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

8
18-11-2020
F.13/18/281
NL:TZ:0000066078:F001
04-09-2018

R-C
Curator

mr. AE de Vos
mr S.D. van de Kant

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gallerease B.V.

22-10-2018
1

Dit verslag betreft het eindverslag.

18-11-2020
8

Gegevens onderneming
Singel 542
1017 AZ AMSTERDAM

22-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Online platform voor de bemiddeling van kunst.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 14.321,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -60.029,00

€ 60.813,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens de middellijk bestuurder w aren op datum faillissement alle
arbeidsovereenkomsten beëindigd.

22-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-10-2018
1

€ 9.075,00

13-05-2019
3

€ 9.438,00

11-09-2019
4

€ 9.438,00

28-04-2020
6

€ 9.438,00

11-08-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-9-2018

22-10-2018
1

t/m
18-10-2018
van
19-10-2018

05-02-2019
2

t/m
5-2-2019
van
6-2-2019

13-05-2019
3

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

11-09-2019
4

t/m
11-9-2019
van
12-9-2019

27-01-2020
5

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

28-04-2020
6

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

11-08-2020
7

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020
t/m
18-11-2020

Bestede uren

18-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 30 min

2

21 uur 42 min

3

25 uur 36 min

4

28 uur 42 min

5

4 uur 48 min

6

3 uur 12 min

7

2 uur 0 min

8

2 uur 36 min

totaal

138 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf - bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

22-10-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 2 februari 2016. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 65236815 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 200,-.
Bestuurders van gefailleerde zijn Ibex Investments B.V. (KvK nr. 65231813) en
Larochette Investments B.V. (KvK nr. 65228731).
Enig aandeelhouder en bestuurder van Ibex Investments B.V. is de heer F.S.A.
Gentis. Enig aandeelhouder en bestuurder van Larochette Investments B.V. is
de heer C.A.C.W . Baron van der Feltz.
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde luidde: "W ebportals;
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen; Het voeren van een
marktplaats voor de kunstindustrie en het bemiddelen tussen kopers en
verkopers van kunst."

1.2 Lopende procedures

22-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

22-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen w orden
geïnventariseerd en op een zo kort mogelijke termijn opgezegd w aarbij indien
mogelijk premierestitutie zal w orden gevraagd.

22-10-2018
1

1.4 Huur
Volgens de middellijk bestuurder w aren er geen lopende huurovereenkomsten
meer op datum faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement

22-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Door de middellijk bestuurder is het
volgende geparafraseerd aangegeven.

22-10-2018
1

"Oorzaak is een betalingsonmacht die is ontstaan door een tekort aan omzet.
De omzet is achtergebleven op de prognoses door een verschil van mening
over w at Gallerease levert en w aar de klant tevreden mee is. Een groter deel
van de klanten dan verw acht heeft haar abonnement niet verlengd. Daarmee
is een groot (verw acht) bedrag aan omzet achterw ege gebleven. Daarnaast is
het team niet voldoende geëquipeerd gebleken om voldoende klanten binnen
te halen.
Het ontw ikkelbedrijf van de w ebsite is niet in staat gebleken tijdig fouten in
het platform op te lossen, w aardoor nog meer klanten ontevreden w aren en
bleven.
Om het tij te keren is in november een nieuw e verkoop van aandelen door het
bestuur gedaan om
a. investeringen binnen te halen en
b. een aantal aandeelhouders arbeid te laten verrichten.
Dit heeft helaas niet mogen baten en per 30 juni 2018 zijn de laatste
w erknemers ontslagen vanw ege de bedrijfseconomische situatie. Op dat
moment verkeerde de Vennootschap/onderneming in een staat van
betalingsonmacht.
In navolging van een AvA van 26 juli 2018 w erd alles in het w erk gesteld om
de onderneming te redden en te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
Helaas is tot op de dag van vandaag geen enkele interesse getoond in een
redding van Gallerease BV, danw el overname en loopt een deel van de kosten
en verplichtingen door. Daarom zien w e inmiddels geen andere oplossing meer
dan het eigen faillissement aan te vragen. "
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

11-08-2020
7

Na onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, heeft de curator
geconcludeerd dat er geen aanleiding is aan te nemen dat het faillissement is
veroorzaakt door andere oorzaken dan zoals door het bestuur w eergegeven.

18-11-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen w erknemers meer in dienst. W el
heeft 1 ex-w erknemer zich gemeld in verband met achterstallig salaris.

22-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

22-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende
zaken.

22-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

22-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kunstw erk Empty (1)

€ 363,00

totaal

€ 363,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de middellijk bestuurder verzocht om een lijst op te stellen
inzake de bedrijfsmiddelen. De curator heeft deze inmiddels ontvangen, en zal
onderzoeken in hoeverre verkoop opportuun is.

