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

2
30-12-2021
F.10/21/166
NL:TZ:0000198458:F001
19-08-2021

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr J.H. Huybens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Geergar Management B.V.

30-09-2021
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (3315 PD) Dordrecht aan het adres
Marow ijne 51.

30-09-2021
1

Activiteiten onderneming
Blijkens de inschrijving in het handelsregister van de KvK is gefailleerde een
onderneming met als activiteiten “algemene burgerlijke en utiliteitsbouw , het
verlenen van service en het uitvoeren van onderhoudsw erkzaamheden aan
technische installaties, alsmede het verrichten van onderhouds-, service-, en
beheerw erkzaamheden ten behoeve van gebouw en, alles in de ruimste zin”.
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde strookt deze omschrijving
met de feitelijke activiteiten van gefailleerde.

Financiële gegevens

30-09-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 2.610.110,00

€ 196.141,00

€ 2.168.663,00

2018

€ 362.727,00

€ 15.944,00

€ 495.640,00

2016

€ 90.696,00

€ 8.821,00

€ 381.094,00

2019

€ 1.163.989,00

€ 138.164,00

€ 677.210,00

2017

€ 65.280,00

€ 222.673,00

€ 412.288,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van 2017 tot en met 2019. De
cijfers van 2020 zijn afkomstig uit de kolommenbalans.

30-09-2021
1

In het eerste verslag zijn bij de omzetcijfers abusievelijk de brutobedragen
genoteerd. Deze omissie is hersteld.

30-12-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

30-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-09-2021
1

€ 1.355,20

30-12-2021
2

Verslagperiode
van
19-8-2021

30-09-2021
1

t/m
26-9-2021
van
27-9-2021
t/m
28-12-2021

Bestede uren

30-12-2021
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 54 min

2

70 uur 24 min

totaal

112 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 6 september 2000 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum is
de heer W .P. Geerling enig bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde.

30-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, niet aan de orde

30-09-2021
1

Niet aan de orde.

30-12-2021
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

30-09-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde w as op het huisadres van de bestuurder en enig aandeelhouder
gevestigd en er w as geen sprake van een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

30-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de bestuurder van gefailleerde is het faillissement het
gevolg van een tussen gefailleerde en een belangrijke opdrachtgever ontstane
impasse. Het gevolg van deze impasse w as het door gefailleerde niet kunnen
factureren van verrichte w erkzaamheden. Hierdoor kon gefailleerde niet
voldoen aan opeisbare betalingsverplichtingen van haar leveranciers en door
haar ingeschakelde partijen, w aardoor gefailleerde in een faillissementssituatie
is komen te verkeren. Uiteindelijk heeft één van de schuldeisers van
gefailleerde het faillissement aangevraagd.

30-09-2021
1

De curator dient nog te onderzoeken of de hiervoor genoemde oorzaken van
het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

30-12-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

30-09-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-09-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-9-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het UW V en
personeelsleden alsmede het verrichten van onderzoek en het voeren
correspondentie met de rechter-commissaris.

3. Activa

30-09-2021
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende
zaak.

30-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Het raadplegen van het kadaster.

30-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

telefoons

€ 550,00

inventariszaken

€ 570,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 1.120,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

30-09-2021
1

De curator heeft tw ee telefoons verkocht voor een bedrag van € 550,- excl.
BTW . Aangetroffen kantoorinventaris is door de curator verkocht voor een
bedrag van € 570,- excl. BTW .

30-12-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

30-09-2021
1

Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw . oefent de curator mede de
rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et (het bodemvoorrecht) toekomen. Inmiddels
heeft de Belastingdienst fiscale vorderingen ter verificatie in het faillissement
ingediend. Vooralsnog blijkt niet van pandrechten op bodemzaken. Mocht
daarvan alsnog sprake blijken te zijn, dan zal de verkoopopbrengst voor de
bodemzaken w orden gereserveerd en door de curator in ontvangst
genomen.

30-12-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het voeren van overleg met het bestuur.

30-09-2021
1

Het bezoeken van de kantoorruimte w aarin de inventaris aanw ezig w as, het
voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de koper
van de verkochte zaken en derden alsmede het opstellen van stukken en het
verrichten van onderzoek, alsmede het voeren van overleg met de rechtercommissaris.

30-12-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

30-09-2021
1

In de afgelopen periode is door de curator op het terrein van een derde een
hoeveelheid voorraad aangetroffen. De curator heeft een veilingbureau
ingeschakeld voor de verkoop van de voorraad. De curator gaat ervan uit dat
de veiling op korte termijn zal zijn afgerond.

30-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het bezoeken van het terrein w aarop de voorraad is opgeslagen, het voeren
van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de eigenaar van dit
terrein en derden in verband met de verkoop van de voorraad.

30-12-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

30-09-2021
1

Tot nu toe is de curator niet gebleken van de aanw ezigheid van andere
activa.

