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Algemene gegevens
Naam onderneming
Geddes & Gillmore W holesale B.V.

04-10-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geddes & Gillmore
W holesale B.V., hierna te noemen: "Geddes & Gillmore W holesale", statutair
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (5221 EA) Engelen, aan de
Meerheuvel 19, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder
nummer 57566488.

04-10-2018
5

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met de exploitatie van een
(groot)handelbedrijf in kleding, accessoires en aanverw ante modeartikelen,
alsmede de dienstverlening op het gebied van de distributie ervan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 276.905,00

€ -276.906,00

€ 3.355.881,00

2014

€ 4.497.614,00

€ -433.556,00

€ 3.270.650,00

2013

€ 2.136.495,00

€ -308.932,00

€ 1.460.941,00

Toelichting financiële gegevens

04-10-2018
5

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2013 zijn gebaseerd op een jaarrekening. De cijfers 2014 en 2015
zijn gebaseerd op kolommenbalansen.

01-04-2019
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

04-10-2018
5

Boedelsaldo
€ 16.820,38

04-10-2018
5

€ 2.748,27

01-04-2019
9

€ 5.251,75

01-10-2019
10

€ 7.361,28

30-03-2020
11

€ 633,68

29-09-2020
12

€ 1.448,70

24-03-2021
13

€ 1.450,07

13-09-2021
14

€ 1.451,45

07-03-2022
15

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen vanw ege bijgekw eekte rente.

€ 1.452,82
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen vanw ege bijgekw eekte rente.

Verslagperiode

25-07-2022
16

Verslagperiode
van
3-4-2018

04-10-2018
5

t/m
23-9-2018
van
24-9-2018

01-04-2019
9

t/m
24-3-2019
van
25-3-2019

01-10-2019
10

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

30-03-2020
11

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

29-09-2020
12

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

24-03-2021
13

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

13-09-2021
14

t/m
8-9-2021
van
9-9-2021

07-03-2022
15

t/m
4-3-2022
van
5-3-2022
t/m
22-7-2022

Bestede uren

25-07-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

30 uur 36 min

9

28 uur 30 min

10

25 uur 12 min

11

3 uur 42 min

12

7 uur 48 min

13

3 uur 54 min

14

269 uur 12 min

15

4 uur 30 min

16

4 uur 24 min

17

0 uur 6 min

totaal

377 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal w erden er 265,00 uren aan dit faillissement besteed.

04-10-2018
5

Totaal w erden er 293,50 uren aan dit faillissement besteed.

01-04-2019
9

In de verslagperiode is 25,20 besteed; in totaal zijn 318,70.

01-10-2019
10

In de verslagperiode is een schikking met de bestuurder getroffen. Voorts
heeft de curator de discussie met de (advocaat van de) bank ten aanzien van
de vraag of de bank in de periode voorafgaand aan het faillissement al dan
niet te goeder trouw binnengekomen bedragen heeft verrekend, voortgezet.
In totaal zijn in dit faillissement 322,40 uren besteed.

30-03-2020
11

In de verslagperiode heeft de curator gemonitord of de bestuurder de met hem
getroffen schikking is nagekomen.
In de verslagperiode heeft de curator geen bijzondere w erkzaamheden
verricht.

29-09-2020
12

De curator van Geddes & Gillmore W holesale volgt een eventuele procedure
die de curator van Geddes & Gillmore Retail voornemens is te voeren tegen de
Rabobank. In beide faillissementen is dezelfde curator benoemd.
Totaal w erden er 333,2 uren aan het faillissement besteed.

24-03-2021
13

In dit verslag zijn correcties doorgevoerd in de totale urenregistratie. De uren
die zijn gerapporteerd in de oude verslagen die niet in KEI staan zijn voorheen
niet opgenomen in KEI. De urenregistratie in KEI sluit nu aan met de
urenregistratie van de curator.

13-09-2021
14

Inclusief correcties w erden er tot en met deze verslagperiode 368,9 uren aan
het faillissement besteedt.
In deze verslagperiode w erden 7,7 uren aan het faillissement besteedt.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Geddes & Gillmore W holesale is opgericht op 26 maart 2013. Sinds 1 januari
2014 is de heer M. van Maaren enige bestuurder van Geddes & Gillmore
W holesale. Tot 1 januari 2014 w as Geddes & Gillmore B.V. enig bestuurder.
Van begin af aan is Geddes & Gillmore B.V. enig aandeelhouder in het kapitaal
van Geddes & Gillmore W holesale.
Geddes & Gillmore B.V. is eveneens enig aandeelhouder in het kapitaal van
Geddes & Gillmore Retail B.V., hierna te noemen: "Geddes & Gillmore Retail". Bij
vonnis van 14 april 2015 is Geddes & Gillmore Retail. eveneens in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. R.G. Roeffen tot curator.

