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

3
15-08-2019
F.18/19/1
NL:TZ:0000088643:F001
08-01-2019

R-C
Curator

mr. NA Baarsma
mr P.J. Antons

Algemene gegevens
Naam onderneming
Glascentrale Roden B.V. h.o.d.n. Huizinga Schilders

13-02-2019
1

Gegevens onderneming
gevestigd te Roden, kantoorhoudend te 9301 ZL Roden aan de Nijverheidsw eg
2 (KvK-nr. 50073176)

13-02-2019
1

Curator: mr P.J. Antons, Heresingel 26, 9711 ET Groningen, telefoon: 0503171370, fax: 050-3171379, email: info@hs26.nl

Activiteiten onderneming
Glaszetbedrijf: de activiteiten van Glascentrale Roden B.V. bestaan uit het
zetten van glas, het vervaardingen van (dubbel) glas op maat en het
verw erken van (antieke) glas-in-lood ruiten in dubbel glas.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.024.902,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 27.789,00

€ 670.835,00

Toelichting financiële gegevens

13-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De opgegeven omzet betreft het bedrijfsresultaat.

13-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

13-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 103,16

13-02-2019
1

€ 64.340,80

10-05-2019
2

€ 3.665,06

15-08-2019
3

Verslagperiode
van
8-1-2019

13-02-2019
1

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

10-05-2019
2

t/m
10-8-2019
van
8-5-2019

15-08-2019
3

t/m
7-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

180,50 uur

3

18,30 uur

totaal

198,80 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie urenspecificatie.

13-02-2019
1

uren genoteerd inclusief uren 1e verslag

10-05-2019
2

2e verslagperiode abusievelijk incorrect ingevuld: moet zijn 13 februari t/m 7
mei 2019

15-08-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Glascentrale Roden
B.V. is op 28 mei 2010 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is
Sanandro B.V. (KvK-nr. 50072595) sinds de datum van oprichting.

13-02-2019
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanandro B.V. is
tevens op 28 mei 2010 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Sander
Huizinga sinds de datum van oprichting.

1.2 Lopende procedures
Er is gebleken van een incassoprocedure w aarbij LAVG optrad namens
gefailleerde. In overleg met het deurw aarderskantoor is op basis van een
kosten-batenanalyse de procedure ingetrokken.

13-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen boden dekken op de datum van faillissement. Een deel van
de verzekeringen zal per de datum van faillissement w orden beëindigd. De
verzekeringen betreffende de roerende zaken zullen voorlopig in stand w orden
gelaten.

13-02-2019
1

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

10-05-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Tussen VDH Vastgoed B.V. en gefailleerde bestaat sinds 1 januari 2015 een
huurovereenkomst betreffende de bedrijfsruimte aan de Nijverheidsw eg 2 te
Roden voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van verlenging. De
huurprijs bedroeg € 3.000,= per maand (excl. BTW ) in het eerste jaar,
oplopend tot € 3.333 per maand (excl. BTW ) in het derde jaar.

13-02-2019
1

Tussen gefailleerde en de verhuurder is, reeds voor de datum van
faillissement, overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huur per 1
maart 2019. De bedrijfshal zou per de voornoemde datum moeten w orden
ontruimd, doch gefailleerde zou tot uiterlijk 31 mei 2019 gebruik kunnen maken
van een vervangende ruimte in hetzelfde pand. Bij brief d.d. 27 november 2018
zijn de afspraken door de verhuurder aan gefailleerde bevestigd. De
gesprekken tussen de verhuurder, de nieuw e huurder en de curator zijn
gaande. Getracht w ordt tot een beëindiging van het gebruik per 1 maart 2019
te komen met een uitloopmogelijkheid tot 7 maart 2019.
De oplevering heeft uiteindelijk per 1 maart 2019 plaatsgehad.

10-05-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij de eigen aangifte is door de bestuurder aangegeven dat, ondanks diverse
pogingen het tij te keren, de omzet niet langer voldoende w as om de kosten
van de onderneming goed te maken. Door steeds groter w ordende cash-flow
problemen zag de bestuurder geen andere optie dan het faillissement van de
vennootschap aan te vragen. Blijkens de jaarrekening 2017 is de netto-omzet
ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald met 6,9% en de brutomarge
gedaald met 12,3%. Er w as over 2017 sprake van een positief resultaat na
belastingen van € 9.558. De jaarrekening 2018 is niet voorhanden. Het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is gaande.

13-02-2019
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is gaande.

10-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

13-02-2019
1

Toelichting
Op 11 januari 2019 is door de rechter-commissaris machtiging verleend voor
het ontslag van de w erknemers. Aan het personeel is bij brief d.d. 11 januari
2019 het ontslag aangezegd. De intake is door een buitendienstmedew erker
van het UW V verzorgd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

13-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-1-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

13-02-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor een omschrijving van de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar het
inventarisatierapport d.d. 9 januari 2019, opgemaakt door Dorus van Diest
verbonden aan Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (het rapport zal als
bijlage bij het tw eede verslag w orden gevoegd).