22-10-2018
1

Voorts beschikt gefailleerde over domeinnamen en intellectuele
eigendomsrechten die verband houden met de w ebsite van gefailleerde. De
curator onderzoekt in hoeverre verkoop opportuun is.
De curator heeft de lijst van de bestuurder ontvangen. De w aarde van de
daarop vermelde activa lijkt lager dan de te verw achten kosten van de
verkoop. Gefailleerde is volgens de bestuurder ook eigenaar van een
kunstw erk. De afgelopen verslagperiode is dat kunstw erk aangeboden via
Cataw iki, zonder dat daarop een redelijke bieding is uitgebracht.

05-02-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het kunstw erk Empty (1)
verkocht. De koopprijs ad € 363,00 (incl. btw ) is op de boedelrekening
ontvangen.

11-09-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu gefailleerde niet over een bodem bezit, is dit op dit moment minder
relevant.

22-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw achten bericht middellijk bestuurder en zonodig verkoop van de activa.

22-10-2018
1

Indien opportuun verkoop van de activa.

05-02-2019
2

Afgerond.

11-09-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W ebsite, domeinnaam, merknaam

€ 9.075,00

totaal

€ 9.075,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
W ebsite

22-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop van de w ebsite en de daaraan verbonden domeinnamen en
intellectuele eigendomsrechten als dat in het belang is van de boedel.

22-10-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de curator in gesprek met tw ee partijen die
interesse hebben in de koop van de w ebsite en al hetgeen daarmee verband
houdt. De curator verw acht op korte termijn tot overeenstemming te zullen
komen.

05-02-2019
2

Helaas heeft het verkoopproces de gehele voorbije verslagperiode
voortgeduurd. Het bleek lastiger dan voorzien om tot een verkoop te komen.
Uiteindelijk heeft de curator na verkregen goedkeuring van de rechtercommissaris de architectuur van en de content op de w ebsite zoals thans te
vinden is op https://gallerease.com/en, de geregistreerde merknaam
“GALLEREASE” en de domeinnaam “w w w .gallerease.com” aan een partij
verkocht en geleverd. De koopprijs van € 9.075,00 (incl. btw ) is op de
boedelrekening ontvangen.

13-05-2019
3

De afgelopen periode heeft de koper van de hiervoor genoemde w ebsite,
domeinnaam en merknaam de curator verzocht om hem om niet tevens de
domeinnaam "w w w .gallerease.nl" over te dragen. De curator heeft de koper
aangegeven dat hij dit niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren acht
en de koper een voorstel gedaan voor een koopprijs. De koper heeft de
curator vervolgens laten w eten geen interesse meer te hebben in de
domeinnaam.

27-01-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 5.849,00

€ 0,00

€ 5.849,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de middellijk bestuurder zou er nog sprake zijn van openstaande
debiteuren ad € 5.849,00. Een vordering van € 1.694 ziet op een vordering op
een handelsdebiteur. De andere bedragen zien op teruggaven van de
Belastingdienst en UW V. De Belastingdienst heeft echter een veel grotere
tegenvordering in het faillissement.

22-10-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de handelsdebiteur
aangeschreven. De handelsdebiteur heeft in meerdere e-mails inhoudelijk
verw eer gevoerd. Gelet op het uitvoerige verw eer van deze debiteur heeft de
curator besloten zijn incassow erkzaamheden te staken. De baten voor de
boedel zouden niet opw egen tegen de risico’s van nog meer kosten zonder
uiteindelijk enig resultaat.

11-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven handelsdebiteur.

22-10-2018
1

Afgerond.

11-09-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft de curator bericht dat er w elisw aar sprake is van
een (kleine) debet stand, maar zij heeft te kennen gegeven deze vordering
niet in te zullen dienen.

22-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Volgens de middellijk bestuurder had gefailleerde geen leasecontracten
afgesloten.

22-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de middellijk bestuurder had gefailleerde geen zekerheden gevestigd.

22-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Neen.

22-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

22-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op retentierechten.

22-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

22-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in onderzoek in hoeverre de w ebsite en de daaraan
verbonden domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten kunnen w orden
verkocht, zie ook onder 3.3 hiervoor.

22-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoeken in hoeverre een doorstart c.q. verkoop opportuun is.

22-10-2018
1

Zie 3.9.

13-05-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op
haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en w el in die zin dat op een
zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden gekend. Indien zij niet aan de
op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.

22-10-2018
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit
onderzoek zal de komende verslagperiode w orden voortgezet. De curator zal
de vragen die reeds bij hem zijn gerezen, de komende verslagperiode aan het
bestuur voorleggen.