01-04-2019
9

Bestuurder van Geddes & Gillmore B.V. is Dutch Fashion Group B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Dutch Fashion Group B.V. is TDP Invest B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van TDP Invest B.V. is de heer M.A.F.W . de
Prenter.

1.2 Lopende procedures
Geen.

01-04-2019
9

1.3 Verzekeringen
Afgerond.

01-04-2019
9

1.4 Huur
Niet van toepassing. De w inkelfilialen en het distributiecentrum w erden
gehuurd door Geddes & Gillmore Retail. Geddes & Gillmore W holesale stond
garant voor de huurpenningen van het distributiecentrum.

01-04-2019
9

1.5 Oorzaak faillissement
In 2013 zijn de vennootschappen failliet gegaan die zich tot dan toe
bezighielden met de exploitatie van het kledingmerk Geddes & Gillmore.
Geddes & Gillmore B.V. heeft de activa uit het faillissement van destijds
gekocht. Rabobank heeft deze doorstart gefinancierd. Geddes & Gillmore B.V.,
Geddes & Gillmore Retail en Geddes & Gillmore W holesale zouden gaan
samenw erken met United Fashion Group om op die w ijze schaalvoordelen te
kunnen behalen. Deze samenw erking bracht niet hetgeen op voorhand w erd
verw acht onder meer veroorzaakt doordat geen sprake w as van integratie van
Geddes & Gillmore cs. in United Fashion Group. Uiteindelijk is United Fashion
Group in 2014 in staat van faillissement verklaard. Rabobank heeft er
vervolgens bij het bestuur aangedrongen een nieuw e investeerder aan te
trekken. In dat kader zijn diverse partijen in beeld gew eest. Uiteindelijk heeft
dit echter niet tot het gew enste resultaat mogen leiden, als gevolg w aarvan
Rabobank op 8 april 2015 het krediet heeft opgezegd.

01-04-2019
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

01-04-2019
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
01-04-2019
9

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-4-2015

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

01-04-2019
9

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geddes & Gillmore W holesale beschikt niet over onroerende zaken.

01-04-2019
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

01-04-2019
9

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 4.167,01

totaal

€ 4.167,01

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris die aanw ezig w as in de opslagruimte behoort in eigendom toe
aan Geddes & Gillmore W holesale. De inventaris die aanw ezig w as in de
w inkelfilialen behoort in eigendom toe aan Geddes & Gillmore Retail.

01-04-2019
9

De inventaris van de w inkelfilialen en de opslagruimte die gehuurd w erd door
Geddes & Gillmore W holesale is (deels onderhands en deels middels een
veiling) verkocht voor een bedrag van totaal € 26.345,75. Hierop dienen de
verkoopkosten van € 7.896,50 in mindering te w orden gebracht. De opbrengst
van de inventaris is verdeeld tussen de boedels van Geddes & Gillmore Retail
en Geddes & Gillmore W holesale. Na verdeling van de opbrengst blijft er een
bedrag van € 15.001,04 aan netto-opbrengst over in het faillissement van
Geddes & Gillmore Retail en € 4.167,01 in het faillissement van Geddes &
Gillmore W holesale.
Er is btw in rekening gebracht over de opbrengst van de inventaris. Aangezien
het hier echter actief betreft w aarop een pandrecht rust van de bank is de
verleggingsregeling van toepassing.
De btw zal de curator te zijner tijd afdragen. De btw over de opbrengst van de
inventaris is in het financieel verslag als een af te dragen post verw erkt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft vernomen dat de aangifte loonbelasting heeft
plaatsgevonden tot en met februari 2015. De loonbelasting zou zijn
afgedragen tot en met augustus 2014. De curator heeft vernomen dat de
aangifte omzetbelasting heeft plaatsgevonden tot en met het vierde kw artaal
van 2014. De omzetbelasting zou zijn voldaan tot en met het tw eede kw artaal
van 2014.