13-02-2019
1

Aan BVA/Troostw ijk Auctions is opdracht gegeven de roerende zaken door
middel van een internetveiling te gelde te maken (online auction 28467).
Zie: https://w w w .troostw ijkauctions.com/uk/glass-processing/01-28467/
De veiling is op 7 februari 2019 online komen te staan. Er zal een kijkdag
plaatsvinden op 14 februari 2019 tussen 09:00-12:00 uur. De veiling zal sluiten
op 20 februari 2019. De ophaaldagen vinden plaats in de periode tussen 27
februari en uiterlijk 6 maart 2019.
Boedelbijdrage conform separatistenregeling.

Het inventarisatierapport d.d. 9 januari 2019, opgemaakt door Dorus van Diest
verbonden aan Nederlands Taxatie- en Adviesbureau is als bijlage 2 bij het
tw eede verslag gevoegd.

10-05-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is sprake. Voor de hoogte van de fiscale schuld w ordt verw ezen naar
punt 8 van dit verslag. Tussen Sanandro en Glascentrale Roden bestaat een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Er w erd een G-rekening aangehouden door gefailleerde bij de Rabobank. Het
saldo bedroeg € 4.303,90 per 15 januari 2019. Afdracht aan de Belastingdienst
heeft plaatsgehad. De afw ikkeling is gaande.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

13-02-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor een omschrijving van de voorraden w ordt verw ezen naar het
inventarisatierapport d.d. 9 januari 2019, opgemaakt door Dorus van Diest
verbonden aan Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (het rapport zal als
bijlage bij het tw eede verslag w orden gevoegd).

13-02-2019
1

Er w as sprake van onderhanden w erk. De orderportefeuille is niet in een
geautomatiseerd systeem opgenomen. De portefeuille bestaat uit een
w erkmap met verschillende opdrachten per klant. De te behalen omzet die met
de uitstaande orders kan w orden behaald is naar schatting < € 10.000,=. Het
te behalen resultaat is niet bekend. Geïnventariseerd zal w orden of gereed
staande producten aan klanten kunnen w orden geleverd vanuit de
bedrijfslocatie. Er zullen geen producten meer w orden bezorgd noch w orden
geplaatst.
De veiling is op 7 februari 2019 online komen te staan. Er heeft een kijkdag
plaatsgehad op 14 februari 2019 tussen 09:00-12:00 uur. De veiling is
gesloten op 20 februari 2019. De ophaaldagen hebben plaatsgehad.

10-05-2019
2

De netto-opbrengst van de veiling bedroeg € 177.960,00. Na aftrek van kosten
is aan de boedel een bedrag van € 156.395,34 afgedragen. Het voornoemde
bedrag is op 5 april 201 op de boedelrekening ontvangen.
Aan de Rabobank kon, na aftrek van de boedelbijdrage en na omslag van de
verzekerings- en taxatiekosten, inzake de niet-bodemzaken een afdracht
w orden gedaan van € 44.763,00.
Op de opbrengsten van de bodemzaken is de fiscale vordering in mindering
gebracht (naar rato van de opbrengsten). Het restant is, na aftrek van de
boedelbijdrage en na omslag van de verzekerings- en taxatiekosten,
afgedragen aan Rabobank, € 71.686,41, en Rabobank Lease, € 45.479,21.
Aan de boedel is ten goede gekomen (na omslag kosten):
- Bodemzaken € 47.391,58
- Niet-bodemzaken € 6.382,64
Enkele kavels zijn niet verkocht en zullen w orden meegenomen in andere
veilingen van Troostw ijk. Opgave volgt.
Geïnventariseerd is of gereed staande producten aan klanten konden w orden
geleverd vanuit de bedrijfslocatie. Er heeft een ophaaldag voor klanten
plaatsgehad.
Inzake de ophaaldag voor klanten is een bedrag van € 1.478,01 (inclusief
BTW ) ontvangen.

Enkele kavels zijn niet verkocht en zullen w orden meegenomen in andere
veilingen van Troostw ijk. Opgave volgt.
Aan de boedel is ten goede gekomen (na omslag kosten) een bedrag van €
234,62.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

15-08-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Immateriële activa
De goodw ill, belichaamd in onder meer het recht op de handelsnamen,
klantenbestand, logo’s, know how , telefoon- en faxnummers en emailadressen.

13-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Aan vorderingen op debiteuren stond per 31 december 2018 een bedrag open
van totaal € 85.099,84. De inventarisatie is gaande.

13-02-2019
1

Boedelbijdrage conform separatistenregeling.
Gebleken is dat een aanzienlijk deel van de vorderingen reeds w as voldaan
(door overschrijving op de bankrekening van gefailleerde dan w el door
verrekening) voor de datum van faillissement (niet opgenomen in de opgaaf
van de opbrengst). Daarnaast dienden diverse vorderingen (geheel of
gedeeltelijk) te w orden gecrediteerd ten gevolge van w anprestatie door het
niet (volledig) leveren van producten dan w el door schademeldingen.

