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Algemene gegevens
Naam onderneming
GTN Global B.V.

10-09-2021
1

Gegevens onderneming
GTN Global B.V. (hierna: ´GTN´) met statuataire zetel te Amsterdam gevestigd
te (1976 BV) IJmuiden aan de W esterduinw eg 3, KvK-nummer 54902266.

10-09-2021
1

Activiteiten onderneming
GTN is een holding/beheervennootschap opgericht in 2012 op initiatief van het
Duitse investeringsfonds AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(´Aurelius´) om als vehikel te dienen voor de overname van Getronics, een
internationale ICT-onderneming. De verschillende onderdelen van Getronics
w erden door verkopende partij Koninklijke KPN N.V. (´KPN´) ondergebracht in
enkele ´targetvennootschappen´, w aarvan GTN (via enkele
dochtervennootschappen) aandeelhouder w erd.
In 2017 heeft GTN de aandelen in de Getronis-vennootschappen verkocht en
de w inst als dividend uitgekeerd aan Aurelius. Nadien zijn de activiteiten van
GTN zeer beperkt gew eest, gericht op de afw ikkeling van de lege holding.

Financiële gegevens

10-09-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ -829.159,33

€ 474.333,00

2019

€ 0,00

€ 26.977,09

€ 1.304.883,00

2018

€ 0,00

€ -830.951,77

€ 1.373.109,63

2017

€ 1.249.998,00

€ 175.505.128,13

€ 4.934.590,47

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-09-2021
1

Toelichting
Geen.

Boedelsaldo
€ 134.011,95

10-09-2021
1

€ 133.972,94

04-03-2022
3

€ 133.912,20

03-06-2022
4

€ 133.874,34

15-08-2022
5

€ 93.848,99

11-11-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van

10-09-2021
1

10-8-2021
t/m
10-9-2021
van

10-12-2021
2

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

04-03-2022
3

11-12-2021
t/m
4-3-2022
van

03-06-2022
4

5-3-2022
t/m
2-6-2022
van

15-08-2022
5

3-6-2022
t/m
11-8-2022
van
12-8-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren

11-11-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 48 min

2

20 uur 36 min

3

18 uur 48 min

4

14 uur 12 min

5

6 uur 36 min

6

6 uur 54 min

totaal

116 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn inventariserende w erkzaamheden verricht. De
curator heeft administratie ontvangen en bezien, en nadere vragen gesteld
aan de bestuurder. Verder zijn stukken bezien inzake bezw aar- en
beroepsprocedures inzake vennootschapsbelasting 2012-2015. Inzake Vpb
2013 en 2014 zijn nog beroepsprocedures aanhangig bij de rechtbank NoordHolland. De curator zal op korte termijn bezien of voorzetten van de
procedures opportuun is.

10-09-2021
1

Na bestudering van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake Vpb
2012 heeft de curator de beroepsprocedures inzake Vpb 2013 en 2014
ingetrokken, en besloten geen beroep in te stellen tegen een beslissing op
bezw aar Vpb 2015.

10-12-2021
2

De oud-bestuurder genoemd in punt 8.5 van dit verslag stelt dat GTN mogelijk
te veel loonbelasting heeft afgedragen inzake een vergoeding 2017 die
uiteindelijk niet geheel door de oud-bestuurder is ontvangen. De curator
onderzoekt of dat inderdaad het geval is, en of een en ander tot een
ambtshalve vermindering van de betreffende aanslag zou kunnen leiden.
In de derde verslagperiode is een mogelijke vordering op KPN bezien, verband
houdend met de verkoop van Getronics in 2012. Deze vordering lijkt oninbaar,
onder meer gelet op de beperkte periode (18 maanden) die GTN had om een
beroep te doen op de garanties afgegeven door KPN. De preferente vordering
van de ontvanger is teruggebracht (carry back verliesverrekening). De
bovengenoemde loonbelasting 2017 is nog in onderzoek, daarvoor is de
curator in afw achting van informatie van de oud-bestuurder.

04-03-2022
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De oud-bestuurder heeft de
curator niet van nadere informatie voorzien en het onderzoek naar
bovengenoemde loonbelasting 2017 is derhalve gestaakt.

