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Algemene gegevens
Naam onderneming
Global Integrated Technology B.V.

04-02-2022
1

Gegevens onderneming
Global Integrated Technology B.V.
Varesew eg 110
3047 AV Rotterdam

04-02-2022
1

Activiteiten onderneming
De onderneming houdt zich bezig met de import, export en reparatie van
hardw are ten behoeve van automaten met een betaalfunctie. In diverse
soorten automaten (parkeerautomaten, snoepautomaten) is hardw are
verw erkt om munten en biljetten te herkennen, te tellen, te w isselen en op te
slaan. Alle producten w orden betrokken van International Currency
Technologies Corporation, een Taiw anese producent. De hardw are is geschikt
voor vele soorten valuta en kan op diverse valuta w orden afgestemd. De
vennootschap bedient de europese markt maar kan ook daarbuiten leveren.

Financiële gegevens

04-02-2022
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 2.604.937,00

€ -146.736,00

€ 3.166.804,00

2018

€ 3.419.230,00

€ -596.522,00

€ 3.200.689,00

2017

€ 3.139.243,00

€ -515.427,00

€ 4.597.764,00

2019

€ 3.151.886,00

€ -515.135,00

€ 2.856.623,00

Toelichting financiële gegevens
De administratie w ordt intern verzorgd. De jaarrekening w ordt samengesteld
door een externe accountant.
Op basis van interne cijfers bedraagt de omzet over 2021 € 3.1 mio, leidende
tot een negatief resultaat van € 144.967.

04-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

04-02-2022
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er nog 8 medew erkers w erkzaam. In de
periode voor het faillissement is het aantal medew erkers al afgenomen.

Boedelsaldo
€ 19.014,00

04-02-2022
1

Toelichting
In de verslagperiode zijn de saldi op bankrekeningen van de vennootschap op
de boedelrekening gestort.

€ 132.031,00
Toelichting
In de verslagperiode zijn de buitenlandse valuta gew isseld en op de
boedelrekening gestort, heeft een debiteur betaald en is de opbrengst van
de veiling op de boedelrekening gestort.

Verslagperiode

04-05-2022
2

Verslagperiode
van
4-1-2022

04-02-2022
1

t/m
28-1-2022
van
29-1-2022

04-05-2022
2

t/m
29-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 12 min

2

41 uur 24 min

totaal

92 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode zijn in hoofdzaak w erkzaamheden verricht in het kader
van de inventarisatie. Diverse bezoeken zijn gebracht een de bedrijfslocatie,
gesprekken met vertegenw oordigers van het bestuur, personeel, UW V. Voorts
zijn w erkzaamheden verricht om administratie veilig te stellen, activa te
inventariseren.

04-02-2022
1

In de verslagperiode zijn de inventarisatiew erkzaamheden voortgezet. Dit
betreft onder meer het veilig stellen van administratie en overleg met
boekhouder, UW V e.d. Verder zijn w erkzaamheden verricht in het kader van
de verkoop van activa en opleveren pand. Hiertoe is ook overleg gevoerd met
de Taiw anese aandeelhouder / verhuurder. Tot slot zijn de gebruikelijke
w erkzaamheden verricht voor onderzoek, afw ikkeling lopende kw esties en
publiceren verslag.

04-05-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen van de vennootschap w orden gehouden door Global Integrated
Technology Holding B.V., eveneens kantoorhoudende aan de Varesew eg 110
te Rotterdam.
Bestuurders van de vennootschap zijn Global Integrated Technology Holding
B.V. en de heer L.K. Chan.
Aandeelhouder van Global Integrated Technology Holding B.V. is Global
Integrated Technology Corporation, een in Taiw an gevestigde vennootschap.
De heer L.K. Chan verblijft feitelijk ook in Taiw an.

1.2 Lopende procedures

04-02-2022
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1.2 Lopende procedures
De vennootschap is verw ikkeld in een ontslagprocedure met de bedrijfsleider,
de heer Chiu. Bij beschikking van 25 januari 2022 is de arbeidsovereenkomst
met de heer Chiu er 1 februari 2022 ontbonden.
Daarmee is deze procedure geëindigd. Er zijn geen andere procedures bekend.