10-05-2019
2

Uit de administratie van gefailleerde is gebleken van een vordering op de heer
Huizinga van € 9.260,= en op Sanandro B.V. van € 50.019,=. Aan de beide
schuldenaren is verzocht de vordering te voldoen op de faillissementsrekening.
Betaling heeft niet plaatsgehad.
Per 2 mei 2019 zijn de navolgende bedragen inzake handelsdebiteuren
ontvangen:
- Faillissementsrekening € 12.483,86
- Bankrekening gefailleerde € 4.133,34
Afdracht aan de pandhouder dient nog plaats te vinden.

Aan de pandhouder is een bedrag van € 9.556,80 afgedragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 270.969,94

13-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 142.331,06 (te vermeerderen met rente
en kosten). Rabobank Lease heeft een vordering van € 128.638,88 (te
vermeerderen met rente en kosten, zie tevens hierna).

Toelichting vordering van bank(en)

10-05-2019
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasezaken aangetroffen:
- tw ee Mercedes-Benz Sprinters (retour genomen)
- een Toshiba kopieermachine
- een Audi A6 Avant Quatro V6T (retour genomen)
- Frama frankeermachine

13-02-2019
1

Ten behoeve van de aanschaf van tw ee Bottero glassnijmachines zijn leningen
verstrekt door Rabobank Lease (zie hiervoor). Gebleken is dat de eigendom
van de machines toebehoort aan gefailleerde. De zaken w orden niet als
leasezaken aangemerkt (zie tevens hierna).
Er zijn diverse leasezaken aangetroffen:
- tw ee Mercedes-Benz Sprinters (retour genomen)
- een Toshiba kopieermachine (afstand van eigendom gedaan)
- een Audi A6 Avant Quatro V6T (retour genomen)
- Frama frankeermachine (retour genomen)

10-05-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabo Lease heeft een eerste pandrecht op tw ee Bottero glassnijmachines. Ten
behoeve van Rabobank is op de betreffende machines een tw eede pandrecht
gevestigd.

13-02-2019
1

De ten behoeve van Rabobank gestelde zekerheid bestaat uit verpanding van
inventariszaken, voorraden en vorderingen. Gefailleerde en Sanandro B.V. zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de bancaire schulden.
De indirect bestuurder van gefailleerde is een overeenkomst van borgtocht
aangegaan voor een bedrag van € 125.000,= ten gunste van de bank.

10-05-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Hiervan is sprake op grond van pandrechten. De curator zal de verpande
goederen te gelde maken.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is sprake. De inventarisatie is gaande. Bij beschikking d.d. 10 januari
2019 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast voor de duur
van tw ee maanden.

13-02-2019
1

De eigendommen van derden zijn geïnventariseerd en afgew ikkeld.

10-05-2019
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

13-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

13-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Boedelbijdrage conform separatistenregeling.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming w as reeds voor de datum van faillissement
gestaakt. Er is geen sprake van voortzetting van de exploitatie van de failliete
onderneming.

13-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich meerdere gegadigden voor een doorstart gemeld. Aan de
gegadigden is een bidboek verstrekt. Uiteindelijk is over een doorstart geen
overeenstemming bereikt. De interesse van de gegadigden bleek voornamelijk
uit te gaan naar de bedrijfsmiddelen.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hieraan is voldaan.

13-02-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2015 12-10-2016
2016 08-01-2018
2017 19-09-2018

13-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

13-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort door inbreng van de onderneming “Huizinga
Schildersbedrijf” (KvK-nr. 01133060) in de vennootschap.

13-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek is gaande.

13-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek is gaande.

13-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek is gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

13-02-2019
1

Toelichting
algemene faillissementskosten, lonen, huur, taxatiekosten, etc.

13-02-2019
1

€ 5.971,93

10-05-2019
2

Toelichting
huurvordering

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Opgaaf volgt.
€ 32.358,00

13-02-2019
1

10-05-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Opgaaf volgt.

13-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Opgaaf volgt.
28

13-02-2019
1

10-05-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 160.881,36

13-02-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie van gefailleerde per 31 december 2018.
€ 124.744,28

10-05-2019
2

Toelichting
ingediende vorderingen

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hiervan is nog geen inschatting te maken.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Naar verw achting komt het faillissement voor opheffing vanw ege de toestand
van de boedel dan w el voor vereenvoudigde afw ikkeling in aanmerking. In dat
geval kan aan de concurrente crediteuren geen uitdeling w orden gedaan.

10-05-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen procedures door de curator aanhangig gemaakt noch zijn er
procedures door de curator overgenomen.

13-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden uitgevoerd.

13-02-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement bevindt zich nog in een te pril stadium om nu reeds
gespecificeerd aan te kunnen geven w elke w erkzaamheden nog verricht
dienen te w orden en de daarvoor benodigde tijd. De gebruikelijke
w erkzaamheden zullen w orden verricht.

13-02-2019
1

Hiervan is nog geen inschatting te maken.

10-05-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
8-11-2019

15-08-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Het volgende verslag zal per 13 mei 2019 w orden opgemaakt en binnen een
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

13-02-2019
1

Het volgende verslag zal per 8 augustus 2019 w orden opgemaakt en binnen
één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

10-05-2019
2

Het volgende verslag zal per 8 november 2019 w orden opgemaakt en binnen
uiterlijk één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

15-08-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