30-12-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft in de afgelopen periode stukken opgevraagd en ontvangen
die benodigd zijn voor het beoordelen van de positie van de boedel ten
opzichte van de opdrachtgever met w ie een impasse is ontstaan. Daarnaast
heeft de curator een debiteurenlijst ontvangen. Deze lijst is volgens de
bestuurder echter niet bijgew erkt. De curator is nog in afw achting van de door
hem opgevraagde bijgew erkte debiteurenlijst. Verder heeft de curator
geconstateerd dat uit de administratie blijkt van een aanzienlijke rekeningcourantvordering op de bestuurder.

30-09-2021
1

In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek verricht naar zow el de
positie van de boedel ten opzichte van de opdrachtgever als naar de
rekening-courantvordering op de bestuurder en in dat kader aanvullende
informatie opgevraagd en ontvangen. De curator zal dit onderzoek in de
komende periode voortzetten en zo mogelijk afronden, w aarna de eventuele
vervolgstappen in overleg met de rechter-commissaris zullen w orden
bepaald.

30-12-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het voeren van een bespreking met de bestuurder, het voeren van
telefoongesprekken en correspondentie met de accountant van gefailleerde
alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

30-09-2021
1

Het voeren van overleg met de bestuurder en derden alsmede het verrichten
van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

30-12-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet aan de orde. Gefailleerde hield bij ABN AMRO Bank een rekening aan
w aarop per faillissementsdatum een creditsaldo van € 0,88 aanw ezig w as. Dit
saldo dient nog naar de faillissementsrekening te w orden doorgestort.

5.2 Leasecontracten

30-09-2021
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst gesloten ter zake van een door
haar bestuurder gebruikte personenauto. De curator onderzoekt de
mogelijkheden tot overname van het leasecontract door de bestuurder. De
curator is nog in afw achting van de in verband hiermee bij de
leasemaatschappij opgevraagde informatie.

30-09-2021
1

In de afgelopen periode heeft de curator met de bestuurder vruchteloos
overleg gevoerd over de eventuele overname van het leasecontract. Daarna
is de personenauto ingeleverd. Inmiddels ontving de curator van de
leasemaatschappij bericht dat de personenauto executoriaal is verkocht en
dat de daarmee gerealiseerde overw aarde van € 8.942,60 naar de
faillissementsrekening zal w orden overgemaakt. Het genoemde bedrag is
nog niet ontvangen.

30-12-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aan de orde.

30-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Zie het hiervoor gestelde.

30-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben vier partijen een beroep op eigendomsvoorbehoud van
geleverde zaken gedaan. Alle vier deze aanspraken zijn inmiddels afgew ikkeld.

30-09-2021
1

Nadat de curator op het terrein van een derde een hoeveelheid voorraad had
aangetroffen, is aanvullend onderzoek verricht in verband met mogelijke
aanspraken in verband met eigendomsvoorbehoud. De uitkomst hiervan is
dat ten aanzien van de aangetroffen voorraad geen aanspraken in verband
met eigendomsvoorbehoud zijn gedaan.

30-12-2021
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

30-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

30-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-09-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met banken,
schuldeisers, derden en de bestuurder van gefailleerde alsmede het verrichten
van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

30-09-2021
1

Het voeren van overleg met de bestuurder, de leasemaatschappij,
leveranciers en derden alsmede het verrichten van onderzoek in verband met
mogelijke aanspraken in verband met eigendomsvoorbehoud.

30-12-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over de digitale financiële administratie

30-09-2021
1

In de afgelopen periode heeft de curator een deel van de papieren
administratie onder zich genomen. Het onderzoek naar de voldoening aan de
boekhoudplicht is nog niet afgerond.

30-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen die dienden te w orden gedeponeerd in de periode van drie
jaren voorafgaande aan het faillissement zijn tijdig gedeponeerd.

30-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

30-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te w orden beoordeeld.

30-09-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

30-09-2021
1

30-12-2021
2

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen dat hiervan sprake is
gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.

30-09-2021
1

In de komende periode zal de curator het onderzoek voortzetten. In dat
kader zal de curator ook met de Belastingdienst overleg zoeken in verband
met de door hem ontvangen uitkomsten van een door de Belastingdienst
verricht onderzoek naar de w ijze w aarop gefailleerde van de G-rekening
gebruik heeft gemaakt.

30-12-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en
accountant van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

30-09-2021
1

Het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

30-12-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.930,00

30-09-2021
1

€ 47.862,93

30-12-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.783,33

30-12-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

30-12-2021
2

Toelichting
Aanvraagkosten

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

30-09-2021
1

26

30-12-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 690.186,78

30-09-2021
1

€ 985.187,68

30-12-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal
dienen te w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-09-2021
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
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het verkrijgen van
een bijgew erkte debiteurenlijst alsmede op het beoordelen van de positie van
de boedel ten opzichte van de opdrachtgever met w ie een impasse is
ontstaan. Daarnaast zal de curator de leaseovereenkomst afw ikkelen en
onderzoek verrichten naar de eventuele aanw ezigheid van activa alsmede
naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht
en onbehoorlijk bestuur.

30-09-2021
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de verdere
beoordeling van de positie van de boedel ten opzichte van de opdrachtgever
alsmede op de rekening-courantvordering op de bestuurder alsmede op het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de
boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

30-12-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. De curator streeft naar een voortvarende afw ikkeling.

30-09-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

30-12-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hiervoor vermelde.

30-09-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