04-02-2022
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1.3 Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringen afgesloten. Deze w orden geïnventariseerd en
opgezegd.

04-02-2022
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt het bedrijfspand van moedervennootschap Global
Integrated Technology Holding B.V.
Global Integrated Technology Holding B.V. w as eigenaar van het pand. Het
pand is op 1 november 2021 verkocht, w aarbij Global Integrated Technology
Holding B.V. heeft bedongen dat zij het pand tot 31 juli 2022 mag gebruiken.

04-02-2022
1

Op een enkele zaak na zijn alle activa verkocht en is het pand leeg. Tot op
heden is curator er nog niet in geslaagde het pand feitelijk aan de
verhuurder (Global Integrated Technology Holding B.V.) op te leveren. Er is op
dit moment niemand die deze vennootschap vertegenw oordigt en de sleutel
in ontvangst w il nemen.

04-05-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap maakt al jaren aaneengesloten verlies. Er is een aanzienlijk
negatief eigen vermogen. Tot op heden w erd het verlies aangezuiverd vanuit
de Taiw anese moedermaatschappij. In de loop van 2021 is onenigheid
ontstaan tussen de Taiw anese directie enerzijds en de lokale vestigingsleider
en meerdere medew erkers. Er zijn omvangrijke fraude onderzoeken
uitgevoerd, uitmondende in het ontbindingsverzoek met de vestigingsleider.
Hoew el de fraude geen materieel bedrag betreft en niet als oorzaak van het
faillissement heeft te gelden, heeft dit het vertrouw en van de Taiw anese
leiding in de Nederlandse medew erkers ernstig geschaad. In Taiw an moest
besloten w orden of zij nog langere w ilde investeren. Men schatte de kosten
om de vennootschap opnieuw op poten te zetten op ca. € 3 mio.
Aandeelhouder kon (of w ilde) deze middelen niet vrijmaken en heeft besloten
de activiteiten af te bouw en. In de aanloop naar het faillissement zijn - met
uitzondering van de moedermaatschappij - nagenoeg alle schuldeisers betaald
en voorraden afgebouw d.
In de komende verslagperiode zal de oorzaak nader w orden onderzocht.

04-02-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

04-02-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

04-02-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-1-2022

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de verslagperiode is het personeel geïnformeerd omtrent de gevolgen van
het faillissement. Het personeel is in contact gebracht met het UW V. Met
machtiging van de RC zijn de w erknemers ontslagen.

04-02-2022
1

Enkele medew erkers hebben op verzoek van de curator nog hand- en
spandiensten verricht.
In de verslagperiode zijn incidentele vragen van medew erkers behandeld.

04-05-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-02-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 11.991,00

€ 11.991,00

totaal

€ 11.991,00

€ 11.991,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een gedateerde kantoorinventaris en er is een zeer beperkt aantal
bedrijfsmiddelen.

04-02-2022
1

De genoemde opbrengst is de veiling opbrengst zonder rekening te houden
met opslag, veilingkosten, kosten w issen datadragers en BTW . Na aftrek van
kosten resteert voor de boedel een opbrengst van € 103.217 inclusief BTW .
Dit is inclusief de opbrengst van de voorraad.

04-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus zal een beperkte vordering hebben in het faillissement w aarvoor zij
haar bedemvoorrecht kan uitoefenen.

04-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In opdracht van de curator heeft NTAB een inventarisatie uitgevoerd.

04-02-2022
1

In de verslagperiode is de inventaris en de voorraad via Troostw ijk geveild.
De extra inspanning om de goederen te sorteren en goed te presenteren
heeft zich uitbetaald met een hoge opbrengst. Nagenoeg alle aangeboden
goederen zijn verkocht. Enkele laptops en Iphones zijn in een aparte veiling
aangeboden. Deze veiling is ook gesloten. De afrekening van die veiling moet
nog plaatsvinden.

