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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

GGBS:
De vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen. Het tekenen, 
produceren en
monteren van metalen ramen, deuren en vliesgevels. Exploitatie van een
aluminiumverwerkend bedrijf, dat volautomatisch produceert en zich richt op 
grootschalige
projecten op de landelijke markt. Kunststof kozijnen.

Seedyk Geveltechniek:
De vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen. De exploitatie 
van een
aluminiumverwerkend bedrijf.

Variso:
Vervaardiging van kunststof producten voor de bouw (waaronder ook harde 
vloerbedekkingen van kunststof). Het verhandelen van kunststof profielen en 
producten daarvan in het bijzonder en het verhandelen en monteren van 
kozijnen voor ramen en deuren uit deze profielen.

Komoko Montage:
Handelsbemiddeling en hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen. Het 
monteren van
gevelelementen.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

GGBS:
Netto omzet 2010: € 7.967.300
Netto omzet 2011: € 12.193.983
Netto omzet 2012: € 595.384, op basis van de kolommenbalans.
Netto omzet 2013 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart): € 2.000, op basis van 
de
kolommenbalans.

Seedyk Geveltechniek:
Netto omzet 2010: € 5.529.228
Netto omzet 2011: € 6.934.416
Netto omzet 2012: € 8.299.058, op basis van de kolommenbalans.
Netto omzet 2013: € 15.561 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op basis van 
de
kolommenbalans.

Variso:
Netto omzet 2010: € 928.432 (boekjaar 8 maart t/m 31 december 2010)
Netto omzet 2011: € 1.223.768
Netto omzet 2012: € 1.054.958, op basis van de kolommenbalans.
Netto omzet 2013: -/- € 1.582 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op basis 
van de
kolommenbalans.

Komoko Montage:
Netto omzet 2010: € 1.507.397
Netto omzet 2011: de jaarrekening is door de curator opgevraagd
Netto omzet 2012: de concept-jaarrekening 2012 is door de curator 
opgevraagd.
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GGBS: 0
Seedyk Geveltechniek: 23
Variso: 0
Komoko Montage: 14
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€ 11.728,22 01-05-2018
 6

van
17-1-2018

t/m
16-4-2018
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Bestede uren

Toelichting bestede uren

Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Verslagperiode Bestede uren

6 1,30 uur

totaal 1,30 uur

1. Inventarisatie

Zie vorig verslag nr. 19 d.d. 20 februari 2018. 01-05-2018
 6

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa



Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Verslag nr. 19 d.d. 20 februari 2018:
Over de aansprakelijkheidstelling en de nog eventueel te bespreken punten 
tussen de bestuurders en de curator vindt binnenkort overleg plaats.

Verslag nr. 20 d.d. 1 mei 2018:
Overleg duurt nog voort.
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

7. Rechtmatigheid

Onbehoorlijk bestuur

Verwezen wordt naar paragraaf 3 onder "toelichting bedrijfsmiddelen".
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8. Crediteuren

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend inzake Komoko Montage ad € 
79.773,49.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend inzake Seedyk Geveltechniek 
B.V. ad €
153.591,85.
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De fiscus heeft inmiddels vorderingen ingediend inzake GGBS (omzetbelasting 
ad € 61,00),
Seedyk Geveltechniek (loonheffing/omzetbelasting ad € 270.161,00) en 
Komoko Montage
(loonfheffing ad € 10.080,26).
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Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend inzake Komoko Montage 
voor een bedrag
van € 62.926,83.
Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend inzake Seedyk 
Geveltechniek ad €
91.731,57 (art. 66 lid 1 WW) en € 15.770,42 (art. 66 lid 3 WW).
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De heer F. Jonker (werknemer van Komoko Montage) heeft een vordering 
ingediend van €
7.353,69. De heer H. van der Werff (werknemer Seedyk Geveltechniek) heeft 
een vordering
ingediend van € 1.926,69. FNV Bondgenoten heeft namens de heer W ijbenga 
(werknemer
Seedyk Geveltechniek) een vordering ingediend van € 22.310,58.
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A. GGBS: 11
B. Seedyk Geveltechniek : 100
C. Variso: 29
D. Komoko Montage: 68
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A. GGBS: € 88.722,19
B. Seedyk Geveltechniek : € 1.151.190,23
C. Variso: € 37.388,30
D. Komoko Montage: € 109.049,48
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Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

30-7-2018 01-05-2018 
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