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

6
21-09-2022
F.10/21/129
NL:TZ:0000193773:F001
29-06-2021

R-C
Curator

mr. C.G.E. Prenger
mr P. Beerda

Algemene gegevens
Naam onderneming
GenTrade International B.V.

11-08-2021
1

Gegevens onderneming
KvK: 24311398

11-08-2021
1

Bezoekadres:
Oostkade 54
3221 AK Hellevoetsluis
W ebsite: w w w .gentrade-international.com

Activiteiten onderneming
De export van levensmiddelen en andere gebruikersartikelen, bestemd voor
W est-Afrika en het Caribisch gebied.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.875.778,67

€ 10.533,50

€ 1.126.333,53

2021

€ 0,00

€ -7.230,48

€ 21.511,54

2019

€ 399.021,62

€ -1.011.431,02

€ 15.206,00

2020

€ 158.299,17

€ -566,87

€ 37.100,30

11-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

11-08-2021
1

Er w as ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-08-2021
1

€ 3.630,00

11-11-2021
2

Toelichting
Dit is een boedelbijdrage van de pandhouder om onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheden tot inning van een omvangrijke vordering op een Malinese
debiteur (zie nr. 4). Als er een bate in de boedel vloeit als gevolg van de
inning, zal dit bedrag onder voorw aarden dienen te w orden gerestitueerd aan
de pandhouder.

€ 3.030,00

Verslagperiode

21-09-2022
6

Verslagperiode
van
29-6-2021

11-08-2021
1

t/m
11-8-2021
van
11-11-2021

11-02-2022
3

t/m
10-2-2022
van
11-2-2022

11-05-2022
4

t/m
10-5-2022
van
11-5-2022

18-08-2022
5

t/m
17-8-2022
van
18-8-2022

21-09-2022
6

t/m
21-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 48 min

2

23 uur 0 min

3

7 uur 30 min

4

1 uur 36 min

5

1 uur 54 min

6

2 uur 36 min

totaal

45 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De meest tijd gedurende de afgelopen verslagperiode is besteed aan
onderzoek van de administratie alsmede onderzoek naar de mogelijkheden tot
inning van een omvangrijke vordering op een Malinese debiteur.

11-11-2021
2

De meest tijd gedurende de afgelopen verslagperiode is besteed onderzoek
naar de mogelijkheden tot inning van een omvangrijke vordering op een
Malinese debiteur.

11-02-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van GenTrade International B.V. is
GenTrade Holding B.V. De heer M.J. Fluit w as op zijn beurt bestuurder en enig
aandeelhouder van GenTrade Holding B.V.

11-08-2021
1

Zow el GenTrade Holding als GenTrade International zijn op 29 juni 2021 op
eigen verzoek failliet verklaard met benoeming van mr. P. Beerda als curator.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement liep er tevens een
faillissementsaanvraag van een crediteur.

11-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is geïnformeerd dat er geen verzekeringen liepen.

11-08-2021
1

1.4 Huur
De curator is geïnformeerd dat er geen huurovereenkomsten zijn.

1.5 Oorzaak faillissement

11-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het verzoek w aarmee het faillissement is aangevraagd is het volgende
vermeld:

11-08-2021
1

"Met betrekking tot de faillissementsaanvraag GenTrade International B.V. en
GenTrade Holding B.V.
Deze zakelijke entiteiten beschikken niet meer over voldoende middelen om
haar crediteuren te kunnen betalen als gevolg van een debiteur die zijn schuld
van meer dan 1 miljoen niet betaalt.
Deze situatie bestaat nu ruim 2 jaar. Op beloftes van betreffende debiteur dat
vorderingen betaald zouden w orden is het gehele vermogen uit GenTrade
Holding gehaald en toegew end om een deel van de vorderingen van
crediteuren te voldoen. De middelen uit de Holding zijn uitgeput, de vordering
door de debiteur is niet voldaan en de vorderingen van de crediteuren zijn
dusdanig dat er geen zich is op een oplossing."
Hierbij acht de curator van belang te vermelden dat de betreffende debiteur is
gevestigd in Mali.
Tot op heden heeft de curator geen andere oorzaak voor het faillissement
kunnen vaststellen dan die voortvloeit uit de hiervoor vermelde situatie.

11-05-2022
4

De curator heeft geen andere oorzaak voor het faillissement kunnen
vaststellen.

21-09-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

11-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator is niet bekend met onroerende zaken.

11-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is geïnformeerd dat, op zeer beperkt kantoormeubilair en een PC
na, er geen activa zijn.

11-08-2021
1

De genoemde activa zullen niet te gelde gemaakt w orden gelet op het feit dat
de daarmee gepaard gaande kosten de opbrengsten zullen overstijgen.

11-02-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

11-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad/onderhanden w erk.

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

11-08-2021
1

Beschrijving

Omvang

Debiteur in Mali (Afrika)

€ 2.532.402,73

totaal

€ 2.532.402,73

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de boekhouding van de GenTrade International blijkt een vordering met
een omvang van EUR 2.532.402,73 op een debiteur in Mali. Uit een schrijven
van de betreffende debiteur van 8 maart 2019 blijkt dat de betreffende
debiteur daarvan in ieder geval een bedrag van EUR 1.881.435.24 erkent.