01-04-2019
9

De curator zal bij een uitdeling rekening houden met het bodemvoorrecht van
de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

01-04-2019
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
EVB + Rabobank, pandrecht
Voorraden
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ -179.820,30
€ 187.446,30
€ 7.626,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geddes & Gillmore Retail en Geddes & Gillmore W holesale beschikten over een
voorraad dames-, heren- en kinderkleding en accessoires. Deze voorraad
bevond zich ten tijde van de uitspraak van het faillissement in de diverse
w inkelfilialen en in het distributiecentrum te Engelen. Als gevolg van de sluiting
van een aantal w inkelfilialen begin 2015 is een deel van de w inkelvoorraden
verplaatst naar de overige filialen en het distributiecentrum.

01-04-2019
9

Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij pandhouder is ten
aanzien van de gehele voorraad. Rabobank heeft haar pandrecht uitgeoefend
en met toestemming van de voorzieningenrechter een onderhandse uitverkoop
plaats laten vinden vanuit de diverse w inkelfilialen. De curator heeft het
pandrecht ten aanzien van de aanw ezige voorraad erkend.
In de periode van 15 april 2015 tot en met 28 mei 2015 heeft de bank een
verkoopopbrengst van de voorraad gerealiseerd van € 142.752,34, w aarvan €
24.775,20 btw . De curator heeft over deze periode een boedelbtw -aangifte
gedaan van € 31.755,32. De Belastingdienst heeft die aangifte gevolgd en ter
zake een aanslag opgelegd. De curator heeft bedongen dat de bank de boedel
vrijw aart voor mogelijke aanspraken van de fiscus in verband met een
eventuele btw -aanslag. De curator is voorts met de bank overeengekomen dat
de bank in samenw erking/overleg met de boedel verw eer mag voeren tegen
de aanslag en dat de kosten daarvan voor rekening van de bank komen. De
advocaat van de bank heeft aangegeven dat er verw eer zal w orden gevoerd.
Hierover is een gerechtelijke procedure gevoerd. Zie paragraaf 9. Voor een
uitgebreide toelichting over de verkoop van de voorraden verw ijst de curator
naar paragraaf 3.11 tot en met 3.14 van zijn verslag van 6 april 2018.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

01-04-2019
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schikking (ingeroepen pauliana)

€ 4.600,00

OB boedel

€ 5.792,00

Bankrente

€ 61,65

Proceskostenfinanciering van Rabobank inzake
procedure Ontvanger (ontvangen via boedel
Geddes & Gillmore Retail)

€ 1.476,53

Kostenvergoeding conform afspraak Rabobank
mbt uitverkoop (geen BTW )

€ 8.071,07

Teruggave omzetbelasting ex art. 29 lid 1 OB

€ 19.507,00

Schikking (volstorting)

€ 10.000,00

totaal

€ 49.508,25

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Geen.

01-04-2019
9

In het kader van het niet volstorten van de aandelen heeft de curator een
schikking met één van de aandeelhouders getroffen. In het kader van die
schikking is een bedrag van € 10.000 betaald. De curator verw ijst hiervoor
voorts naar paragraaf 7.4.

24-03-2021
13

De curator heeft verder de pauliana ingeroepen tegen één van de
bestuurders. Ook die zaak is geschikt. In het kader van die schikking heeft de
bestuurder € 4.600 aan de boedel betaald. De curator verw ijst hiervoor voorts
naar paragraaf 7.6.
Verder heeft de curator op grond van oninbare debiteuren een btw bedrag van
€ 19.507 terug ontvangen.
Bij aanvang van het faillissement heeft de curator afspraken gemaakt met
Rabobank voor uitverkoop verpande voorraad. Die uitverkoop vond plaats
vanuit de w inkels van Geddes & Gillmore Retail. Omdat er ook activa van
Geddes & Gillmore W holesale zijn verkocht heeft Rabobank daarvoor een
vergoeding betaald van € 8.071,07.
De curator heeft een procedure gevoerd tegen de belastingdienst. Zulks op
kosten van Rabobank. Daarvoor is proceskostenfinanciering door Rabobank
beschikbaar gesteld. In het kader daarvan is via de boedel van Geddes &
Gillmore Retail een bedrag van € 1.476,53 aan de boedel van W holesale
betaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

01-04-2019
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang
€ 698.386,45

Rabobank, pandrecht
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 74.582,28
€ -72.737,98

€ 698.386,45

Toelichting debiteuren

€ 1.844,30

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en in de afgelopen
periode zich actief ingespannen om nog vorderingen te innen. In het
faillissement is uiteindelijk een opbrengst gerealiseerd voor de boedel van €
1.844,30. De curator heeft aan de rechter-commissaris op 29 augustus 2018
verantw oording afgelegd van zijn debiteurenincasso en nadien goedkeuring
gekregen om de incassow erkzaamheden te beëindigen.

