Openbaar faillissementsverslag
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7
19-11-2020
F.10/19/271
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R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr M. Kooiman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Geofluid Netherlands B.V.

07-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geofluid
Netherlands B.V. is blijkens het handelsregister gevestigd aan de Van der
W aalsstraat 18 te (2665 JK) Bleisw ijk, statutaire zetel te Bergschenhoek,
Gemeente Lansingerland.

07-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister:
Het ontw ikkelen, ontw erpen, construeren, produceren, onderhouden van - en
het verlenen van diensten voor de productie van ondergrondse energetische
stoffen in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen, voorts het opleiden van
medew erkers op dit gebied, alsmede het doen van onderzoek op dit gebied en
het ontw ikkelen en innoveren op dit gebied alsmede holding.
Ten tijde van het faillissement w aren alle activiteiten al geruime tijd gestaakt.

Financiële gegevens

07-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 406.292,00

€ -16.136,00

€ 86.009,00

2017

€ 186.626,00

€ -72.764,00

€ 29.227,00

2018

€ 68.381,13

€ -14.081,36

€ 24.960,00

Toelichting financiële gegevens
Over de jaren 2016 en 2017 beschikt de curator over een door de accountant
opgesteld jaarrekening. Voor de cijfers over 2018 is uitgegaan van de cijfers
die door de boekhouder zijn verstrekt.

07-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-08-2019
1

€ 0,00

07-02-2020
3

€ 23,66

05-08-2020
5

Toelichting
In de afgelopen periode is alvast een deel van de boedelverplichtingen
voldaan.
€ 23,66

Verslagperiode

02-11-2020
6

Verslagperiode
van
9-7-2019

07-08-2019
1

t/m
7-9-2019
van
7-8-2019

07-11-2019
2

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

07-02-2020
3

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

06-05-2020
4

t/m
5-5-2020
van
6-5-2020

05-08-2020
5

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

02-11-2020
6

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020
t/m
19-11-2020

Bestede uren

19-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 45 min

2

10 uur 54 min

3

7 uur 33 min

4

7 uur 0 min

5

8 uur 42 min

6

3 uur 30 min

7

6 uur 54 min

totaal

51 uur 18 min

Toelichting bestede uren
NB: In het eerste verslag is abusievelijk een langere verslagperiode vermeld.

07-11-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is Geofluid S.A.R.L. gevestigd in Roissy en France in Frankrijk. De
curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

07-08-2019
1

2) De curator heeft inmiddels met de Franse bestuurder gesproken. Ook heeft
zij met de heer Adegeest, die middels E.C.A. Adegeest Beheer B.V. bestuurder
w as tot 24 augustus 2018, gesproken.

07-11-2019
2

1.2 Lopende procedures
1) Onbekend.

07-08-2019
1

2) Door de vennootschap is een procedure aanhangig gemaakt voor
faillissementsdatum tegen haar voormalig bestuurder. Ten tijde van
faillissementsdatum stond de zaak op de parkeerrol. Deze zaak is thans
ambtshalve doorgehaald door de rechtbank.

07-11-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
1) Onbekend.

07-08-2019
1

2) De curator zal de lopende verzekeringen opzeggen.

07-11-2019
2

Er zijn geen verzekeringen meer om op te zeggen.

07-02-2020
3

1.4 Huur
1) De huur zou reeds geruime tijd geleden zijn opgezegd.

07-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
1) De curator heeft nog geen contact gehad met de bestuurder. De advocaat
van de bestuurder is verzocht aan de bestuurder kenbaar te maken dat er
spoedig contact met w orden opgenomen met de curator, maar dit heeft niet
tot een resultaat geleid. De oorzaak van het faillissement is de curator
daardoor nog niet bekend en w ordt onderzocht.