11-08-2021
1

De vordering staat al langere tijd open en er is slechts mondjesmaat op
betaald de afgelopen jaren.
De curator heeft om de mogelijkheden tot inning van deze vordering te
onderzoeken een boedelbijdrage van EUR 3.000 (excl. btw ) ontvangen van de
pandhouder.

11-11-2021
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om deze vordering te innen. De resultaten daarvan zijn gedeeld
met de pandhouder tezamen met een begroting van de kosten om de
vordering te innen, met daarbij een verzoek om een aanvullende
boedelbijdrage. De curator is thans in afw achting van een bericht van de
pandhouder of de deze daartoe bereid is.

11-02-2022
3

De curator is, ondanks meerdere herinneringen van zijn zijde, nog altijd in
afw achting van een bericht van de pandhouder.

11-05-2022
4

De curator is nog in overleg met de pandhouder, maar ziet de mogelijkheden
om de vordering te innen dan w el op andere w ijze te gelde te maken somber
in.

18-08-2022
5

De pandhouder heeft te kennen gegeven geen aanvullende boedelbijdrage
te w illen doen en heeft haar pandrecht daarop vrijgegeven. De curator heeft
de mogelijkheid onderzocht de vordering over te dragen aan een partij in
Mali, maar daartoe blijken geen mogelijkheden te bestaan. De curator
beschouw t de vordering als oninbaar en zal zijn w erkzaamheden met
betrekking daartoe staken.

21-09-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gelet op het pandrecht van de ING bank op de debiteurenportefeuille van
GenTrade International B.V. (zie hierna onder 5.1) is de curator met de bank in
overleg over onderzoek naar de mogelijkheid om de betreffende vordering te
innen.

11-08-2021
1

Overleg inzake boedelbijdrage alsmede onderzoek naar mogelijkheden tot
inning vordering op Malinese debiteur.

11-11-2021
2

Onderzoek naar de mogelijkheden tot inning van de vordering op de Malinese
debiteur.

11-02-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 189.803,20

11-08-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door ING Bank is aan GenTrade International B.V. een krediet van EUR 200.000
beschikbaar gesteld. GenTrade International en GenTrade Holding B.V. zijn met
ING een een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst ("CJMO
akte") aangegaan, w aardoor GenTrade Holding ook beschikking had over het
aan GenTrade International B.V. verstrekte krediet. Onder de CJMO akte
hebben zow el GenTrade International als GenTrade Holding zich over en w eer
hoofdelijk aansprakelijk gesteld jegens ING.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten.

11-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
CJMO akte (zie 5.1)
Pandrecht op bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen.

11-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
ING bank heeft als pandhouder een separatistenpositie. De curator is thans
met ING bank in overleg over inning van de vordering op de Malinese debiteur
(zie 4.1).

11-08-2021
1

Zie voor een update onder nr. 4.

11-11-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 3.630,00
Toelichting
Zie onder 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-05-2022
4

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

11-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-08-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft toegang gekregen tot de administratie. Of voldaan is aan de
boekhoudplicht w ordt nog onderzocht.

11-08-2021
1

De boekhouding is onderzocht. De curator zal over een enkel punt nadere
informatie opvragen.

11-11-2021
2

De vragen van de curator zijn naar tevredenheid beantw oord.

11-05-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 4 januari 2021.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 28 april 2020.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 4 februari 2019.

11-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de akte van oprichting blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan ten
tijde van oprichting van de vennootschap.

11-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-08-2021
1

In onderzoek.

Nee

11-05-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-08-2021
1

Nee

11-05-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er w ordt nog onderzocht of zich rondom het faillissement onrechtmatigheden
hebben voorgedaan.

11-08-2021
1

De curator heeft rondom het faillissement geen onrechtmatigheden
geconstateerd.

11-05-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

11-08-2021
1

5

11-05-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 592.993,37

11-08-2021
1

€ 609.284,30

11-05-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-08-2021
1

Gelet op de bereikte conclusie dat de vordering op de Malinese debiteur
oninbaar is, zal de curator het faillissement gaan afw ikkelen. Er is niet
voldoende boedelactief om de kosten van het faillissement te voldoen. Er zal
derhalve geen uitkering aan de concurrente crediteuren plaatsvinden.

21-09-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement liep er tevens een
faillissementsaanvraag van een crediteur.

11-08-2021
1

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de
administratie.

11-08-2021
1

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het
onderzoek of de vordering op de Malinese debiteur kan w orden geïnd.

11-11-2021
2

De curator zal de pandhouder herinneren inzake het voorstel voor een
boedelbijdrage om de vordering op de Malinese debiteur te innen.

11-05-2022
4

Voortzetten overleg met pandhouder inzake de mogelijkheden om de
vordering te innen dan w el te gelde te maken.

18-08-2022
5

De curator zal het faillissement gaan afw ikkelen.

21-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-08-2021
1

De curator zal het faillissement gaan afw ikkelen. Dit is het laatste verslag.

21-09-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

