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Algemene gegevens
Naam onderneming
GEBE HOLDING B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Gebe Holding B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te 5705 CB Helmond, aan de Achterdijk nr. 18, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64949540, nader te noemen “de
schuldenaar”.

16-06-2020
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Activiteiten onderneming
De schuldenaar is een zgn. holding vennootschap en houdt de aandelen in een
drietal dochtervennootschappen, die alle ook op 19 mei 2020 in staat van
faillissement zijn geraakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 383.963,00

€ -27.601,00

2020

€ 121.414,00

€ -6.501,41

2017

€ 165.440,00

€ 230.330,00

€ 1.035.775,00

2018

€ -308.813,00

€ -291.266,00

€ 1.044.507,00

Toelichting financiële gegevens

16-06-2020
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Toelichting financiële gegevens
In 2018 w erd er door de schuldenaar en haar dochtervennootschappen een
geconsolideerd verlies van € 1.445.345,- geleden. Per ultimo 2018 bedroeg het
nog te verrekenen verlies € 2.342.827,-. De financiële gegevens over 2019 en
2020 zijn ontleend aan de interne financiële cijfers.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

16-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-06-2020
1

€ 13.454,77

10-12-2020
2

€ 13.657,65

08-06-2021
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Verslagperiode
van
19-5-2020

16-06-2020
1

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

10-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

08-06-2021
3

t/m
31-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 30 min

2

31 uur 0 min

3

4 uur 35 min

totaal

47 uur 5 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie specificatie.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De schuldenaar w erd opgericht op 4 januari 2016 door Rijkers Beheer B.V. en
CCG Holding B.V. De aandelen van Rijkers Beheer B.V. zijn op 20 mei 2016
geleverd aan CCG Holding B.V., zodat laatstgenoemde sinds deze datum de
enige aandeelhoudster van de schuldenaar is. Sinds 15 april 2016 is CCG
Holding B.V. de enige bestuurster van de schuldenaar, terw ijl de heer G.J.
Bakker sinds 15 oktober 2007 de (enige) bestuurder van CCG Holding is.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

16-06-2020
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1.3 Verzekeringen
Geen voor zover bekend. De noodzakelijke verzekeringen w erden afgesloten
door CCG Holding B.V.

16-06-2020
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Verslag 3:
Via de bank zijn diverse restituties ontvangen voor in totaal € 194,30

08-06-2021
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1.4 Huur

1.4 Huur
De schuldenaar is huurder van het bedrijfspand, gelegen te Helmond aan de
Achterdijk nr. 18 en 20b. De huurovereenkomst dient nog door de curator te
w orden opgezegd. De huur is door de schuldenaar tot en met juni 2020 aan de
verhuurder betaald.

16-06-2020
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Verslag 2:
De huurovereenkomst w erd opgezegd tegen 30 september 2020. De
verhuurder heeft zijn vordering over de boedelperiode kenbaar gemaakt. Het
is vooralsnog niet te verw achten dat deze kosten door de boedel voldaan
kunnen w orden.

10-12-2020
2

Verslag 3:
Er blijkt een vordering uit hoofde van brandschade te bestaan op een
verzekeringsmaatschappij. Tussen de bank als pandhouder enerzijds en de
eigenaar van het pand anderzijds w ordt gediscussieerd over de vraag w ie
w elke aanspraak op de verzekeringsmaatschappij heeft. Voor zover deze
vordering als zijnde verpand aan de schuldenaar toekomt, is de curator
voornemens deze te cederen aan de bank als pandhouder of aan CCG
Holding B.V. als mede-hoofdelijke aansprakelijke persoon in de relatie tot de
Bank.

08-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 15 mei 2020 besloot de algemene vergadering van aandeelhouders om het
faillissement van de schuldenaar en haar dochtervennootschappen aan te
vragen. Binnen de dochtervennootschap Gebe Interieurbouw B.V. en in
mindere mate Rooms For Care B.V. w erden al jaren substantiële verliezen
geleden. Feitelijk w erd alleen binnen Gebe Bouw B.V. enige w inst gerealiseerd,
zulks tot aan het moment dat met name een project in Amsterdam substantiële
verliezen voor deze vennootschap opleverde. Het verlies over het eerste
kw artaal 2020 bedroeg naar de directie de curator mededeelde ongeveer €
350.000,- Voor de directie / aandeelhouder w as dit laatste de directe
aanleiding om het faillissement van de schuldenaar en haar
dochtervennootschappen aan te vragen, mede omdat zij fiscaal en bancair
voor elkaar aansprakelijk zijn.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

16-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

16-06-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeelslid is met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen en
met het UW V heeft overleg plaats gevonden in het kader van de
loongarantieregeling. Het personeel w erd betaald tot 22 april 2020.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris en computers.
Niet bodemzaken
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 14.829,19
€ 439,31

€ 43,93

€ 15.268,50

€ 43,93

16-06-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Het merendeel van de in het pand aanw ezige kantoorinventaris en computers
is eigendom van de schuldenaar; een ander deel is eigendom van haar
dochtervennootschappen.

