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Algemene gegevens
Naam onderneming
Inkoopcentrum Ger Pfennings B.V.

05-09-2019
1

Gegevens onderneming
Het betreft een besloten vennootschap. De statutaire zetel is de gemeente
Heerlen. Er w erd geëxploiteerd te Sittard aan de Industriestraat 5-11.

05-09-2019
1

Het KvK-nummer is 60697458.
De vennootschap w erd opgericht bij akte d.d. 16-05-2014.
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EURO 1,00.

Activiteiten onderneming
Groot- en detailhandel in meubels en aanverw ante w oninginrichtingsartikelen,
het uitoefenen van holding, management en beheeractiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 110.756,00

€ 1.000.026,00

2016

€ 13.477,00

€ 714.856,00

2015

€ -116.341,00

€ 436.009,00

05-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de administratie en overige financiële
gegevens. De hier genoemde gegevens zijn derhalve ontleend aan de bij de
Kamer van Koophandel geregistreerde gegevens.

05-09-2019
1

De curator heeft inmiddels de beschikking gekregen over financiële
informatie. Deze is echter nog verre van compleet.

03-12-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-09-2019
1

Toelichting
Inkoopcentrum had geen personeelsleden in dienst.

Toelichting
Inkoopcentrum leende personeel in van W ooncentrum Ger Pfennings BV.
Deze vennootschap is eerder in staat van faillissement verklaard.

03-12-2019
2

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
5-11-2019

05-09-2019
1

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

03-12-2019
2

t/m
29-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 3 min

2

188 uur 42 min

totaal

241 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is de besloten vennootschap Morich B.V.. De heer L.R. Geuken is
enig aandeelhouder en bestuurder van Morich B.V.

05-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor thans bekend geen lopende procedures.

05-09-2019
1

Inmiddels heeft Spotcap, die een lening aan curanda had verstrekt, de
curator gedagvaard in verband met door Spotcap gepretendeerde
pandrechten. De curator heeft deze vernietigd. Deze kw estie w ordt op 18
december 2019 bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht aangebracht.

03-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
Bij gebreke van informatie door de bestuurder is dit thans niet bekend.

05-09-2019
1

1.4 Huur
De curator onderzoekt de juridische relatie tussen curanda en de eigenaar van
het gebouw w aar de meubels zijn opgeslagen.

05-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak is de afw ezigheid van liquide middelen om te kunnen
betalen. De dieper liggende oorzaken w orden onderzocht.

05-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-09-2019
1

Toelichting
Inkoopcentrum had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Meubilair c.a.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Na de ontruiming op het adres aan de Industriestraat 5-11, heeft de
bestuurder de meubels elders opgeslagen, toen in de verw achting dat hij een
doorstart zou kunnen maken.

05-09-2019
1

De bestuurder heeft aangegeven dat een groot deel van de meubels c.a. na
de opslag elders gestolen is.
De curator zal zo spoedig mogelijk het nog w el aanw ezige meubilair verkopen.
De curator heeft op een aantal plaatsen zeer veel meubilair aangetroffen. De
curator heeft het meubilair onder zich genomen en naar een door de curator
gehuurde bedrijfsruimte gebracht. De curator is doende het meubilair te
veilen. De veilingen zijn afgerond voor 31 december 2019. Het pand zal dan
w orden opgeleverd. De veilingen zullen vermoedelijk een bedrag opleveren
van om en nabij EURO 160.000,00 voor aftrek van alle kosten. Zoals de stand
van zaken nu is zal er om en nabij EURO 110.000,00 resteren na aftrek van
alle directe kosten.

03-12-2019
2

De curator heeft grote inspanningen moeten verrichten om het meubilair te
localiseren, veilig te stellen, op te halen en te veilen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De fiscus
heeft einde 2018, begin 2019 op het oude adres ook beslag op de meubels
c.a. gelegd. De fiscus is om nadere informatie en overleg gevraagd.

05-09-2019
1

Van de zijde van de fiscus is informatie ontvangen. Kopieën van exploten en
beslagleggingen zijn aan de curator verstrekt.