04-10-2018
5

Er zijn nog diverse buitenlandse debiteuren door de curator benaderd. Verder
heeft de curator nog overleg gepleegd met het bestuur over de inbaarheid en
oninbaarheid van diverse vorderingen. Met enkele debiteuren heeft de curator
nog een schikking getroffen.
De vorderingen w aren verpand aan de bank. De bank heeft in eerste instantie
de debiteurenincasso zelf gedaan. Dat leidde tot een opbrengst van circa €
72.000. Het restant van de debiteurenportefeuille w erd door de bank als
oninbaar beschouw d. Zoals eerder vermeld heeft de curator de
debiteurenincasso voortgezet. Dat heeft geleid tot een opbrengst van €
1.844,30. Dit bedrag valt in de boedel. De curator had met de bank de
afspraak gemaakt dat alle bedragen die de curator zou innen in de boedel
zouden vallen. De bank zou w el haar voorrecht op de opbrengst behouden, na
omslag van faillissementskosten. De verantw oording van de debiteurenincasso
ziet er als volgt uit:

01-04-2019
9

€ 698.386,45 Begin debiteurensaldo
€
€
€
€
€
€
€

1.304,07 Reeds voldaan
45.511,30 Betaald voor 22-04-2015
72.535,68 Betaald na 22-04-2015
1.844,30 Boedelrekening
30.653,50 Verrekening
58.248,03 Correctie
604.785,63 Oninbaar

€ 0,00 Openstaand saldo

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenincasso is afgerond. De rechter-commissaris heeft hiermee
ingestemd. Er resteren geen w erkzaamheden meer.

01-04-2019
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.817.184,12
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ter grootte van € 6.817.184,12 bij de curator
ingediend. Daarop strekken in mindering alle opbrengsten die Rabobank heeft
gerealiseerd in verband met verkoop verpande voorraden, opbrengsten

01-04-2019
9

debiteuren en eventuele geïnde borgstellingen.

5.2 Leasecontracten
Afgerond, zie verslag 6 april 2018.

01-04-2019
9

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens Rabobank:

01-04-2019
9

verpanding van inventaris, voorraden, vorderingen op derden,
kastegoeden, domeinnamen en IE-rechten;
verpanding van (certificaten van) aandelen van Geddes & Gillmore B.V.,
Geddes & Gillmore Retail en Geddes & Gillmore W holesale;
hoofdelijke aansprakelijkheid van Geddes & Gillmore Retail en Geddes &
Gillmore B.V.

5.4 Separatistenpositie
De curator voert nog een discussie met de (advocaat) van de bank ten aanzien
van de vraag of de bank in de periode voorafgaand aan het faillissement al
dan niet te goeder trouw binnengekomen bedragen heeft verrekend. Die
discussie is nog niet beslecht.

04-10-2018
5

De curator heeft de in 5.3 genoemde zekerheden van Rabobank erkend.

01-04-2019
9

De curator gaat er van uit dat in de komende verslagperiode de discussie met
(de advocaat van) de bank ten aanzien van de vraag of de bank in de periode
voorafgaand aan het faillissement al dan iet te goeder trouw binnengekomen
bedragen heeft verrekend, is beslecht.

01-10-2019
10

De discussie met (de advocaat van) de bank ten aanzien van de vraag of de
bank in de periode voorafgaand aan het faillissement al dan niet te goeder
trouw binnengekomen bedragen heeft verrekend, is nog niet beslecht. Die
discussie lijkt zich voornamelijk af te spelen in het andere faillissement: Geddes
& Gillmore Retail B.V. De curator zal het faillissement van Geddes & Gillmore
W holesale afw ikkelen nadat deze discussie definitief is beslecht, zulks
behoudens bijzondere omstandigheden.

