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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gasklaar B.V.

10-09-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gasklaar B.V.
(hierna: "Gasklaar") is opgericht bij akte van 11 september 2019. Gasklaar is
statutair gevestigd te Spijkenisse en houdt kantoor aan de W ilhelminakade 91
te (3072 AP) Rotterdam. Gasklaar is ingeschreven bij de Kamer van koophandel
onder nummer 75800470.

10-09-2021
1

De naam van de vennootschap luidde tot 21 juli 2021 Eastport Maritime Gas
B.V.

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestonden uit het bevrachten/optreden
als tussenpersoon bij het vervoer van petrochemische gassen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 75.315,00

€ -26.749,00

2020

€ 106.912,00

€ -100.389,00

€ 23.428,00

2019

€ 35.128,00

€ -30.107,00

€ 42.888,00

10-09-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Bedragen zijn afkomstig uit de veiliggestelde financiële administratie van
Gasklaar. De administratie w ordt voor zover noodzakelijk nog nader
beoordeeld.

10-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-09-2021
1

Toelichting
Er w as op datum faillissement een w erknemer in dienst op basis van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigde per 31
augustus 2021. De w erknemer w as tevens titulair bestuurder en middellijk
minderheidsaandeelhouder van de vennootschap.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2021
1

Toelichting
Het saldo van de zakelijke rekeningen is ten tijde van het eerste verslag
ondanks een verzoek toe nog niet op de boedelrekening overgemaakt. Op
datum faillissement vertoonde de zakelijke rekeningen de volgende saldi:
EUR-rekening: EUR 11.821,76
USD-rekening: USD 10.297,71

€ 27.861,98

10-12-2021
2

Toelichting
Van de zakelijke rekeningen zijn de op datum faillissement aangetroffen
bedragen op de boedelrekening bijgeschreven. Verder zijn de
debiteurenontvangsten van na datum faillissement ontvangen. Het salaris
curator is betaald.
Op de zakelijke rekening bevindt zich per de datum van het tw eede verslag
een saldo van (circa) USD 15.383,02. De bank is verzocht het saldo over te
maken op de boedelrekening.

€ 41.360,82
Toelichting
Het saldo van de zakelijke rekening(en) is bijgeschreven op de
boedelrekening. Verder geen w ijzigingen.

Verslagperiode

08-03-2022
3

Verslagperiode
van
10-8-2021

10-09-2021
1

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

10-12-2021
2

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

08-03-2022
3

t/m
7-3-2022
van
8-3-2022

02-06-2022
4

t/m
1-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 12 min

2

14 uur 24 min

3

3 uur 24 min

4

15 uur 18 min

totaal

57 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatiew erkzaamheden: overleg bestuurder, overleg medew erker
financiële administratie groep, overleg Griekse w erknemer/titulair bestuurder.
Onderzoek administratie.

10-09-2021
1

Beoordelen vorderingen op debiteuren, schuldenlast en w ijze afw ikkeling.

10-12-2021
2

Aanschrijven debiteuren. Beoordelen reactie(s). Voorbereidingen afw ikkeling
(inventariseren schuldenlast).

08-03-2022
3

Afw ikkeling debiteuren (incasso niet opportuun). Correspondentie w erknemer
en voorbereiding afw ikkeling.

02-06-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder van de vennootschap is de vennootschap Boomert Beheer
B.V. van w elke vennootschap de heer Y. Boomert bestuurder en
aandeelhouder is.

10-09-2021
1

Aandeelhouders van Gasklaar zijn Boomert Beheer B.V., Eastport Maritime B.V.
en Rose Gas B.V.
Titulair bestuurder en w erknemer van de vennootschap w as de heer C.
Triantafyllidis (Griekse nationaliteit). De heer Triantafyllidis is
bestuurder/aandeelhouder van de vennootschap Rose Gas B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

10-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend geen.

10-09-2021
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van een
(onder)huurovereenkomst w aarbij failliet betrokken is. Met betrekking tot de
w oonruimte van de Griekse w erknemer heeft een van de
groepsvennootschappen een (hoofd)huurovereenkomst gesloten en zou
Gasklaar uit hoofde daarvan aan deze groepsvennootschap huurpenningen
verschuldigd zijn. Deze huur is vanw ege de resultaten van Gasklaar echter
nooit in rekening gebracht dan w el geïncasseerd.