03-06-2022
4

Bij beschikking van 2 mei 2022 heeft de rechter-commissaris een pro forma
verificatievergadering bepaald op 15 juni 2022. De verificatievergadering zal
echter w orden aangehouden in verband met een (gedeeltelijke) voorlopige
betw isting van ingediende vorderingen. Er zal een inhoudelijke
verificatievergadering w orden ingepland w aarop de crediteuren het w oord
kunnen voeren.
Ter verificatievergadering van 20 juli 2022 heeft de curator tw ee vorderingen
(gedeeltelijk) betw ist. De betreffende crediteuren zijn niet verschenen.
Derhalve heeft de rechter-commissaris de zaken verw ezen naar de rolzitting
van 7 september 2022 (renvooiprocedures). De curator heeft zich
voorw aardelijk gesteld, enkel in het geval de crediteuren ter zitting
verschijnen. Verschijnen de crediteuren niet, dan zal het faillissement in de
komende verslagperiode kunnen w orden afgew ikkeld.

15-08-2022
5

In de renvooiprocedures zijn de betreffende crediteuren niet verschenen. Het
faillissement kan derhalve w orden afgew ikkeld. Daartoe is een aangifte
boedel-btw gedaan. Als daarop is beslist, zal de slotuitdelingslijst w orden
opgemaakt en gedeponeerd. Dit zesde openbare verslag geldt als
eindverslag. Zodra de beschikking boedel-btw is ontvangen, zal de curator
een financieel eindverslag publiceren.

11-11-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sinds de oprichting van GTN in 2012 heeft GTN negen bestuurders gekend
gedurende verschillende, deels overlappende periodes. Per 10 mei 2020 is de
heer C.F. Trautw ein aangetreden als enig bestuurder. Zijn
beheervennootschap MACH Holding GmbH is sinds 18 december 2018 enig
aandeelhouder van GTN.

10-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Bij de rechtbank Noord-Holland lopen tw ee beroepsprocedures inzake
aanslagen Vpb 2013 en 2014. Inzake Vpb 2015 is kort na de faillietverklaring
van GTN door de inspecteur (afw ijzend) beslist op het bezw aar van GTN. Tegen
die beslissing staat nog beroep open.

10-09-2021
1

De beroepsprocedures Vpb 2013 en 2014 zijn ingetrokken. De curator gaat
niet in beroep tegen de beslissing op bezw aar Vpb 2015.

10-12-2021
2

1.3 Verzekeringen
-

10-09-2021
1

1.4 Huur
Op het adres W esterduinw eg 3 te IJmuiden houdt een andere vennootschap
van de bestuurder kantoor. GTN betaalde niet voor haar inschrijving aldaar en
heeft daartoe geen huurovereenkomst gesloten.

10-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de afw ijzende afspraak van het gerechtshof
Amsterdam in de beroepsprocedure tegen een beschikking Vpb 2012 de
directe aanleiding voor de eigen aangifte. De bestuurder zag geen reden om in
cassatie te gaan (die termijn is voor de faillietverklaring verlopen) en voelde
zich vanw ege vermogenspositie van GTN en de uitspraak in het nadeel van
GTN genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

10-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-09-2021
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-09-2021
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

10-09-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

Verkoopopbrengst

Creditsaldo bankrekening t.n.v. bestuurder
Trautw ein

€ 134.011,95

totaal

€ 134.011,95

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De resterende liquide middelen van GTN bevonden zich op een rekening van
ING Duitsland (ING-DiBa AG) ten name van bestuurder Trautw ein en zijn op
eerste verzoek overgeboekt door de bestuurder.

10-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

10-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek. Een mogelijke vordering op KPN verband houdend met de verkoop
van Getronics in 2012 (w aarover tot in 2020 met KPN is gecorrespondeerd) zal
w orden bezien.

10-09-2021
1

De correspondentie en onderliggende stukken inzake een mogelijke vordering
op KPN zijn bezien. Deze vordering lijkt oninbaar, onder meer gelet op de
beperkte periode (18 maanden) die GTN had om een beroep te doen op de
garanties afgegeven door KPN. W erkzaamheden debiteuren afgerond.