04-05-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad onderdelen

€ 77.353,00

€ 77.353,00

totaal

€ 77.353,00

€ 77.353,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot w inter 2021 w as er een zeer substantiële voorraad onderdelen aanw ezig.
Eind 2021 is de courante voorraad verkocht en geleverd aan ICT Europe
GmbH; de Duitse vennootschap van de Taiw anese producent. Naar
verw achting zal deze vennootschap het merendeel van de Europese markt
verder bedienen.
Een groot deel van de incourante voorraad is afgevoerd.
Ten tijde van het faillissement is er nog een beperkte voorraad aanw ezig.

04-02-2022
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Curator heeft een bod op de voorraad afgew ezen en gekozen voor een
veiling. Om de kansen op een goede opbrengst te verhogen is een extra
inspanning verricht om met name de voorraad goed te sorteren en te
presenteren. Dit heeft geleid tot een boven verw achting goede opbrengst.

04-05-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is met behulp van medew erkers door NTAB geïnventariseerd. De
curator beraadt zich op de meest aangew ezen w ijze van verkoop.

04-02-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

immateriële activa

€ 2.500,00

€ 2.500,00

valuta

€ 3.522,00

€ 3.522,00

totaal

€ 6.022,00

€ 6.022,00

Toelichting andere activa
De onderneming beschikt over een veelheid van buitenlandse valuta (biljetten
en munten).
De tegenw aarde in euro's bedraagt € 5.625,-.

04-02-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De buitenlandse valuta zijn geïnventariseerd. Het betreft courante valuta
(ponden, dollars, kronen) maar vooral ook incourante valuta als de Oezbeekse
Sum, Iraakse Dinar, Kazachse Tenge etc. Het is de vraag op alle valuta
inw isselbaar is tegen euro's. Curator is in overleg met GW K.

04-02-2022
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In de verslagperiode is de valuta gew isseld. Bankbiljetten uit enkele landen
bleken verouderd en niet meer geldig of kunnen niet gew isseld. Vanw ege de
veelheid aan soorten valuta zijn w isselkosten relatief hoog. De resterende
niet inw isselbare valuta zijn tenslotte als kavel in de veiling aangeboden en
verkocht voor € 200. Deze opbrengst is begrepen in de eerder genoemde
opbrengst.

04-05-2022
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In de verslagperiode is overleg gevoerd met de koper van de voorraad.
Koper is bereid gevonden een vergoeding te voldoen ad € 2.500 excl. BTW
voor het verkrijgen van commerciële gegevens van failliet.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diversen

€ 5.750,00

€ 6.009,00

€ 6.009,00

totaal

€ 5.750,00

€ 6.009,00

€ 6.009,00

Toelichting debiteuren
De omvang de w erkzaamheden w as in de aanloop naar het faillissement zeer
gering. Vooralsnog is er 1 concrete debiteur bekend. Het betreft een franse
afnemer. Overige posten zijn in onderzoek.

04-02-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De factuur is eerst na datum faillissement verzonden. Komende w eek verstrijkt
de betalingstermijn. Als geen betaling volgt zal contact w orden opgenomen.

04-02-2022
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In de verslagperiode heeft de boedeldebiteur betaald op de bankrekening
van failliet. Het bedrag is op de boedelrekening gestort en is onderdeel van
het bedrag van € 6.009. Het verschil is een betaling ontvangen op de
bankrekening van failliet na faillissement w aarvan de herkomst nog niet
bekend is. De afschriften van Mega International Commercial Bank zijn niet
duidelijk.

04-05-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

04-02-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap heeft geen kredietarrangement. De rekeningen bij ING en
Mega International Commercial Bank Co. hadden een positief saldo.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn leaseovereenkomsten voor faillissement reeds
beëindigd.

04-02-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

04-02-2022
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

04-02-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De goederen w erden van de Taiw anese (groot) moedermaatschappij
ingekocht. Er is geen eigendomsvoorbehoud.

04-02-2022
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5.6 Retentierechten
Niet bekend.

04-02-2022
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5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

04-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de verslagperiode is met banken contact onderhouden. Rekeningen zijn
geblokkeerd en afschriften zijn opgevraagd.

04-02-2022
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In de verslagperiode is er incidenteel contact met Mega Bank gew eest.