10-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het volgende
verklaard. De activiteiten zijn nooit echt van de grond gekomen en omdat dit
na tw ee jaar niet zou zijn gelukt, zou er w einig toekomst in zitten. De
vooruitzichten w aren niet rooskleurig en de markt zou op slot zitten. Klanten
van de andere groepsmaatschappij(en) zouden geen business aan Gasklaar
(w illen) geven. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

10-09-2021
1

Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen op basis w aarvan zou moeten w orden
aangenomen dat er sprake is van een andere oorzaak van het faillissement als
de oorzaak die door de bestuurder w ordt genoemd. De curator acht het
vooralsnog niet aannemelijk dat ten aanzien van het gebrek aan opdrachten
sprake is van verw ijtbaar handelen van het bestuur. Dat de activiteiten te
vroeg zijn gestaakt, acht de curator evenmin aannemelijk. Vanw ege een
aflopend tijdelijk contract met de bestuurder en het beperkte aantal 'externe'
schuldeisers, valt de beslissing tot het staken van de onderneming te
rechtvaardigen.

10-12-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-09-2021
1

Toelichting
De w erknemer (tevens aandeelhouder en titulair bestuurder) had een tw eejarige arbeidsovereenkomst w elke overeenkomst per 31 augustus 2021 zou
aflopen en niet zou w orden verlengd. Het salaris van de w erknemer w as tot en
met juli 2021 betaald. Er w as geen ander personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-09-2021
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-4-2022

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg w erknemer en correspondentie advocaat w erknemer en contact UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

10-09-2021
1

Toelichting onroerende zaken
Niet gebleken van onroerende zaken die in kadastraal eigendom aan Gasklaar
toebehoren.

10-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Check kadaster.

10-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de administratie is niet gebleken dat Gasklaar over eigen bedrijfsmiddelen
zou beschikken. De onderneming maakte gebruik van de faciliteiten van de
groep w aartoe zij behoorde.

10-09-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek administratie.

10-09-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen voorraden of onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden aangetroffen. Er w aren volgens opgave van het bestuur op
datum geen faillissement geen lopende opdrachten meer. Er dienden
uitsluitend nog enkele opdrachtgevers te w orden gefactureerd w aarvoor voor
datum faillissement w erkzaamheden op commissiebasis w aren verricht. Zie ook
Debiteuren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

10-09-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beoordelen administratie. Overleg bestuurder en administratief medew erker.

10-09-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Geen.

10-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Beoordelen stukken.

10-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren uit hoofde van verrichte
w erkzaamheden. Vergoeding op
commissiebasis. Opgave omvang debiteuren
per datum 19 augustus 2021.

€ 23.113,32

€ 9.401,96

Debiteuren uit hoofde van verrichte
w erkzaamheden. Vergoeding op
commissiebasis (commission on demurrage
& commission on freight). Opgave omvang
debiteuren per datum 26 oktober 2021.

€ 11.312,82

€ 9.952,94

totaal

€ 34.426,14

€ 19.354,90

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van (circa) 6 binnen- en buitenlandse debiteuren. Facturatie heeft
voor een aantal debiteuren, na datum faillissement op de gebruikelijke w ijze
plaatsgevonden. Betalingen w orden derhalve op een van de zakelijke
rekeningen van Gasklaar ontvangen.

10-09-2021
1

De debiteuren voldoen de facturen op de zakelijke rekeningen ten name van
failliet. Op de boedelrekening is inmiddels een totaalbedrag van EUR 36.991,16
ontvangen, w elk bedrag deels betrekking heeft op het reeds voor datum
faillissement aanw ezige saldo. In verband met de betalingen in vreemde valuta
(USD) w orden er door de bank kosten in rekening gebracht. Het saldo van een
van de zakelijke rekening bedraagt, als gevolg van debiteurenbetalingen, per
datum van het tw eede verslag USD 15.383,02.

10-12-2021
2

De hierboven onder 4.1 van dit verslag genoemde bedragen zijn onder
voorbehoud. Definitieve vaststelling zal in de komende verslagperiodes
plaatsvinden.
Op basis van de administratie dienen debiteuren nog facturen voor een
totaalbedrag van circa USD 9.222,72 te voldoen. Door debiteuren
w erden/w orden kennelijk in een aantal gevallen lange betalingstermijnen
gehanteerd. De door de boedel te ontvangen bedragen zijn afhankelijk van
w isselkoers en bankkosten.
De curator onderzoekt op w elke w ijze de nog openstaande facturen te gelde
kunnen w orden gemaakt. De curator onderzoekt hierbij een aantal
mogelijkheden, zoals het incasseren van de vorderingen of het overdragen van
vorderingen aan een derde partij.
Drie debiteuren (buitenlandse partijen) zijn aangeschreven met het verzoek
om de openstaande facturen te voldoen. Er hebben geen betalingen
plaatsgevonden. Een debiteur heeft gereageerd en aangegeven dat zij als
tussenpersoon fungeerde en haar opdrachtgever in een insolventieprocedure
verkeert. Gelet op het bedrag van de factuur (ca. USD 470,--) w ordt deze
debiteur als oninbaar beschouw d. De curator tracht de tw ee andere
debiteuren te incasseren.

