Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
13-06-2019
F.05/18/439
NL:TZ:0000081124:F001
20-11-2018

R-C
Curator

mr. Schippers
Mr. E.H. Steentjes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gierkink Houtindustrie B.V.

20-12-2018
1

Gegevens onderneming
Gierkink Houtindustrie B.V., gevestigd aan de Vragenderw eg 69 in Vragender.

20-12-2018
1

Activiteiten onderneming
De uitoefening van een houtw arenbedrijf (productie onderdelen voor borstels,
bezems en andere aanverw ante artikelen).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 708.482,00

€ 16.241,00

€ 427.716,00

2016

€ 547.379,00

€ -26.295,00

€ 228.456,00

2017

€ 381.681,00

€ -180.268,00

€ 146.677,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

20-12-2018
1

Boedelsaldo
20-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 17.916,21

12-03-2019
2

Boedelsaldo
€ 46.670,90

13-06-2019
3

Boedelsaldo
€ 21.740,67
In de afgelopen verslagperiode is een eerste voorschot salaris curator
uitbetaald. Verder hebben alleen rentebijschrijvingen plaatsgevonden.

Verslagperiode
20-12-2018
1

van
20-11-2018
t/m
20-12-2018

13-06-2019
3

van
12-3-2019
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31,90 uur

2

38,90 uur

3

13,50 uur

totaal

84,30 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Door curator: 17,50 uren
Door kantoorgenoot mevr. mr. Meijer: 5,20 uren
Door faillissementsmedew erker: 9,20 uren

20-12-2018
1

Door curator: 14,50 uren
Door kantoorgenoot mr. N.G. Cornelissen: 20,30 uren
Door faillissementsmedew erkers: 4,10 uren

12-03-2019
2

Door curator: 6,90 uren
Door kantoorgenoot mr. N.G. Cornelissen: 5,70 uren
Door faillissementsmedew erkers: 0,90 uren

13-06-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht in december 2003. Bestuurder en
tevens enig aandeelhouder is Gierkink Vragender Holding B.V. Deze
rechtspersoon w ordt op haar beurt bestuurd door de vennootschappen J.M.B.
Gierkink Holding B.V. en C.G.M. W iegerinck Holding B.V.

20-12-2018
1

Naast de gefailleerde vennootschap zijn er onder de holding nog een aantal
w erkmaatschappijen actief (houtdrogerij en bouw bedrijf). Deze zijn niet
gefailleerd.

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

20-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

20-12-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Vragenderw eg 69 te Vragender w erd door de
gefailleerde vennootschap gehuurd van Gierkink Vragender Holding B.V. Dit
betrof een onderhuurovereenkomst. Gierkink Vragender Holding B.V. huurt op
haar beurt van Gierkink Beheer B.V. De onderhuurovereenkomst is in het kader
van een activatransactie (zie hierna) met w ederzijds goedvinden beëindigd per
datum faillissement.

20-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gierkink Houtindustrie B.V. kende de afgelopen jaren een toenemend negatief
exploitatieresultaat, w aardoor het eigen vermogen fors negatief w as. De
tekorten w erden lange tijd door de holding gedekt, hetgeen heeft geleid tot
een omvangrijke rekening-courant schuld aan de holding. Recent is gefailleerde
geconfronteerd met een voor haar negatief vonnis in een lopend
handelsgeschil, hetgeen heeft geresulteerd in een substantiële verplichting die
zij niet kon nakomen en w aarvoor ook de holding niet langer bereid w as deze
voor haar rekening te nemen. Het bestuur heeft daarop besloten om het
faillissement aan te vragen.

20-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-12-2018
1

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-12-2018
1

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-11-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met UW V
Opstellen en versturen ontslagbrieven
Bijw onen bijeenkomst UW V

20-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

20-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad hout (beuken + overige voorraad)

20-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en onderhandelingen met koper(s).

20-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De voorraad is onderhands verkocht aan Gierkink Houtdrogerij B.V. Om in de
toekomst een evt. herstart van de gestaakte activiteiten open te houden heeft
koper ook de goodw ill (handelsnaam, klantinformatie, etc.) overgenomen.

20-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en onderhandelingen met koper(s)

20-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 36.816,34

€ 12.870,06

totaal

€ 36.816,34

€ 12.870,06

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Alle pre-faillissementsdebiteuren hebben inmiddels betaald. Een bedrag van €
12.870,06 is ontvangen op de boedelrekening en het andere deel is binnen
gekomen op de betaalrekening van gefailleerde bij de Rabobank. Zie verderop.

20-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven en manen debiteuren.
Monitoren betalingen.