03-12-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er is vastgesteld w elk meubilair er nog is.

05-09-2019
1

Ophalen van al het meubilair op verschillende locaties. Verder w erden
eigendomsvoorbehouden en mogelijke retentierechten in kaart gebracht.
Daar w aar rechtsgeldig een eigendomsvoorbehoud bedongen w as, zijn
goederen geretourneerd.

03-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn, voor zover bekend geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 175.000,00

05-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Spotcap heeft in 2018 een krediet aan Inkoopcentrum Ger Pfennings verstrekt.
Pro resto claimt Spotcap nog een bedrag van afgerond EURO 175.000,00 te
vorderen te hebben.

5.2 Leasecontracten
Er is een (1) leasecontract aangetroffen ter zake een bestelbus. Deze is
geleasd bij de Rabobank. De Rabobank heeft de lease-overeenkomst
opgezegd. Het voertuig moet retour.

05-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Spotcap claimt een pandrecht te hebben verkregen. Dit pandrecht is door de
curator niet erkend.

05-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een 11-tal leveranciers claimt een eigendomsvoorbehoud. Onbekend is of die
goederen nog aanw ezig zijn. Dit zal nader onderzocht w orden.

05-09-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Leveranciers doen ook een beroep op een recht van reclame. Voor zover nu te
overzien w ordt niet aan de vereisten daarvoor voldaan.

05-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De overeenkomsten met Spotcap w erden beoordeeld en er vindt overleg met
Spotcap plaats.

05-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetten van de exploitatie door de curator.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator betw ijfelt of hieraan w ordt voldaan. De bestuurder dient nog steeds
informatie te verschaffen.

05-09-2019
1

De bestuurder verschaft geen informatie aan de curator. De curator is
doende informatie op een andere w ijze te verzamelen.

03-12-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2015 w erd op 22-09-2016 gedeponeerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2016 w erd op 30-06-2017 gedeponeerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2017 w erd op 23-02-2018 gedeponeerd.

05-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze is niet noodzakelijk.

05-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover bekend is hieraan voldaan.

05-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit is in onderzoek.

05-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-09-2019
1

Toelichting
Zoals hiervoor al gemeld heeft de curator het pandrecht van Spotcap niet
erkend.

Toelichting
Hiervoor w erd reeds gemeld dat Spotcap een procedure heeft geëntameerd.
Spotcap heeft bovendien conservatoire beslagen gelegd onder BVA.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-12-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.146,00

05-09-2019
1

Toelichting
Dit is het bedrag dat tot nu formeel door de fiscus is ingediend. Het is inmiddels
duidelijk dat er nog een behoorlijk aantal vorderingen nader zullen w orden
ingediend.
€ 39.190,00

03-12-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft nadere aanslagen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-09-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering; er w as geen personeel in dienst.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 175.000,00

03-12-2019
2

Toelichting
Dit betreft afgerond de vordering van Spotcap, w aarvoor zij pandrechten
claimt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
32

05-09-2019
1

Toelichting
Er zijn tot nu toe 32 concurrente crediteuren bekend geraakt.
36

03-12-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 560.591,71

05-09-2019
1

€ 637.345,15

03-12-2019
2

Toelichting
Van de concurrente crediteuren is Pfennings c.s de grootste met een
vordering van afgerond EURO 431.000,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit ogenblik is hier nog niets over te zeggen.

05-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures bekend op dit moment.

05-09-2019
1

Hiervoor w erd reeds gemeld dat Spotcap een procedure heeft gestart.

03-12-2019
2

9.2 Aard procedures
Het betreft de discussie over de geldigheid dan w el ongeldigheid van
pandrechten.

03-12-2019
2

9.3 Stand procedures
De procedure w ordt aangebracht op 18 december 2019.

9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop van het actief;
Verkrijgen van de administratie, jaarstukken e.d.;
Teruggave lease voertuig;
Onderzoek oorzaken faillissement;
Onderzoek bestuur.

05-09-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend op dit ogenblik.

05-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-3-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-12-2019
2

