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Algemene gegevens
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M.M. Gerlach B.V.
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Gegevens onderneming
Verslag 11

04-05-2018
8

statutair gevestigd te Amsterdam
Vestigingsadres: Noordland 13, 2548 W B, Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 1019 te 4801 BA Breda

16-11-2018
12

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van
vennootschappen
en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het
beheren of
doen beheren alsmede het voeren of doen voeren van de directie over
vennootschappen en
ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 1.071.381,00

16-11-2018
12

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens volgen uit de gepubliceerde jaarrekening in het register van de
kamer van koophandel. De curator beschikt niet over andere gegevens. zie
7.1.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-11-2018
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Toelichting
M.M. Gerlach had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-05-2018
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Verslagperiode
van
4-11-2017

04-05-2018
8

t/m
4-5-2018
van
7-5-2019

07-11-2019
14

t/m
4-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

10 uur 36 min

12

2 uur 18 min

13

6 uur 0 min

14

0 uur 48 min

totaal

19 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Tot en met 30 april 2018:
mr. C.A. Mascini: 21,8 uur
mr. J.A. Tiesing: 2,2 uur
mr. O.L.J. Nuijten: 12,5 uur
Mendy Krijnen: 0,1 uur
Eugenie van de W ijnkel: 5,2 uur

04-05-2018
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Tot en met 31 oktober 2018:
mr. C.A. Mascini: 23,7 uur
mr. J.A. Tiesing: 2,2 uur
mr. O.L.J. Nuijten: 12,5 uur
Mendy Krijnen: 0,1 uur
Eugenie van de W ijnkel: 5,6 uur

16-11-2018
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Tot en met 6 mei 2019:
mr. C.A. Mascini: 29,30 uur
mr. J.A. Tiesing: 2,2 uur
mr. O.L.J. Nuijten: 12,5 uur
M. Krijnen: 0,1 uur
E. van de W ijnkel: 6,0 uur

08-05-2019
13

Tot en met 4 noveber 2019:
mr. C.A. Mascini: 27,8 uur
mr. J.A. Tiesing: 2,2 uur
mr. O.L.J. Nuijten: 12,5 uur
M. Krijnen: 0,5 uur
E. van de W ijnkel: 4,8 uur

07-11-2019
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Gerlach Holding B.V. (hierna: "Gerlach
Holding") is
mevrouw M.C. Spanjersberg (hierna: "Spanjersberg").
Gerlach Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van Vlinders B.V., KvK:
27159127,
(hierna: "Vlinders") en bestuurder van Art of Cards B.V., KvK: 27176281
(hierna: "AoC").
Vlinders is bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 8 april 2014 in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. J.A. Tiesing tot curator.
Enig aandeelhouder van AoC is Stichting Administratiekantoor Art of Cards,
KvK: 20168521.
Bestuurder van Stichting Administratiekantoor Art of Cards is Spanjersberg.
AoC is bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant van 25 maart 2014
in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. J.A. Tiesing tot
curator.

1.2 Lopende procedures

16-11-2018
12

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend: geen.
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1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend: geen.