20-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

20-12-2018
1

De debiteuren w aren verpand aan de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
De bank had op datum faillissement slechts een beperkte vordering van ca €
5.000,00. De curator heeft dit praktisch met de bank opgelost en vanuit de
opbrengst van de verkoop van de voorraad een bedrag van € 5.000,00 op de
betaalrekening gestort, w aarmee het tekort w erd aangezuiverd en er een te
verw aarlozen creditsaldo ontstond. Daarop heeft de Rabobank haar
zekerheden vrijgegeven en kon de curator de debiteuren als vrij actief aan de
boedel toevoegen. Uit dien hoofde heeft de Rabobank nog een bedrag van €
23.946,28 met de boedel af te rekenen.

Het hierboven genoemde bedrag is op 27 december 2018 bijgeschreven op de
boedelrekening.

12-03-2019
2

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

20-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie punt 5.1 (niet meer van toepassing)

20-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.1 (niet meer van toepassing)

20-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

20-12-2018
1

De curator heeft een partij hout afgegeven aan een voormalig klant van
gefailleerde die genoegzaam heeft aangetoond daarvan eigenaar te zijn.

12-03-2019
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

20-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

20-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met Rabobank inzake afw ikkeling zekerheidspositie.

20-12-2018
1

Contact met Rabobank
Contact met W eneco inzake eigendomsclaim

12-03-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een aantal
orders uitgevoerd voor één van de grootste klanten van gefailleerde. De
w erkzaamheden ter zake zijn zo goed als afgerond.

20-12-2018
1

De w erkzaamheden zijn in december 2018 volledig afgerond en aan de klant
gefactureerd.

12-03-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Op korte termijn zal de balans w orden opgemaakt en zal ook het exploitatie
overzicht van de voortzetting w orden geproduceerd.

20-12-2018
1

Omzet verkopen: 9.098,29 euro
Kosten verkopen: 4.200,00 euro

12-03-2019
2

Netto verkoopresultaat: 4.898,29 euro

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact en afstemming bestuurder en klant i.v.m. uitvoering order.

20-12-2018
1

Afrekening en facturering verkopen.

12-03-2019
2

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

20-12-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

20-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van het bedrijf is geen goedkeuringsverklaring van een
accountant vereist. Er is w el telkens een samenstellingsverklaring afgegeven.

20-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

20-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-12-2018
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

20-12-2018
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Ja
De curator is (voorlopig) van oordeel dat de overdracht van materiële vaste
activa van gefailleerde naar Gierkink Vragender Holding B.V. en de overdracht
van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde naar Gierkink Houtdrogerij
B.V., allebei begin 2016, als paulianeus kan w orden gekw alificeerd. De
onderliggende rechtshandelingen zijn door de curator vernietigd en
genoemde vennootschappen zijn uitgenodigd om hierover met de curator in
gesprek te gaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-06-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er heeft een eerste boekenonderzoek plaatsgevonden. De bevindingen zullen
op korte termijn met de bestuurder(s) w orden besproken. Daarna zal de
curator een standpunt innemen.

12-03-2019
2

De afgelopen periode is het boekenonderzoek voortgezet en heeft er een
tussentijdse bespreking met de bestuurders plaatsgevonden. Ook is er door
de bestuurders en hun adviseur nadere informatie verschaft en zijn de
nodige stukken toegezonden. De curator heeft zich inmiddels een voorlopig
oordeel gevormd en zijn bevindingen met
de bestuurders gedeeld.

13-06-2019
3

Er is vooralsnog geen aanleiding om de bestuurders aansprakelijk te houden
op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur. W el ziet de curator voldoende
aanleiding om één of meerdere rechtshandelingen aan te tasten. De
bestuurders zijn uitgenodigd om op deze voorlopige bevindingen te reageren
en evt. daarover met de curator in gesprek te gaan. Zie hiervoor onder 7.6.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste boekenonderzoek

12-03-2019
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
Overleg bestuurders/overige vennootschappen (pauliana)

13-06-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 29.308,05

12-03-2019
2

Door UW V ingediende loonvordering over de opzegtermijn, alsmede de
premies over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.630,00

20-12-2018
1

€ 36.335,00

12-03-2019
2

€ 32.019,00

13-06-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.429,98

12-03-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

20-12-2018
1

7

12-03-2019
2

6

13-06-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 701.352,12

20-12-2018
1

€ 702.541,90

12-03-2019
2

€ 701.829,75

13-06-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

20-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven bekende crediteuren
Verifiëren van vorderingen

20-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afrekening zekerheden met de Rabobank.
Afw ikkeling voortzetting onderneming.
Rechtmatigheidsonderzoek.

20-12-2018
1

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

12-03-2019
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
Overleg bestuurders/overige vennootschappen (pauliana)

13-06-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2019
3