08-03-2022
3

Vanw ege de aard van de vorderingen (commissie via een tussenpersoon), de
omvang van de bedragen (USD 8.900 resp. USD 1.600) en de
vestigingsplaats van de debiteuren (Singapore en Liberia) acht de curator
verdere incassomaatregelen niet opportuun. Ook de voormalig
w erknemer/operationeel directeur van Gasklaar heeft aangegeven dat
betaling van deze openstaande facturen niet valt te verw achten. De curator
beschouw t de debiteurenincasso daarmee als afgerond.

02-06-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg financiële administratie groep. Beoordelen administratie.
Correspondentie Nederlandse debiteur.

10-09-2021
1

Beoordelen debiteurenadministratie, ontvangsten bankrekening. Contact
financiële administratie Eastport Maritime groep.

10-12-2021
2

Aanschrijven debiteuren, beoordelen administratie en reactie.

08-03-2022
3

Afw ikkeling openstaande debiteuren.

02-06-2022
4

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

10-09-2021
1

Er is geen sprake van financiering door een bank. Gasklaar w erd voor haar
activiteiten door groepsvennootschappen gefinancierd. Op datum faillissement
vertoonde de aangehouden bankrekeningen een positief saldo.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van lopende leasecontracten.

10-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn er geen zekerheden
gevestigd.

10-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

10-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-09-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen administratie en overleg bestuur.

10-09-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er zijn geen activiteiten voortgezet. Voor datum faillissement verrichte
w erkzaamheden zijn na datum faillissement gefactureerd.

10-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er zijn tot kort voor het indienen van het faillissementsverslag nog geen
mutaties op de boedelrekening te melden. Bij het volgende verslag zal een
financieel verslag w orden bijgevoegd.

10-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurder en administratief medew erker groep over lopende
activiteiten en te factureren w erkzaamheden.

10-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart van de onderneming.

10-09-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-09-2021
1

Geen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is toegang gekregen tot de financiële administratie van Gasklaar. Deze is
veiliggesteld. Desgevraagd is toelichting gekregen op diverse onderw erpen en
zijn nadere stukken (o.a. rekeningafschriften, overeenkomsten) ontvangen. In
het volgende verslag zal nader w orden ingegaan op de vraag of voldaan is
aan de boekhoudplicht.

10-09-2021
1

De curator heeft geen bijzonderheden geconstateerd. De administratie lijkt te
voldoen aan de eisen die daaraan mogen w orden gesteld.

10-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Over de jaren 2019 en 2020 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

10-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de volstortingsverplichting.

10-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-09-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

10-12-2021
2

Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

Nee

10-12-2021
2

Toelichting
Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen dat er sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nader onderzoek zal in de komende verslagperiode(s) w orden verricht.

10-09-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg bestuurder, overleg w erknemer/titulair bestuurder. Onderzoek
administratie.

10-09-2021
1

Beoordelen (debiteuren)administratie en correspondentie voormalig
w erknemer/bestuurder.

10-12-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-09-2021
1

UW V zal uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen na datum
faillissement een boedelvordering hebben. Verder is het salaris curator een
boedelvordering.

€ 9.117,39

10-12-2021
2

Toelichting
UW V heeft uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen na datum
faillissement een boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR
9.117,39.
Verder is in de afgelopen periode het salaris curator betaald over de periode
van datum faillissement tot en met 31 oktober 2021. Dit betreft een bedrag
van EUR 9.129,18 (incl. btw ).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.040,00

10-09-2021
1

Toelichting
Uit hoofde van onbetaald gelaten loonheffingen over de periode februari t/m
juni 2021 heeft de Belastingdienst een (voorlopige) vordering van in totaal
15.040 ingediend.

€ 368,00

10-12-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft uit hoofde van een vordering omzetbelasting over het
derde kw artaal 2021 een vordering van EUR 368 ingediend.

Toelichting
De ontvanger heeft een aanvullende fiscale vordering ingediend van EUR
3.068 uit hoofde van loonheffingen over juli 2021.

8.3 Pref. vord. UWV

02-06-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-09-2021
1

Vooralsnog onbekend. Het salaris van de w erknemer is tot en met juli 2021
voldaan.