04-05-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op het moment van het uitspreken van het faillissement w aren de activiteiten
w egens gebrek aan orders reeds nagenoeg beëindigd. Besloten is om geen
opvolging te geven aan een incidentele order die nadien is binnengekomen. De
voorraad om volledige orders uit te leveren w as onvolledig, inkoop vanuit
Taiw an niet mogelijk en het incassorisico hoog.
De activiteiten zijn niet voortgezet.

04-02-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

04-02-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

04-02-2022
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In de verslagperiode is contact gew eest met (vertegenw oordigers van) de
moedervennootschap over op naam van Holding B.V. lopende contracten.
Diverse zaken moeten w orden afgew ikkeld. Er is geen vertegenw oordiger
van Holding B.V. bekend. De communicatie met Taiw anese bestuurder /
moedermaatschappij verloopt zeer stroef.

04-05-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten zijn niet doorgestart.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

04-02-2022
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De administratie w erd intern geboekt. Beperkende factor is dat veel bestanden
niet goed leesbaar / toegankelijk zijn omdat veel chinese karakters w erden
gebruikt.

04-02-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is niet gepubliceerd.
De jaarrekening 2019 is (te laat) op 17 november 2021 gepubliceerd.
De jaarrekening 2020 is niet gepubliceerd.

04-02-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is niet controleplichtig.

04-02-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Bij oprichting van de vennootschap is nominaal € 50.000 kapitaal uitgegeven
en volgestort.

04-02-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-02-2022
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Het gebruikelijk onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-02-2022
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Toelichting
Het gebruikelijk onderzoek naar paulianeus handelen moet nog plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het gebruikelijk onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog plaatsvinden.

04-02-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.

04-02-2022
1

Het onderzoek naar rechtmatigheid moet nog plaatsvinden.

04-05-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

04-02-2022
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Toelichting
Vooralsnog nihil.
Als gevolg van toepassing van de loongarantieregeling zullen er
boedelschulden ontstaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

04-02-2022
1

Toelichting
Vooralsnog nihil, met dien verstande dat de loonheffing december nog niet is
voldaan.

€ 13.463,00

04-05-2022
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering LH december 2021 ingediend. Voorts
zijn er ambtshalve aanslagen opgelegd. Tegen deze aanslagen is bezw aar
gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-02-2022
1

Toelichting
Vooralsnog nihil.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog nihil.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-02-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

04-02-2022
1

5

04-05-2022
2

Toelichting
In de verslagperiode is zijn vorderingen ingediend, in het bijzonder een
vordering UW V terzake teveel ontvangen NOW .

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 366,00

04-02-2022
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Toelichting
Naar verw achting zal het saldo concurrente vorderingen zeer beperkt blijven.
Grootste schuldeisers zal Global Integrated Technology Holding B.V.

€ 22.089,00

04-05-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-02-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Een eerste inventarisatie van schuldeisers heeft plaatsgevonden. Met diverse
crediteuren is gecorrespondeeerd.

04-02-2022
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In de verslagperiode is met diverse schuldeisers gecorrespondeerd.

04-05-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Global Integrated Technology vs. Chiu

04-02-2022
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9.2 Aard procedures
ontbinding arbeidsovereenkomst.

04-02-2022
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9.3 Stand procedures
Per datum faillissement w aren alle procestukken al gew isseld. Op 25 januari
2021 is beschikking afgegeven w aarmee de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst per 1 februari 2022 is bepaald.

04-02-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

04-02-2022
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Er zijn geen lopende procedures meer.

04-05-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht in het kader van de
inventarisatie en het veilig stellen van administratie en activa.
In de komende verslagperiode zullen w erkzaamheden w orden verricht in het
kader van de verkoop van de materiële vaste activa, innen debiteuren,
inventariseren crediteuren en ontruiming van het bedrijfspand.

04-02-2022
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De navolgende w erkzaamheden moeten nog w orden verricht:

04-05-2022
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veiling en afrekenen resterende activa;
opleveren pand aan ?;
onderzoek administratie;
onderzoek oorzaak faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie schuldeisers;
afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

04-02-2022
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N.n.b.

04-05-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2022

04-05-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
In de verslagperiode is met de RC gecorrespondeerd.

04-02-2022
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In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd. Voorts heeft
overleg met de RC plaatsgevonden.

04-05-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