04-03-2022
3

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

10-09-2021
1

Geen bancaire financiering, geen bankrekening aangehouden ten name van
failliet. Tot medio 2020 hield GTN een bankrekening aan bij KBC Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

10-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Geen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-09-2021
1

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

10-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Geen doorstart.

10-09-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt bezien.

10-09-2021
1

Aan de administratieplicht is voldaan.

03-06-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt bezien.

10-09-2021
1

Jaarstukken zijn tijdig gedeponeerd.

03-06-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ordt bezien.

10-09-2021
1

N.v.t.

03-06-2022
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt bezien.

10-09-2021
1

Voor zover niet aan de stortingsverplichting is voldaan geldt dat eventuele
aanspraken zijn verjaard. Het Handelsregister vermeldt overigens dat het
geplaatst kapitaal is gestort.

03-06-2022
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

03-06-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

03-06-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De nasleep van de verkoop van Getronics is bezien. Van onbehoorlijk bestuur
is niet gebleken.

03-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Regulier rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2021
1

Afgerond.

03-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.m.

10-09-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.531,00

10-09-2021
1

Toelichting
Vpb 2015.

€ 37.013,00

04-03-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-09-2021
1

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-09-2021
1

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

10-09-2021
1

Toelichting
De curator heeft contact gehad met een oud-bestuurder van GTN die een
substantiële vordering stelt te hebben. Deze vordering is nog niet formeel
ingediend, maar zou € 1.020.135 dan w el ongeveer € 1.800.000 bedragen.

2

03-06-2022
4

1

11-11-2022
6

Toelichting
Aangezien de betw iste crediteuren niet zijn verschenen in de
renvooiprocedures, resteert slechts één concurrente crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.902.740,00

03-06-2022
4

€ 1.020.135,00

11-11-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-09-2021
1

Berperkte uitdeling aan concurrente crediteuren.

03-06-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Mogelijke crediteuren zijn aangeschreven. Contact met crediteuren, bezien
vordering oud-bestuurder.

10-09-2021
1

Verificatievergadering.

03-06-2022
4

Deponeren slotuitdelingslijst en beperkte uitdeling.

11-11-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tw ee beroepsprocedures tegen de inspecteur van de Belastingdienst bij de
rechtbank Noord-Holland inzake aanslagen Vpb 2013 en 2014. Daarnaast
staat nog beroep open tegen de na de faillietverklaring van GTN ontvangen
beslissing op bezw aar van de inspecteur inzake Vpb 2015. De curator zal op
korte termijn bezien of het vootzetten van de procedures en/of het instellen
van beroep opportuun is (en een en ander met de rechter-commissaris
afstemmen).

10-09-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De rechtbank Noord-Holland heeft GTN verzocht zich binnen vier w eken uit te
laten over de implicaties van een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam
van 8 juni 2021 inzake Vpb 2012 GTN. De rechtbank zal moeten w orden
geïnformeerd van de faillietverklaring van GTN. De curator stemt de
berichtgeving aan de rechtbank af met de inspecteur.

10-09-2021
1

De beroepsprocedures Vpb 2013 en 2014 zijn ingetrokken.

10-12-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact met advocaat GTN, de inspecteur en de bestuurder. Bezien stukken en
positie GTN, en op korte termijn beslissen over al dan niet voortzetten
procedures.

10-09-2021
1

Afgerond.

10-12-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Regulier rechtmatigheidsonderzoek, lopende procedures bezien en beëindigen
dan w el voorzetten, bezien mogelijke debiteuren.

10-09-2021
1

Onderzoek van de curator is afgerond. Verificatie van vorderingen en
afw ikkeling faillissement met een beperkte uitdeling aan concurrente
crediteuren.

03-06-2022
4

Deponeren slotuitdelingslijst en publiceren financieel eindverslag. Dit zesde
reguliere verslag geldt als eindverslag.

11-11-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-09-2021
1

Op korte termijn.

03-06-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

03-06-2022
4