16-11-2018
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1.4 Huur
Voor zover de curator bekend huurt Gerlach Holding geen bedrijfsruimte.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf directie:
Gerlach Holding is bestuurder en certificaathouder van AoC. AoC is op 1
november 1998
opgericht en richtte zich op de in- en verkoop van w enskaarten en
aanverw ante artikelen. Ten tijde van de oprichting van AoC w as de vraag naar
w enskaarten nog groot. Door de
ontw ikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering is de vraag
naar fysieke
w enskaarten drastisch afgenomen. Daarbij komt dat in 2012 een van de
grootste klanten w eg viel. Gesprekken in 2013 met een potentieel nieuw e
grote klant hebben helaas tot niets geleid. Gevolg w as dat de omzet van AoC
achterbleef en de kosten van de exploitatie niet meer konden w orden gedekt.
Van reorganisatie is afgezien, na hieromtrent juridisch advies te hebben
ingew onnen en dit te hebben doorgerekend. Uiteindelijk is besloten het eigen
faillissement van AoC aan te vragen.
In april 2011 heeft AoC samen met Vlinders en Gerlach Holding een
kredietovereenkomst
gesloten met ABN Amro Bank. Gerlach Holding is hoofdelijk aansprakelijk voor
aflossing van
dit krediet. Gerlach Holding heeft daarvoor de financiële middelen niet en daar
is ook geen
uitzicht op. Door Gerlach Holding w orden geen activiteiten ontplooid. Nu er
geen uitzicht op is dat Gerlach Holding aan haar verplichtingen zal kunnen
voldoen, is ook voor Gerlach Holding het faillissement aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft bij de bestuurder geïnformeerd naar bekende debiteuren. De
bestuurder heeft
de curator in dit verband bericht dat Gerlach Holding louter een holding w as
boven Vlinders
(zie 1.2, 1e verslag). Dit kan de curator niet verifiëren (zie 7.1).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is een kredietovereenkomst tussen ABN Amro Bank en Gerlach Holding (zie
1.8, eerste
verslag).
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5.2 Leasecontracten
Er w aren geen leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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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.

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

16-11-2018
12

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzoek loopt.

04-05-2018
8

Een deel van de administratie is door de bestuurder op kantoor van de curator
afgegeven. De accountant w eigert de administratie die hij onder zich heeft aan
de curator te overhandigen vanw ege onbetaalde rekeningen. Uiteindelijk heeft
hij de curator per e-mail bevestigd de administratie van Gerlach Holding
jaarlijks w erd bijgew erkt op het moment van samenstellen van de
jaarrekening. De administratie van Gerlach Holding is derhalve tot en met 2012
bijgew erkt volgens de accountant.
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Vooralsnog heeft de curator geen zicht op recente omzet-, balans, resultaaten debiteurengegevens. De curator heeft overleg gezocht met de bestuurder
met betrekking tot het uitleveren van de administratie.
De bestuurder heeft aangegeven dat zij meent dat er nog administratie op de
server

zou staan. Inmiddels heeft de curator ook de administratie die w el aanw ezig is
onderzocht. Dit heeft een aantal vragen opgew orpen, w elke de curator met de
bestuurder zal bespreken.
Het onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur w ordt samen
met het onderzoek in het faillissement van Art of Cards en M.M. Gerlach
uitgevoerd omdat de vennootschappen aan elkaar zijn gelieerd. Zodra dit
onderzoek is afgerond w orden alle bevindingen met de bestuurder besproken.
De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar onregelmatigheden door
de curator voortgezet. Het onderzoek verkeert in een vergevorderd stadium.
De verw achting is dat dit onderzoek komende verslagperiode w ordt afgerond
en de bevindingen aan de bestuurder w orden voorgelegd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2009 tot en met 2012 zijn op tijd gepubliceerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op enig moment zal er onderzoek in de administratie moeten w orden gedaan
of er
aanw ijzingen zijn voor onbehoorlijk bestuur, onttrekkingen, Paulianeuze
rechtshandelingen
e.d. Dit zal samen w orden gedaan met soortgelijk onderzoek in de
administraties van AoC en
Vlinders (zie 1.8 eerste verslag). In hoeverre het dan nodig zal zijn om ook
over de
administratie die de accountant nog onder zich heeft te beschikken, zal moeten
w orden bezien.
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naast het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, w ordt de
administratie ook onderzocht op andere onregelmatigheden zoals
verrekeningen in strijd met artikel 54 Fw . Niet is gebleken van paulianeuze
transacties.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek loopt.
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Het onderzoek naar onregelmatigheden in het faillissement van Art of Cards
is nagenoeg afgerond. Er moet nog aansluiting w orden gezocht bij de
(aanw ezige) administratie van M.M. Gerlach Holding en Vlinders. Dit zal
komende verslagperiode w orden afgerond, w aarna de bevindingen zullen
w orden gedeeld.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.099,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator hoopt het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid komende
periode af te ronden.
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Afronden onderzoek onregelmatigheden en bespreking daarvan met de
bestuurder.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar onregelmatigheden.
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10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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