16-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hoew el de schuldenaar op 19 mei 2020 geen aanslagen te betalen had komt
de opbrengst van deze bedrijfsmiddelen de fiscus toe, gelet op de te
verw achten aanslag ex. artikel 29 van de W et op de Omzetbelasting.

16-06-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van de curator, mede met het oog op een
mogelijke doorstart van de activiteiten die in de dochtervennootschappen
ontplooid w erden, getaxeerd.
In het kader van de doorstart heeft de curator een deel van de
kantoorinventaris en gereedschappen aan de doorstarter verkocht. De
koopprijs voor deze inventaris, die als bodemzaken kw alificeren, bedraagt €
1.300,34. Deze opbrengst komt de boedel/fiscus toe.
De koopprijs voor de niet bodemzaken bedraagt € 439,31. Deze opbrengst
komt de Bank als pandhouder toe, zulks tegen betaling van een
boedelbijdrage van 10 %.
De overige inventaris zal via een internetveiling van Troostw ijk Auctions
verkocht w orden.

16-06-2020
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Verslag 2:
De overige inventaris is via de veiling verkocht. De opbrengst bedroeg €
13.528,85. Een deel van de veilingkosten is aan deze opbrengst toegerekend
en w el voor een bedrag van € 1.958,43 inclusief b.t.w .

10-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De aandelen in de drie dochtervennoot-schappen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De schuldenaar houdt de aandelen in:
• Rooms for Care B.V.
• Gebe Bouw B.V.
• Gebe Interieurbouw B.V.
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Deze dochtervennootschappen verkeren ook in staat van faillissement, zodat
deze aandelen geen enkele w aarde vertegenw oordigen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 529,98
totaal

€ 529,98

Toelichting debiteuren
Verslag 2:
De curator heeft de verhuurder in de gelegenheid gesteld om met een
kandidaat opvolgend huurder het pand te bezichtigen en daarvoor inclusief
b.t.w . € 529,98 in rekening gebracht.

10-12-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN Bank heeft van de schuldenaar per 19 mei 2020 te vorderen een
bedrag van € 1.143.164,49 + P.M. Voor deze schuld aan de Bank zijn naast de
schuldenaar en haar dochtervennootschappen ook CCG Holding B.V. en een
tw eetal andere daaraan gelieerde vennootschappen hoofdelijk jegens de bank
aansprakelijk.

5.2 Leasecontracten

16-06-2020
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5.2 Leasecontracten
De schuldenaar heeft een (operationele) leaseovereenkomst afgesloten met
betrekking:
a. tot een BMW personenauto.

16-06-2020
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Verslag 2:
De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld de auto op te halen.

10-12-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Bank komt het pandrecht op de inventaris, de voorraad en de vorderingen
toe. Voorts heeft de bestuurder in privé een borgstelling afgegeven aan de
Bank.

16-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de inventaris (bodemzaken) komt aan de fiscus toe.
De opbrengst van de niet bodemzaken komt aan de Bank als pandhouder toe.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft nog geen enkele crediteur een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan.

16-06-2020
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Verslag 2:
Eén crediteur heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan, w elk recht
is afgew ikkeld.

10-12-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing
€ 53,16
Toelichting
Verslag 2:
Over de partiele verkoop van de niet bodemzaken heeft de curator aanspraak
gemaakt op een boedelbijdrage van € 53,16 inclusief b.t.w . (= 10%).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-06-2020
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10-12-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank heeft overleg plaats gevonden over haar vordering en over de
w erkzaamheden die verricht zijn om te komen tot de inmiddels gerealiseerde
doorstart, zulks vanuit de dochtervennootschappen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na een biedingenproces, w aarvoor 11 partijen belangstelling toonden heeft de
curator in de beide w erkmaatschappijen Gebe Bouw B.V. en Gebe
Interieurbouw B.V. een “doorstart” gerealiseerd.
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6.5 Verantwoording
Voor verdere informatie over de doorstart w ordt verw ezen naar de openbare
faillissementsverslagen die in de faillissementen van Gebe Bouw B.V. en Gebe
Interieurbouw B.V. zijn opgemaakt.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Geen voor de schuldenaar

