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Algemene gegevens
Naam onderneming
Genius Digital B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Dit is het eerste openbaar faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld
conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2019.
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Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de eerste verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.
Faillissement
Bij vonnis van 8 september 2021 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genius Digital B.V. en Genius
Innovation Block B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar zaakdoende
te (1086 ZJ) aan de IJburglaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 75528711, in staat van faillissement verklaard met benoeming
van mevrouw mr. W .M. de Vries tot rechter-commissaris en mevrouw mr. M.E.M.
W iebe tot curator.
Bij vonnis van 8 september 2021 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genius Digital B.V. en Genius
Innovation Block B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar
zaakdoende te (1086 ZJ) aan de IJburglaan, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 75528711.
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Bij vonnis van 7 december 2021 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genius Group Holding B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar zaakdoende te (1086 ZJ) aan de
IJburglaan 291, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
72721022.
In voornoemde faillissementen zijn mevrouw mr. W .M. de Vries tot rechtercommissaris en mevrouw mr. M.E.M. W iebe tot curator benoemd.

Activiteiten onderneming
Genius Group Holding B.V. w erd opgericht op 28 september 2018 als
houdstermaatschappij van dochtermaatschappijen, Genius Digital B.V. (“Genius
Digital”) en Genius Innovation Block B.V. (“GeniusMinds”).
Genius Digital is een consultancybedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in
advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
GeniusMinds richt zich daarentegen op het ontw ikkelen en exploiteren van
softw are dat w ordt ingezet op HR-gebied.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 12.479,00

€ 46.098,00

2021

€ -5.435,00

€ 38.297,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Uit de statuten blijkt dat het eerste boekjaar verlengd is tot en met 31
december 2020.
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Jaarrekening 2019 / 2020
- € 12.479 (w inst)
Conceptjaarrekening 2021 (t/m 26/08/2021) - € 5.435 (verlies)
Jaarrekening 2019 / 2020
- € 46.098
Conceptjaarrekening 2021(t/m 26/08/2021) - € 38.297

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
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Boedelsaldo
€ 0,00

11-10-2021
1

€ 2.667,23
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Verslagperiode
van
8-9-2021

11-10-2021
1

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

11-01-2022
2

t/m
10-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 6 min

2

15 uur 54 min

totaal

46 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder / bestuurder van Genius Digital is Genius Genius Group
Holding B.V.
Genius Group Holding B.V. w ordt op haar beurt bestuurd door de heer J. van
der Eijk en de heer J. Van Voorbergen.
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1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement, 8 september 2021, is er sprake van tw eetal
incassoprocedures w aarbij Genius Digital als gedaagde betrokken is.
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Een van deze procedures w as op faillissementsdatum reeds aanhangig. Deze
procedure strekt ter voldoening van een (geld)vordering. Op grond van artikel
29 Fw is deze procedure van rechtsw ege geschorst.
In de andere procedure is op 10 september 2021 vonnis gew ezen. Gezien de
datum w aarop de rechtbank Amsterdam het eindvonnis heeft gew ezen, stond
deze procedure op datum faillissement al voor vonnis. Op grond van artikel 30
lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van rechtsw ege geschorst. De
appeltermijn loopt tot 22 oktober 2021. De curator beraadt zich op het
instellen van een eventueel hoger beroep, dat w el schorsende w erking heeft.
In de andere procedure is op 10 september 2021 vonnis gew ezen. Gezien de
datum w aarop de rechtbank Amsterdam het eindvonnis heeft gew ezen,
stond deze procedure op datum faillissement al voor vonnis. Op grond van
artikel 30 lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van rechtsw ege geschorst.
De curator heeft na uitvoerig onderzoek en overleg met de rechtercommissaris ervoor gekozen om geen hoger beroep in te stellen.

11-01-2022
2

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing. Verzekeringen zijn voor datum faillissement beëindigd.
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1.4 Huur
Niet van toepassing. De huurovereenkomst is voor datum faillissement
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de afgelopen w eken gesprekken gevoerd met de bij Genius
Digital betrokken partijen, w aaronder het bestuur. Volgens het bestuur liggen
de volgende oorzaken ten grondslag aan het faillissement:
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• Geschil – in augustus 2020 is er tussen de (indirect) aandeelhouders van
Genius Digital een (juridisch) geschil ontstaan;
• Procedures – naar aanleiding van dit geschil is Genius Digital betrokken
geraakt bij tw ee incassoprocedures;
• Corona – de derde door het bestuur genoemde oorzaak is de coronacrisis.
Het bestuur heeft verklaard dat GeniusMinds, gedurende de coronacrisis, niet
op de gebruikelijke w ijze haar bedrijfsvoering heeft kunnen voortzetten.
De curator zal de komende periode verder onderzoek doen naar de oorzaken
van het faillissement en de door het bestuur genoemde oorzaken op juistheid
controleren.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as geen personeel in dienst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van pandrechten. Voor alle vorderingen van de
Belastingdienst geldt derhalve het reguliere fiscale voorrecht van artikel 21 IW
1990.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing. De curator heeft geen voorraden of onderhanden w erk
aangetroffen
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing. De curator heeft geen andere activa aangetroffen