07-08-2019
1

2) Inmiddels heeft een bespreking plaats gevonden met de voormalig
bestuurder en de Franse bestuurder. De voormalig bestuurder heeft verklaard
dat de omzet in 2017 w elisw aar zw aar tegenviel maar dat er zicht w as op een
groot project in België van enkele tonnen. Ook voor 2018 w aren de
vooruitzichten naar zijn zeggen redelijk. Voor de uitvoering van het grote
project w as echter hoge liquiditeit vereist, hetgeen GEOFLUID niet had. Het
project is daarom naar de Franse vennootschap Geofluid s.a.r.l. overgezet. In
de samenw erking tussen de voormalig Nederlandse bestuurder en de Franse
bestuurder ontstonden scheurtjes medio 2018. De voormalig Nederlandse
bestuurder heeft zich toen uitgeschreven als bestuurder. Vervolgens hebben
er nagenoeg geen activiteiten meer in de vennootschap plaatsgevonden. Dit is
door de Franse bestuurder min of meer bevestigd.

07-11-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-7-2019

1

voor zover vereist

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
1)
Volgens opgave van het UW V w as er nog één w erknemer in dienst. Die is na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslagen. Later is er nog
contact met de betreffende w erknemer gew eest. Hij gaf aan al geruime tijd
niet meer in loondienst te zijn van gefailleerde.

07-08-2019
1

2) Voor dit onderdeel zijn geen nadere w erkzaamheden voorzien.

07-11-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1) Geen bijzonderheden.

07-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
1) Doordat de curator nog geen contact heeft gehad met de bestuurder, is nog
onbekend of dat er bedrijfsmiddelen zijn. De curator zal dit nader
onderzoeken.

07-08-2019
1

2) Volgens de voormalig bestuurder zou het materieel zijn overgebracht naar
de Franse bestuurder. De curator doet hier nader onderzoek naar.

07-11-2019
2

De Franse bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen materieel zou zijn
overgebracht naar Frankrijk. Gezien de naar verw achting geringe w aarde van
het materieel doet de curator hier geen nader onderzoek naar.

07-02-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1) Er is geen bodem meer. Hiervan kan dus geen sprake zijn.

07-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1) Nader onderzoek.

07-08-2019
1

2) Nagaan of de activa naar Franse bestuurder is gegaan.

07-11-2019
2

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten voor dit onderdeel.

07-02-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1) Doordat de curator nog geen contact heeft gehad met de bestuurder, is nog
onbekend of dat er voorraden/onderhanden w erk zijn. De curator zal dit nader
onderzoeken.

07-08-2019
1

2) Het is de curator niet van voorraden/onderhanden w erk gebleken.

07-11-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1) Nader onderzoek.

07-08-2019
1

2) Geen w erkzaamheden meer te voorzien.

07-11-2019
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
1) Doordat de curator nog geen contact heeft gehad met de bestuurder, is nog
onbekend of dat er andere activa is. De curator zal dit nader onderzoeken.

07-08-2019
1

2) De curator doet nog onderzoek naar dit onderdeel.

07-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
1) Nader onderzoek.

07-08-2019
1

2) Idem.

07-11-2019
2

2) Geen w erkzaamheden meer te voorzien.

07-02-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend.
totaal

Toelichting debiteuren
1) Doordat de curator nog geen contact heeft gehad met de bestuurder, is nog
onbekend of dat er debiteuren zijn. De curator zal dit nader onderzoeken.

07-08-2019
1

2) Door de vennootschap is een procedure aanhangig gemaakt tegen de
voormalig bestuurder. Hieruit volgt w ellicht een vordering op de voormalig
bestuurder. De curator onderzoekt dit.

07-11-2019
2

De voormalig bestuurder is gesommeerd om de vordering te voldoen.

07-02-2020
3

Zie onder punt 7

06-05-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1) Nader onderzoek.

07-08-2019
1

2) Idem.

07-11-2019
2

Afw achten betaling voormalig bestuurder.

07-02-2020
3

Geen w erkzaamheden meer te voorzien

05-08-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.

5.2 Leasecontracten

07-11-2019
2

5.2 Leasecontracten
Geen.

07-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

07-11-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Geen.

