam in de w inkel van de onderneming. De overige
w erknemers zijn w erkzaam als glaszetters en schilders.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

14-02-2020
1

Toelichting
Voornoemde taakverdeling en indeling van de w erkzaamheden w as in
voorgaande jaren hetzelfde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-1-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel heeft de w erkzaamheden neergelegd en er heeft een UW V
intake plaatsgevonden. 3 van de w erknemers hebben reeds een nieuw e baan
aangeboden gekregen en zijn elders in dienst getreden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

14-02-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

14-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

14-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen/inventaris

€ 2.420,00

totaal

€ 2.420,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een drie tal verfmengmachines. Tw ee van
deze machines zijn in bruikleen/lease en zijn door de eigenaar opgehaald
tegen vergoeding van een boedelbijdrage. De overige mengmachine w as in
eigendom en is terug verkocht aan de leverancier.

14-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verfmengmachine is door de curator verkocht. De overige inventaris, zal
getracht w orden te w orden verkocht middels een veiling.

14-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verf en aanverw anten

€ 3.570,29

totaal

€ 3.570,29

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op het moment van faillietverklaring w as er nog een voorraad verf en
aanverw anten in de w inkel aanw ezig. De voorraad is getaxeerd en zal
openbaar w orden verkocht. De verkoopw aarde is nog onbekend.

14-02-2020
1

De voorraad verf en aanverw anten (inclusief inventaris) zijn middels een
openbare veiling verkocht. Het bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

13-05-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is getaxeerd en zal zo spoedig mogelijk verkocht w orden.

14-02-2020
1

De voorraad en inventaris is verkocht.

13-05-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsw agen
Goodw ill (handelsnaam)
Kas en banksaldo
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.661,80
€ 10.000,00
€ 1.374,59
€ 13.036,39

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tot de activa behoorden ook een bedrijfsw agen en goodw ill. De koopsom van
de bedrijfsw agen alsmede de 60% van de koopsom Goodw ill zijn inmiddels
voldaan op de boedelrekening.

14-02-2020
1

De koopsom Goodw ill is thans voor 100% voldaan op de boedelrekening. Het
kasgeld en het saldo op de bankrekening van failliet zijn inmiddels op de
boedelrekening bijgeschreven.

13-05-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zow el de bedrijfsw agen als de goodw ill zijn door een gelieerde onderneming al
enige tijd in gebruik. De gelieerde onderneming heeft dan ook aangegeven het
een en ander graag over te w illen nemen. Na toestemming van de rechtercommissaris zijn de zaken verkocht. Op de genoemde activa bevindt zich geen
pandrecht, w aardoor de gehele opbrengst toegekomen is aan de boedel. Een
deel van de koopsom Goodw ill moet nog w orden voldaan conform afspraak.

14-02-2020
1

De koopsom van de goodw ill is inmiddels volledig voldaan conform afspraak. Er
resteert geen activa meer.

14-08-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 21.873,86

€ 3.872,27

totaal

€ 21.873,86

€ 3.872,27

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het debiteurenbestand bestaat uit een groot aantal kleinere debiteuren. Een
deel van de facturen stamt reeds uit 2015. Failliet heeft aangegeven dat de
meeste oninbaar zijn dan w el discutabel. Een en ander w ordt nader
onderzocht.

14-02-2020
1

Alle bekende debiteuren zijn aangeschreven. Een deel van de debiteuren heeft
de openstaande vorderingen voldaan. De debiteuren die nog geen betaling
voldaan hebben en mogelijk inbaar zijn, zullen opnieuw aangeschreven
w orden. W elke debiteuren dit zijn w ordt onderzocht.

13-05-2020
2

Een deel van de debiteuren heeft inmiddels een herinnering ontvangen met
het verzoek tot betaling over te gaan. Er w ordt onderzocht of de betreffende
vorderingen inbaar zijn. Enkele debiteuren hebben verw eer gevoerd tegen de
vorderingen.

14-08-2020
3

Enkele debiteuren w orden geacht niet inbaar te zijn en zijn afgeboekt.
Er zijn nog een tw eetal debiteurenbetalingen ontvangen.

13-11-2020
4

Met enige regelmaat w ordt er nog een betaling van een debiteur ontvangen.

18-02-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal na onderzoek mogelijk de verdere incasso van de debiteuren ter
hand nemen.

14-02-2020
1

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de mogelijke verdere incasso
van de resterende debiteuren.

13-05-2020
2

De curator zal de verw eren van diverse debiteuren onderzoeken. Tevens zal
de debiteuren incasso voortgezet w orden met betrekking tot de inbare
vorderingen.

14-08-2020
3

Overige incasso w ordt verder ter hand genomen.

13-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen krediet bij de bank, derhalve is er geen vordering ingediend.

14-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
De bedrijfsw agen en een tw eetal verfmengmachines w erd geleased.
De overeenkomsten zijn opgezegd en de machines zijn opgehaald.