30-03-2020
11

Bij exploot van 7 januari 2021 heeft de curator in het faillissement van Geddes
& Gillmore Retail de Rabobank gedagvaard. In die procedure ging het om de
vraag in hoeverre Rabobank bevoegd w as om vanaf het moment dat zij niet
meer te goeder trouw w as binnenkomende betalingen van klanten aan
Geddes & Gillmore Retail te verrekenen met haar vordering op Geddes &
Gillmore Retail. Het gaat om betalingen die zijn verricht in de periode vanaf 18
maart 2015 tot en met 8 april 2015. Kort daarna is het faillissement van
Geddes & Gillmore Retail uitgesproken. De curator van Geddes & Gillmore Retail
stelt zich op het standpunt dat het bepaalde in artikel 54 van de
Faillissementsw et in de w eg staat aan verrekening.

24-03-2021
13

Op 3 maart 2021 heeft Rabobank een conclusie van antw oord genomen. Uit
die conclusie blijkt dat Rabobank zich op het standpunt stelt dat, kort gezegd,
de pinbetalingen van klanten van Geddes & Gillmore Retail betrekking hadden

op het kopen van aan Rabobank verpande voorraad. In de optiek van de
Rabobank staat daarom het bepaalde in het artikel 54 van de
Faillissementsw et niet aan verrekening in de w eg.
De zaak staat op de rol van 28 april 2021 voor het nemen van een conclusie
van repliek door de curator.
In het geval de curator van Geddes & Gillmore Retail in het gelijk w ordt
gesteld, is Rabobank in dat faillissement gehouden een bedrag van € 130.000
te betalen, te vermeerderen met de daarover verschuldigde rente.
Voordat de procedure is gestart heeft de curator uitgebreid onderzoek gedaan
naar de positie van de Rabobank en naar de vraag vanaf w anneer de
Rabobank niet te goeder trouw w as. In het kader daarvan heeft de curator de
nodige correspondentie met Rabobank en de advocaat van Rabobank gevoerd.
Voorafgaand aan de procedure is met Rabobank overeengekomen een datum
w aarop Rabobank niet meer te goeder trouw is. De daarmee gemoeide kosten
zijn 50/50 verdeeld tussen de boedels van Geddes & Gillmore Retail en Geddes
& Gillmore W holesale. De totale kosten bedroegen over de periode 24
september 2018 tot en met 15 september 2019 € 23.422,36. Daarvan is de
helft, € 11.711,18 ten laste van beide vennootschappen gekomen.
In de periode vanaf de peildatum is er door Geddes & Gillmore Retail een
bedrag van € 80.000 overgemaakt naar Geddes & Gillmore W holesale. Geddes
& Gillmore W holesale heeft daarvan geen crediteuren betaald. Op datum
faillissement stond er op de Rabobank rekening van Geddes & Gillmore
W holesale een positief bedrag van circa € 80.000. Dat saldo heeft Rabobank
later verrekend met haar vordering op Geddes & Gillmore W holesale. Die
verrekening is echter niet aangetast. In het geval dat de curator van Geddes &
Gillmore Retail de procedure w int, maakt de betaling van € 80.000 door Geddes
& Gillmore Retail aan Geddes & Gillmore W holesale onderdeel uit van het in die
procedure gevorderde bedrag van € 130.000. In het geval de curator van
Geddes & Gillmore Retail de procedure verliest, kan de curator van Geddes &
Gillmore Retail geen aanspraak maken op het bedrag van € 80.000. In dat
geval lijkt het erop dat Rabobank in het faillissement van Geddes & Gillmore
W holesale laatsgenoemd bedag w el mag verrekenen.
In het faillissement van Geddes & Gillmore Retail heeft de curator begin 2021
een dagvaarding uit laten brengen tegen Rabobank. De curator vordert in die
procedure, kort gezegd, een bedrag van € 130.000, te vermeerderen met
rente. In die procedure hebben partijen processtukken uitgew isseld. De zaak
staat op de rol van 22 september 2021 voor vonnis. De rechtbank kan dan
vonnis w ijzen of de zaak aanhouden. In het laatste geval zal de rechtbank
later uitspraak doen.

13-09-2021
14

Bij vonnis van 6 april 2022 heeft de rechtbank geoordeeld dat Rabobank in een
korte periode voor faillissement niet bevoegd w as binnengekomen
pinbetalingen op de bankrekening van Geddes & Gillmore Retail te verrekenen
met haar vorderingen op Geddes & Gillmore Retail. In verband met die
uitspraak dient Rabobank aan de boedel van Geddes & Gillmore Retail een
bedrag van EUR 130.000 te betalen, te vermeerderen met rente. De curator
w eet niet of er hoger beroep tegen de uitspraak zal w orden ingesteld.