11-09-2019
4

De curator heeft zijn vragen per e-mail aan het bestuur voorgelegd. Het
bestuur heeft hier inhoudelijk op gereageerd. De curator zal de komende
verslagperiode de reactie van het bestuur beoordelen alvorens een conclusie
te nemen.

27-01-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op de vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. Vanaf het boekjaar 2016 is de-ze termijn verkort naar 12 maanden. De
openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de
Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tij-dig haar jaarrekening
openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

22-10-2018
1

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 28-07-2017, hetgeen
tijdig is. Gefailleerde heeft aan zijn deponeringsplicht voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende ver-klaring. De vennootschap kw alificeert als kleine c.q.
microrechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

22-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het aandeelhoudersregister zijn de aandelen volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk
hebben vervuld.

22-10-2018
1

De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde
bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting
De curator heeft een start gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit
onderzoek zal de komende verslagperiode w orden voortgezet, w aarbij ook de
oorzaak van het faillissement zal w orden onderzocht.

Toelichting
De curator heeft zijn eerste bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde. De curator voert hierover een
discussie met het bestuur.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de discussie met het bestuur voortgezet. De
curator heeft de reactie van het bestuur bestudeerd en beraadt zich thans op
de in dit kader te nemen vervolgstappen.
Nee
Toelichting
Op basis van de correspondentie die de afgelopen periode met het bestuur
heeft plaats gehad, heeft de curator besloten deze kw estie niet verder te
continueren, nu de mogelijke baten van voortzetting daarvan niet opw egen
tegen de kosten die hiermee gepaard gaan.

7.6 Paulianeus handelen

11-09-2019
4

28-04-2020
6

11-08-2020
7

18-11-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en
de derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.
In onderzoek

22-10-2018
1

11-09-2019
4

Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.
Nee

18-11-2020
8

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen gevonden voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

22-10-2018
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

13-05-2019
3

Verder voortzetten rechtmatigheidsonderzoek; eerste vragen aan bestuur
voorleggen.

11-09-2019
4

Bestuderen reactie bestuur; beraad vervolgstappen.

27-01-2020
5

Voortzetten discussie bestuur bevindingen rechtmatigheid. Nader oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

28-04-2020
6

Voortzetten discussie bestuur bevindingen rechtmatigheid. Nader oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2020
7

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

18-11-2020
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.060,00

22-10-2018
1

Toelichting
De door de fiscus ingediende vorderingen zien op OB over het eerste kw artaal
van 2018 en LB over de periode november 2017 tot en met juli 2018.
€ 36.214,00

Toelichting
De curator heeft contact gehad met de fiscus, onder andere om na te gaan of
de ingediende vorderingen daadw erkelijke aangiftes betreffen of ambtshalve
aanslagen.

05-02-2019
2
11-09-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

22-10-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgaaf van de middellijk bestuurder zou de totale schuldenlast €
64.201 bedragen. Hierin zijn echter ook de vorderingen van de fiscus en
achterstallige salarissen in meegenomen.
€ 5.472,23

22-10-2018
1

05-02-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

22-10-2018
1

Er zijn thans geen w erkzaamheden meer te verrichten. De curator heeft de
rechter-commissaris gelet op de stand van de boedel verzocht het
faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 van de
Faillissementsw et. Er zal geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

18-11-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van de bekende crediteuren.

22-10-2018
1

Inventarisatie crediteuren.

27-01-2020
5

Opheffing faillissement.

18-11-2020
8

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
Verkoop activa; inning debiteuren; onderzoek oorzaak faillissement,
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen; inventarisatie van
crediteuren.

22-10-2018
1

Voortzetting debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.

13-05-2019
3

Verder voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; vragen
voorleggen aan bestuur; onderzoek paulianeus handelen; inventarisatie van
crediteuren

11-09-2019
4

Bestuderen reactie bestuur; beraad voortzetten oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek; onderzoek paulianeus handelen; inventarisatie van
crediteuren

27-01-2020
5

Voortzetten discussie bestuur bevindingen rechtmatigheid. Nader oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie
van crediteuren.

28-04-2020
6

Voortzetten discussie bestuur bevindingen rechtmatigheid. Nader oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie
van crediteuren.

11-08-2020
7

Afw ikkeling faillissement door opheffing ex artikel 16 van de
Faillissementsw et.

18-11-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

22-10-2018
1

Het is nog niet bekend w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 24 juli 2020 beschikbaar zijn.

28-04-2020
6

Het is nog niet bekend w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 11 november 2020 beschikbaar zijn.

11-08-2020
7

Zo spoedig mogelijk. Dit betreft het eindverslag.

18-11-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

22-10-2018
1