14-02-2020
1

De leaseovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsw agen w ordt op korte
termijn afgerond.

13-05-2020
2

Inmiddels is de leaseovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsw agen
afgerond. De betreffende bedrijfsw agen is nadien overschreven op naam van
de koper.

14-08-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden zijn er geen zekerheden bekend.

14-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden geen.

14-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden geen.

14-02-2020
1

Tw ee leveranciers hebben zich op het standpunt gesteld een
eigendomsvoorbehoud te hebben. Van een van de tw ee leveranciers is
vastgesteld dat dit niet het geval is. Het door de tw eede leverancier gemaakte
eigendomsvoorbehoud blijkt een gehuurde container te zijn, w elke zal w orden
opgehaald.

13-05-2020
2

Het erkende eigendomsvoorbehoud op een gehuurde container is inmiddels
afgew ikkeld. Er zijn geen resterende rechten van eigendomsvoorbehoud meer.

14-08-2020
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden geen.

14-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden geen.

5.8 Boedelbijdragen

14-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 331,92

13-05-2020
2

Toelichting
De leasemaatschappijen hebben de betreffende machines opgehaald tegen
vergoeding van een boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er kan en zal geen doorstart w orden gerealiseerd.

14-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Failliet heeft administratie overhandigd. Hier w ordt nader onderzoek naar
gedaan.

14-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen t/m 2018 zijn opgesteld en tijdig gedeponeerd.

14-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nader onderzoek naar gedaan.

14-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nader onderzoek naar gedaan.

14-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
W ordt nader onderzoek naar gedaan.

14-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de tot op heden ontvangen administratie doorgenomen en
aan de hand daarvan een toelichting verzocht aan de bestuurder van failliet.
De curator is nog in afw achting van een reactie op de gestelde vragen.

13-05-2020
2

De curator heeft diverse vragen gesteld omtrent de administratie aan de
bestuurder van failliet. Deze vragen zijn inmiddels beantw oord. De curator zal
aan de hand van de antw oorden in samenhang met de administratie het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

14-08-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog en zal volgende verslagperiode
w orden voortgezet.

13-11-2020
4

Onderzoek w ordt voortgezet.

18-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 690,00

14-02-2020
1

Toelichting
Er is een vordering ingediend w egens taxatiekosten.
Naast het salaris curator zal w aarschijnlijk een vordering voor de verhuur
volgen.
€ 2.970,52

13-05-2020
2

Toelichting
De vordering w egens taxatiekosten is verrekend met de opbrengst van de
verkoop van voorraad en inventaris. De verhuurder heeft een vordering
ingediend. Daarnaast zal het salaris curator nog volgen.
€ 29.625,68

18-02-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van EUR 26.655,16.
De vorderingen van het UW V zullen mogelijk nog w orden aangepast,
aangezien deze door ons te hoog w orden geacht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 126.927,00

14-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend. Dit betreft met name een
vordering in verband met de omzetbelasting 2017 en loonheffingen 2017.
€ 156.931,00

14-08-2020
3

€ 159.786,00

18-02-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 19.118,08

14-02-2020
1

18-02-2021
5

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42962

14-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er tw ee vorderingen ingediend. 21 crediteuren staan
genoemd op de crediteurenlijsten van de vennootschap.
9

14-08-2020
3

Toelichting
Tot op heden zijn er 9 vorderingen ingediend. Een eerder aangeschreven
crediteur heeft aangegeven mogelijk nog een vordering in te gaan dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.229,45

13-05-2020
2

Toelichting
Tot op heden zijn er 6 vorderingen ingediend. Alle bij de curator bekende
crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. Enkelen hebben te kennen gegeven
geen vordering te hebben of deze te crediteren.
€ 58.111,02

14-08-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar is in deze stand van het faillissement nog geen duidelijkheid over te
vergeven.

14-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren uit de administratie zijn geïnformeerd
over het faillissement met het verzoek om eventuele vorderingen aan te
melden. Aanschrijven en verifiëren van vorderingen.

14-02-2020
1

De curator heeft nieuw bekende crediteuren aangeschreven. De tot op heden
ingediende vorderingen w orden geverifieerd.

13-05-2020
2

De curator zal de tot op heden ingediende en mogelijk nog te ontvangen
vorderingen verifiëren.

14-08-2020
3

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen w ijzigingen plaatsgevonden in
de crediteuren.

13-11-2020
4

Het UW V heeft haar vordering ingediend.

18-02-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De aankomende periode zal gebruikt w orden voor de verkoop van de
voorraad, de debiteurenincasso en de crediteureninventarisatie. Tevens zal
een rechtmatigheidsonderzoek verricht w orden.

14-02-2020
1

De aankomende periode zal de debiteurenincasso voortgezet w orden.
Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet w orden.

13-05-2020
2

De aankomende periode zal getracht w orden de debiteurenincasso zo veel als
mogelijk af te ronden. Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet
w orden.

14-08-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

14-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