25-07-2022
16

Een dergelijke problematiek van verrekening speelt niet bij Geddes @ Gillmore
W holesale. Omdat de curator verder niet gebleken is dat de procedure in het
andere faillissement nog tot een bate in het faillissement van Geddes @
Gillmore W holesale zal leiden zal hij overgaan tot afw ikkeling van
laatstgenoemd faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgerond, zie verslag 6 april 2018.

01-04-2019
9

5.6 Retentierechten
Afgerond, zie verslag 6 april 2018.

01-04-2019
9

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-04-2019
9

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-04-2019
9

De boedel heeft voor haar medew erking aan de onderhandse verkoop vanuit
de diverse w inkelfilialen een vergoeding ter grootte van € 125.000,ontvangen. Deze vergoeding is door de curator verdeeld tussen de boedels
van Geddes & Gillmore Retail en Geddes & Gillmore W holesale (zie paragraaf
3.6).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De advocaat van de bank heeft zich op het standpunt gesteld dat de bank in
de periode voorafgaand aan het faillissement binnengekomen bedragen heeft
verrekend en dat zij daarbij w el te goeder trouw is gew eest. Deze discussie
loopt nog.

01-04-2019
9

De curator heeft de discussie voortgezet.

01-10-2019
10

De curator volgt het verloop van de discussie tussen de curator in het
faillissement van Geddes & Gillmore Retail BV en Rabobank. Naar verw achting
zal die zaak tot een procedure leiden.

29-09-2020
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De dag voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement w aren de w inkels
reeds gesloten. De curator verw ijst naar het verslag van 6 april 2018.

6.2 Financiële verslaglegging

01-04-2019
9

6.2 Financiële verslaglegging
Zie verslag 6 april 2018.

01-04-2019
9

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-04-2019
9

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

01-04-2019
9

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-04-2019
9

6.6 Opbrengst
Toelichting

01-04-2019
9

Geen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-04-2019
9

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

01-04-2019
9

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding maakt een verzorgde indruk. De curator zal nog w el
onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Het onderzoek loopt nog.

01-04-2019
9

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen termen aanw ezig om de bestuurder
aansprakelijk te houden voor schending van de boekhoudplicht.

01-10-2019
10

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 13-03-2015 gedeponeerd
2013: 30-10-2014 gedeponeerd

01-04-2019
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-04-2019
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft met Geddes & Gillmore B.V. alsmede met De Prenter,
bestuurder van voornoemde vennootschap, met goedkeuring van de rechtercommissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten. Die
vaststellingsovereenkomst houdt in dat zow el Geddes & Gillmore B.V. als De
Prenter hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van het schikkingsbedrag
van € 10.000. In het kader van die vaststellingsovereenkomst is er tot en met
15 augustus 2018 in totaal € 4.000 betaald. Het restant dient in 2018 volledig
te zijn voldaan.

04-10-2018
5

Er is in totaal € 10.000 betaald.

01-04-2019
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-04-2019
9

In onderzoek.

Nee
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. Er zijn
geen termen aanw ezig om het bestuur aansprakelijk te houden voor
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

01-10-2019
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-10-2018
5

De curator heeft vastgesteld dat ondanks oplopende verliezen maandelijks de
management fee grotendeels aan de bestuurder is betaald. De curator heeft
zich op het standpunt gesteld dat een deel van die betalingen paulianeus
kunnen zijn dan w el onrechtmatig gew eest zijn jegens de crediteuren van
W holesale. De curator is in overleg getreden met de bestuurder om te bezien
of een schikking mogelijk is.

Toelichting

01-04-2019
9

De curator is nog bezig om een schikking te bew erkstelligen.

Toelichting

01-10-2019
10

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een schikking
met de bestuurder getroffen. In het kader van die schikking dient de
bestuurder een bedrag van
€ 4.600 aan de boedel te betalen. Betaling vindt plaats in maandelijkse
termijnen van € 500. Daartoe heeft de curator een vaststellingsovereenkomst
met de bestuurder gesloten. In de tussentijd is er al € 2.500 betaald. Bij
nakoming van die vaststellingsovereenkomst zal de laatste termijnbetaling in
december 2019 zijn.