16-06-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voor verdere informatie over de doorstart en de verrichte w erkzaamheden
w ordt verw ezen naar de openbare faillissementsverslagen die in de
faillissementen van Gebe Bouw B.V. en Gebe Interieurbouw B.V. zijn
opgemaakt.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De rechten en verplichtingen zijn op eenvoudige w ijze uit de administratie
kenbaar, zodat aan de administratieverplichting is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 w erd op 11 juli 2019 en daarmee tijdig
gedeponeerd. Ook de jaarrekeningen van alle voorliggende jaren w erden tijdig
gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

16-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het stortingskapitaal bedroeg € 18.000,- Of aan de stortingsverplichting is
voldaan dient nog onderzocht te w orden.

16-06-2020
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Verslag 3:
Uit onderzoek is gebleken dat aan de volstortingsverplichting is voldaan.

08-06-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is tot op heden niet gebleken.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken

16-06-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is onderzocht. Voorts is een back-up van de digitale
administratie gemaakt.

8. Crediteuren

16-06-2020
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Afw ikkelingskosten : p.m.
UW V (loongarantieregeling) : p.m.
Verhuurder : p.m.

Toelichting
Verslag 2 :
UW V : € 6.842,96
Verhuurder : € 52.735,43

16-06-2020
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10-12-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend

Toelichting
Verslag 2:
€ 581,- ter zake Loonbelasting, w elk bedrag inmiddels door de fiscus met
teruggaven is verrekend. De fiscus heeft aanslagen OB opgelegd aan de fiscale
eenheid w elke vervolgens door een medeschuldenaar voldaan zijn. Bij
gelegenheid zal de fiscus benaderd w orden om inzicht te geven in deze
aanslagen en de betalingen daarop. De schuldenaar maakte onderdeel uit van
de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Toelichting
Verslag 3:
Alle aanslagen met betrekking tot de omzetbelasting (ook van de fiscale
eenheid) zijn voldaan door andere aansprakelijke personen die vervolgens
hun daaruit voortvloeiende vordering ter verificatie hebben aangemeld.

16-06-2020
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10-12-2020
2

08-06-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend
€ 4.824,76

16-06-2020
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10-12-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

16-06-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.255.361,46

16-06-2020
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Toelichting
€ 1.255.361,46 (inclusief vordering van de bank)

Toelichting
Verslag 2:
€ 1.850.557,62 (inclusief vordering van de bank)

Toelichting
Verslag 3:
€ 1.851.404,48 incl vordering van de bank

10-12-2020
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08-06-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is niet te verw achten dat aan de faillissementscrediteuren een uitkering
kan w orden gedaan.

16-06-2020
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Verslag 3:
Het faillissement dient w egens gebrek aan baten te w orden opgeheven.

08-06-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er w as sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen
de schuldenaar en haar dochtervennootschappen. Op dit moment is niet
bekend w anneer deze fiscale eenheid verbroken is, nu het bestuur heeft
aangegeven dat er thans geen sprake meer van een fiscale eenheid voor de
VPB bestaat.
Er is sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tussen de
schuldenaar, haar dochtervennootschappen, CCG Holding B.V. en tw ee andere
daaraan gelieerde vennootschappen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na verkoop van de inventaris, de afw ikkeling van de leaseovereenkomst en
het onderzoek naar de volstortingsverplichting, kan het faillissement van de
schuldenaar w orden afgew ikkeld, zo mogelijk al bij gelegenheid bij het 2e
openbare verslag.

16-06-2020
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Verslag 2:
De curator zal bij de fiscus de fiscale positie en de w ijze van voldoening
opvragen, opdat hij kan beoordelen aan w ie de opbrengst van de bodem
zaken toekomt. Zodra dit duidelijk is, zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

10-12-2020
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Verslag 3;
Op dit moment bestaat nog geen duidelijkheid over de hoogte van de fiscale
schulden van de schuldenaar, en voor zover zij aan de fiscale eenheid zijn
opgelegd, w elk deel daarvan voor rekening van de schuldenaar komt.

08-06-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
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Verslag 2:
De curator streeft er naar om het faillissement bij gelegenheid van het 3e
verslag af te w ikkelen.

10-12-2020
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Verslag 3:
Vanw ege de mogelijke vordering op de brandverzekeraar kan het
faillissement thans nog niet w orden afgew ikkeld. De curator streeft er naar
om dit thans bij gelegenheid van het 4e verslag te doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-06-2021
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