€ 2.252,68

10-12-2021
2

Toelichting
UW V heeft uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen van voor datum
faillissement een preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van
EUR 2.252,68.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-09-2021
1

Mogelijk heeft de w erknemer nog vorderingen op basis van de
arbeidsovereenkomst die niet door het UW V w orden vergoed.

€ 5.397,73

10-12-2021
2

Toelichting
De voormalig w erknemer, tevens bestuurder en middellijk aandeelhouder,
heeft een (voorlopige) vordering van EUR 5.397,73 ingediend in verband met
niet ontvangen huisvestingskosten, die (ook) niet door het UW V zijn vergoed.
De curator heeft deze vordering voorlopig erkend maar de vordering zal nog
nader w orden beoordeeld.

Toelichting

02-06-2022
4

De vordering van de w erknemer is beoordeeld en (voorlopig) akkoord
bevonden. Deze vordering zal w orden meegenomen in de afw ikkeling. Er zijn
geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3
Toelichting
Dit betreffen in elk geval tw ee groepsvennootschappen. Het exacte aantal
schuldeisers is niet duidelijk maar het betreft een beperkt aantal.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-09-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 125.000,00

10-09-2021
1

Toelichting
Groepsvennootschappen hebben volgens de administratie verschillende
vorderingen op Gasklaar voor een totaalbedrag van tussen (circa) EUR 120.000
en EUR 125.000. Dit betreffen vorderingen uit hoofde van rekening courant
verhoudingen, een verstrekte geldlening en verschuldigde huurkosten. De
curator zal in een volgend verslag opgave doen van de verschillende
bedragen. Overige schuldeisers zouden nog vorderingen voor een bedrag van
circa EUR 680 hebben.

Toelichting

10-12-2021
2

De vordering van de gelieerde partijen zouden volgens de beschikbare
informatie als volgt zijn opgebouw d:
Lening Eastport Maritime Europe: EUR 25.000
Rekening courant Boomert Beheer: EUR 4.354
Rekening courant Eastport Maritime Europe: EUR 78.126
Huurvordering incl. btw : EUR 12.815,18
Gelet op de verw achte w ijze van afw ikkeling zal de curator vooralsnog een
nadere beoordeling van de vorderingen achterw ege laten.

Toelichting

08-03-2022
3

Vanuit de groep w aartoe Gasklaar behoorde is een aantal (aanvullende)
vorderingen ingediend. De curator heeft deze vorderingen voorlopig betw ist.
De vorderingen hebben betrekking op w erkzaamheden van de advocaat van
de groep die aan een groepsentiteit in rekening zijn gebracht en hebben, in elk
geval deels, betrekking op w erkzaamheden na datum faillissement. Afhankelijk
van de w ijze van afw ikkeling van het faillissement zal ten aanzien van de
vorderingen een definitief standpunt w orden ingenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend. De curator verw acht op basis van het te naar
verw achting te realiseren boedelactief en de begrote schuldenlast dat het
faillissement voor vereenvoudigde afw ikkeling in aanmerking komt.

10-09-2021
1

Geen w ijzigingen.

10-12-2021
2

Op basis van het voor verdeling beschikbare actief en thans bekende
schuldenlast zal het faillissement op grond van artikel 137a Fw
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld, w aarbij na betaling van de fiscale schuld
en de vordering van het UW V, de preferente vordering van de w erknemer
grotendeels kan w orden voldaan.

02-06-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen administratie.

10-09-2021
1

E-mailcorrespondentie voormalig w erknemer/bestuurder. Beoordelen
administratie.

10-12-2021
2

Beoordelen ingediende vorderingen groep.

08-03-2022
3

Voorbereiden afw ikkeling faillissement.

02-06-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende periode in elk geval op:

10-09-2021
1

het beoordelen van de administratie;
het incasseren van debiteuren;
het inventariseren van de schuldenlast.
De curator richt zich in de komende periode in elk geval op:

10-12-2021
2

het te gelde maken van debiteuren;
voorbereidingen treffen voor de afw ikkeling van het faillissement.
Geen w ijzigingen.

08-03-2022
3

Afw ikkelen faillissement (opstellen en indienen afw ikkelverzoek, concept
financieel uitdelingslijst etc.).

02-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10-09-2021
1

De curator zal kort na indiening van dit 4e verslag het faillissement ter
afw ikkeling aan de rechtbank voordragen.

02-06-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag, inventariseren w erkzaamheden.

10-09-2021
1

Opstellen verslag, voorbereiding afw ikkeling.

02-06-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