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.764,00
totaal

€ 37.764,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Genius Digital is gebleken dat tussen Genius Digital en
Genius Group Holding B.V. sprake is van een rekening-courantverhouding. Uit
hoofde van deze verhouding heeft Genius Digital per 31 augustus 2021 een
vordering van € 37.764,-- exclusief rente op Genius Group Holding.
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De curator heeft (het bestuur van) Genius Group Holding B.V. verzocht om de
vordering binnen 14 dagen te voldoen aan de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Uit de administratie van Genius Digital is gebleken dat tussen Genius Digital
en Genius Group Holding sprake is van een rekening-courantverhouding. Uit
hoofde van deze verhouding heeft Genius Digital per 31 augustus 2021 een
vordering van € 37.764,-- exclusief rente op Genius Group Holding.
De curator heeft (het bestuur van) Genius Group Holding verzocht om de
vordering te voldoen.
Genius Group Holding bleek (financieel) niet in staat de vordering te kunnen
voldoen. Als gevolg hiervan heeft de curator het faillissement van Genius
Group Holding aangevraagd. De curator verkreeg hiervoor toestemming van
de rechter-commissaris. Het faillissement van Genius Group Holding is op 7
december 2021 uitgesproken door de rechtbank Amsterdam, met de
benoeming van mevrouw mr. W .M. de Vries tot rechter-commissaris en
mevrouw mr. M.E.M. W iebe tot curator.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Genius Digital zou volgens het bestuur bankieren bij Rabobank en ABN AMRO
Bank. De curator heeft dit nog niet kunnen verifiëren.

Toelichting vordering van bank(en)
Genius Digital bankierde bij de ING Bank. De curator heeft het creditsaldo ter
hoogte van € 43,73 op de boedelrekening ontvangen.
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. Er is geen sprake van leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Er is geen sprake van zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen enkele partij een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of retentierecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van Genius Digital zijn voor datum
faillissement beëindigd. Het voortzetten van activiteiten en/of doorstart
behoorde niet tot de mogelijkheden.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van Genius Digital zijn voor datum
faillissement beëindigd. Het voortzetten van activiteiten en/of doorstart
behoorde niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een groot gedeelte van) de administratie van ontvangen en
zal deze de komende verslagperiode nader onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar: Deponeringsdatum: Beoordeling:
2019 / 2020 15 september 2021 op tijd
2021 n.v.t. n.v.t.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van
een accountant niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in Genius Digital zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal dit in onderzoek nemen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 2.656,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van in totaal €
2.656,=.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
1
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.730,36
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Toelichting
Er heeft zich thans 1 concurrente crediteur gemeld met een totaal te
vorderen bedrag van € 11.730,36.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement, 8 september 2021, is er sprake van tw eetal
incassoprocedures w aarbij Genius Digital als gedaagde betrokken is.
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Een van deze procedures w as op faillissementsdatum reeds aanhangig. Deze
procedure strekt ter voldoening van een (geld)vordering. Op grond van artikel
29 Fw is deze procedure van rechtsw ege geschorst.
In de andere procedure is op 10 september 2021 vonnis gew ezen. Gezien de
datum w aarop de rechtbank Amsterdam het eindvonnis heeft gew ezen, stond
deze procedure op datum faillissement al voor vonnis. Op grond van artikel 30
lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van rechtsw ege geschorst. De
appeltermijn loopt tot 22 oktober 2021. De curator beraadt zich op het
instellen van een eventueel hoger beroep, dat w el schorsende w erking heeft.
Gezien de datum w aarop de rechtbank Amsterdam het eindvonnis heeft
gew ezen, stond deze procedure op datum faillissement al voor vonnis. Op
grond van artikel 30 lid 1 Fw is de procedure daardoor niet van rechtsw ege
geschorst. De curator heeft na uitvoerig onderzoek en overleg met de
rechter-commissaris ervoor gekozen om geen hoger beroep in te stellen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode met name richten op:
•
•
•
•
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Verdere inventarisatie Genius Digital;
Oorzaken en rechtmatighedenonderzoek;
Contact met crediteuren;
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
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• Oorzaken en rechtmatighedenonderzoek;
• Contact met crediteuren;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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