07-11-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

07-11-2019
2

5.6 Retentierechten
Geen.

07-11-2019
2

5.7 Reclamerechten
Geen.

07-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1)
Er zijn geen bankrelaties bekend. Ook anderszins valt voor dit onderdeel nog
niets te melden.

07-08-2019
1

2) Er zijn voor dit onderdeel geen w erkzaamheden voorzien.

07-11-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

07-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-08-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

07-08-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

07-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1) De curator is er in geslaagd in contact te komen met de voormalig
accountant van gefailleerde. Van deze accountant is w at administratie
verkregen die zal w orden onderzocht door de curator.

07-08-2019
1

2) De curator is nog doende de administratie te onderzoeken.

07-11-2019
2

De administratie is onderzocht.

07-02-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
1) De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn gedeponeerd op 25 januari 2017.
Voor 2017 is in het geheel niet aan de deponeringsplicht voldaan.

07-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1) Dit dient nog te w orden onderzocht.

07-08-2019
1

2) Idem

07-11-2019
2

De jaarrekening 2015 vermeldt dat er voor € 20.000 is geplaatst en volgestort.

07-02-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1) In onderzoek.

Toelichting
2) De curator heeft de Franse bestuurder en voormalig bestuurder gesproken.
De curator zal aan de hand van hetgeen is verklaard nader onderzoek doen
naar of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen omtrent het gevoerde bestuur met de
(voormalig) bestuurder gedeeld en is in afw achting van een reactie hierop.
Ja

07-08-2019
1

07-11-2019
2

07-02-2020
3

06-05-2020
4

Toelichting
De curator is doende een regeling te treffen met de (voormalig) bestuurder
ingevolge haar bevindingen over onder andere het gevoerde bestuur. Naar
verw achting zal dit in de volgende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

Toelichting
Met de voormalig bestuurder is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris een regeling getroffen. De regeling is inmiddels nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

05-08-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-08-2019
1

Toelichting
1) In onderzoek.
In onderzoek

07-11-2019
2

Toelichting
2) De curator heeft de Franse bestuurder en voormalig bestuurder gesproken.
De curator zal aan de hand van hetgeen is verklaard nader onderzoek doen
naar of er sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

07-02-2020
3

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen omtrent paulianeus handelen gedeeld met
de betrokkenen en is in afw achting van een reactie hierop.
Ja

06-05-2020
4

Toelichting
De curator is doende een regeling te treffen met de (voormalig) bestuurder
ingevolge haar bevindingen over onder andere paulianeuze handelingen. Naar
verw achting zal dit in de volgende verslagperiode w orden afgew ikkeld.
Ja

05-08-2020
5

Toelichting
Met de voormalig bestuurder is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris een regeling getroffen. De regeling is inmiddels nagekomen.
In onderzoek

02-11-2020
6

Toelichting
Door de curator zijn aan de Franse bestuurder nog vragen gesteld over de
overname van een project door de Franse bestuurder. De curator is nog in
overleg hierover met de (advocaat van de) Franse bestuurder.
Nee

19-11-2020
7

Toelichting
De vragen van de curator zijn beantw oord door de (advocaat) van de Franse
bestuurder. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1) In onderzoek.

07-08-2019
1

2) Idem.

07-11-2019
2

De boekhouding voldoet op zichzelf aan de eisen die daaraan gesteld mogen
w orden. Het vormt een logisch geheel dat de rechten en plichten van de
vennootschap w eergeeft. Voor het overige is de curator in afw achting van
reacties van betrokkenen omtrent haar bevindingen.

07-02-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1)
- Besprekingen met betrokkenen;
- Veiligstellen papieren administratie;
- Nader onderzoek.

07-08-2019
1

2) Nader onderzoek rechtmatigheid.