Toelichting

30-03-2020
11

In de verslagperiode heeft de bestuurder € 4.600 aan de boedel betaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

01-04-2019
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een schikking getroffen met de aandeelhouder ten aanzien
van volstorting van aandelen. De curator heeft een aantal transacties als
paulianeus gekw alificeerd en daarvan de pauliana ingeroepen. De curator is
bezig om een schikking te bew erkstelligen.

Schikkingsonderhandelingen

04-10-2018
5

01-04-2019
9

De curator heeft een schikking met de bestuurder getroffen ten aanzien van
een aantal als paulianeus gekw alificeerde betalingen.

01-10-2019
10

Monitoren nakomen betalingsverplichting door bestuurder.

30-03-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 74.875,97

04-10-2018
5

Toelichting
Huur: € 18.212,11
UW V: € 56.663,86

Totaal: € 74.875,97

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 260.993,00

01-04-2019
9

Toelichting
(omzetbelasting en loonheffing)

€ 264.630,16

13-09-2021
14

Toelichting
Door de Belastingdienst is een aanslag omzetbelasting ex art 29 lid 7 W OB ad
€ 25.000,- opgelegd. De ingediende vordering zijn belast met omzetbelasting
ad € 28.637,16.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 48.634,34

01-04-2019
9

Toelichting
UW V heeft een vordering ex artikel 66 lid 1 W W van € 40.403,21 en een
vordering ex artikel 66 lid 3 W W van € 8.231,13 ingediend.

€ 48.274,34
Toelichting
In de vorige verslagperiode is bij de toelichting van de preferente vorderingen
UW V abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld, w aardoor het totaalbedrag
ook niet juist is vermeld. Het totaalbedrag is in deze verslagperiode aangepast
en de toelichting luidt als volgt.
UW V heeft een vordering ex artikel 66 lid 1 W W van € 40.043,21 en een
vordering ex artikel 66 lid 3 W W van € 8.231,13 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-03-2021
13

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

01-04-2019
9

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

01-04-2019
9

40

13-09-2021
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.412.327,27

01-04-2019
9

Toelichting
(w aarvan € 6.516.675,98 Rabobank)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

01-04-2019
9

De curator verw acht dat het faillissement te zijner tijd bij gebrek aan baten zal
w orden opgeheven.

30-03-2020
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

01-04-2019
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie verslag van 6 april 2018.

01-04-2019
9

9.2 Aard procedures
Zie verslag van 6 april 2018

01-04-2019
9

9.3 Stand procedures
De door de Belastingdienst opgelegde btw -aanslag ter grootte van in totaal €
24.775,20 (en niet € 31.755,52 zoals in het vorige verslag w as vermeld) is als
een niet-verifieerbare vordering genoteerd.

04-10-2018
5

Er loopt geen procedure meer. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan (zie
verslag 6 april 2018).

01-04-2019
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

01-04-2019
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek rechtmatigheid;
financiële afw ikkeling Rabobank;
beslechten discussie pauliana.

onderzoek rechtmatigheid (afgerond);
financiële afw ikkeling Rabobank;
beslechten discussie pauliana (afgerond).

04-10-2018
5

01-10-2019
10

De curator monitort de discussie met de Rabobank in het faillissement van
Geddes & Gillmore Retail over de vraag in hoeverre de Rabobank bij diverse
verrekeningen al dan niet te goeder trouw w as.

30-03-2020
11

De curator volgt de procedure in het faillissement van Geddes & Gillmore Retail
tegen de Rabobank w aarbij de vraag centraal staat in hoeverre de Rabobank
bij diverse verrekeningen voor faillissement al dan niet te goeder trouw w as.

24-03-2021
13

De curator zal de procedure in het faillissement van Geddes & Gillmore Retail
tegen de Rabobank blijven volgen en het onderhavige faillissement tegelijk
afw ikkelen met dat andere faillissement.

13-09-2021
14

Dit is een eindverslag. Er zijn geen redenen meer om onderhavig faillissement
tegelijk met het faillissement van Geddes & Gillmore Retail af te w ikkelen.

25-07-2022
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

01-04-2019
9

Onbekend.

24-03-2021
13

2022

25-07-2022
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor
faillissementsverslagen. In verband hiermee w orden in dit verslag louter de
w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag w eergegeven. Voor alle andere
informatie, w ordt verw ezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen.

04-10-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