07-11-2019
2

Idem

07-02-2020
3

Idem

06-05-2020
4

Van de voormalig bestuurder is aanvullende informatie ontvangen ten aanzien
van de rol van de Franse aandeelhouder en bestuurder in het reilen en zeilen
van de onderneming. De curator zal dit zekerheidshalve onderzoeken om te
bezien of de verw ijten dusdanig zijn dat hier nog nadere actie op dient te
w orden genomen.

05-08-2020
5

Inmiddels is er contact gelegd met de Franse bestuurder. Die een Nederlandse
advocaat in de arm heeft genomen. De curator heeft goede hoop op korte
termijn helderheid te krijgen over de gestelde vragen zodat tot afw ikkeling van
dit punt kan w orden overgegaan.

02-11-2020
6

De vragen van de curator zijn beantw oord door de (advocaat) van de Franse
bestuurder. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

19-11-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

07-08-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.495,91

07-08-2019
1

€ 20.770,91

07-11-2019
2

€ 28.855,53

07-02-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

07-08-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM

07-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

07-08-2019
1

5

07-11-2019
2

6

07-02-2020
3

7

05-08-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.110,18

07-08-2019
1

€ 59.078,96

07-11-2019
2

€ 59.540,21

07-02-2020
3

€ 67.004,38

06-05-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1) Nog niet te overzien.

07-08-2019
1

Er valt voor concurrente crediteuren helaas geen uitkering te verw achten in dit
faillissement.

05-08-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1) Nadere inventarisatie.

07-08-2019
1

2) Voor zover er vorderingen van crediteuren blijken uit ontvangen post
w orden deze aangeschreven. Voor het overige zijn voor dit onderdeel geen
bijzondere w erkzaamheden voorzien.

07-11-2019
2

Geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

05-08-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1) Onbekend.

07-08-2019
1

2) E.C.A. Adegeest Beheer B.V.

07-11-2019
2

9.2 Aard procedures
1) Onbekend.

07-08-2019
1

2) Door de voormalig bestuurder is voor zijn vertrek als bestuurder een bedrag
ontvangen van de de rekening van de vennootschap. De vennootschap heeft,
kort gezegd, in de procedure het standpunt ingenomen dat hiervoor geen
rechtsgrond w as en dient te w orden terugbetaald. De voormalig bestuurder
heeft, kort gezegd, het standpunt ingenomen dat de betaling zag op onder
andere verschuldigde managementfee. Door de voormalig bestuurder is een
voorw aardelijke vordering in reconventie ingediend.

07-11-2019
2

9.3 Stand procedures
1) Onbekend.

07-08-2019
1

2) Ten tijde van faillissementsdatum stond de zaak op de parkeerrol in
afw achting van het faillissement. De zaak is thans ambtshalve doorgehaald.

07-11-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
1) Geen.

07-08-2019
1

2) Nagaan mogelijkheden voortzetten procedure tegen de voormalig
bestuurder.

07-11-2019
2

Idem.

07-02-2020
3

Geen w erkzaamheden meer te voorzien.

06-05-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1)
- besprekingen met betrokkenen
- nader onderzoek administratie

07-08-2019
1

2)
- Nagaan activa
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Nagaan vordering op voormalig bestuurder

07-11-2019
2

- Rechtmatigheidsonderzoek
- Nagaan vordering op voormalig bestuurder

07-02-2020
3

- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek

06-05-2020
4

- onderzoek rol Franse aandeelhouder.

05-08-2020
5

Idem.

02-11-2020
6

Afw ikkeling.

19-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1) Nog niet te overzien.

07-08-2019
1

2) Idem.

07-11-2019
2

Indien het onderzoek naar de Franse aandeelhouder geen bijzonderheden
oplevert, zal het eerstvolgende verslag het eindverslag zijn.

05-08-2020
5

De curator w acht de uitkomsten van het overleg met de Franse bestuurder af.

02-11-2020
6

Dit is een eindverslag. De curator zal een afw ikkelingsverzoek gaan indienen.

19-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
2) Zie onder 10.1

07-11-2019
2

idem

07-02-2020
3

idem

06-05-2020
4

idem

05-08-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

