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

5
19-11-2021
F.18/20/167
NL:TZ:0000158969:F001
13-10-2020

R-C
Curator

mr. R.T. Terpstra
mr C.E. van der Wijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
GKMS B.V.

12-11-2020
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel W inschoten, gevestigd te W inschoten (9672 BP) aan de
Kartonbaan 5.

12-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de opgave aan de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten het
uitvoeren van industriële montage alsmede algemene metaalbew erking. Tot op
heden is er geen gesprek met de bestuurder op gang gekomen. Er is w el
gesproken met de advocaat van de bestuurder. Ook na dit gesprek is echter
niet duidelijk w at de activiteiten nu precies w aren.

12-11-2020
1

Ondanks herhaald verzoek is er geen gesprek tot stand gekomen. De
bestuurder stelt dat hij als gevolg van gezondheidsproblemen te zw ak is om
een gesprek te voeren met de curator. Een gesprek zou een te zw are
belasting zijn.

09-02-2021
2

Tot op heden heeft een gesprek nog steeds niet plaatsgevonden.

10-05-2021
3

Een gesprek heeft niet plaatsgevonden.

24-08-2021
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geen beschikking over financiële gegevens gekregen.

12-11-2020
1

Op 21 december 2020 stond de zoon van de bestuurder onverw acht voor de
deur van het kantoor van de curator met 18 verhuisdozen vol administratie. De
curator w as op dat moment niet aanw ezig en op dat moment w as bovendien
de strenge lockdow n net van kracht. Telefonisch is aan de advocaat van de
bestuurder gemeld dat bij een dergelijke hoeveelheid administratie eerst een
afspraak moet w orden gemaakt. De curator heeft vervolgens een voorstel
gedaan voor een afspraak voor het in ontvangst nemen van de administratie,
maar daar is niet op gereageerd door de bestuurder.

09-02-2021
2

De advocaat van de bestuurder heeft gemeld dat de administratie in Snelstart
w erd gevoerd en heeft de inloggegevens verstrekt. Met deze inloggegevens
w as het echter niet mogelijk om in te loggen.
Mogelijk heeft de curator van ISSE Offshore Engineering BV de codes
gew ijzigd. Dit zal w orden nagevraagd.
De curator van ISSE Offshore Engineering BV heeft bericht dat hij eveneens
geen toegang tot de administratie heeft verkregen.

10-05-2021
3

Tot op heden is de administratie niet ontvangen.

24-08-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w as er geen personeel in dienst op het
moment van het faillissement. Er heeft zich ook niemand bij de curator gemeld.

12-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

12-11-2020
1

€ 0,00

09-02-2021
2

€ 0,00

24-08-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-10-2020

12-11-2020
1

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

09-02-2021
2

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

10-05-2021
3

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021

24-08-2021
4

t/m
23-8-2021
van
24-8-2021

19-11-2021
5

t/m
19-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 9 min

2

4 uur 48 min

3

2 uur 27 min

4

1 uur 6 min

5

4 uur 57 min

totaal

20 uur 27 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer I. Kirac.

12-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen voor zover bekend.

12-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Geen voor zover bekend.

12-11-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap maakte gebruik van een pand van Isse Ofshore Engineering
B.V. Dit huurcontract is in de zomer van 2020 beëindigd. Isse Ofshore
Engineering B.V. is op 7 juli 2020 failliet verklaard.

12-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Niet bekend.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

12-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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
Het lijkt er op dat de administratie niet (meer) w erd bijgehouden. Er is geen
administratie aan de curator verstrekt.

12-11-2020
1

Ondanks herhaald rappel is geen administratie ontvangen. Op 24 augustus
2021 ia nogmaals verzocht om de informatie aan te leveren.

24-08-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018is op 20 januari 2020 gedeponeerd. De jaarrekening
van 2017 op 15 mei 2019 en de jaarrekening van 2016 op 8 november 2017.
De jaarrekening zijn derhalve niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

12-11-2020
1

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur nu de jaarrekening te laat zijn
gedeponeerd en geen administratie is aangetroffen/verstrekt. Uit informatie
van de belastingdienst blijkt dat in het verleden w el administratie w erd
bijgehouden maar dat deze informatie incompleet w as.
Ja

09-02-2021
2

Toelichting
De advocaat van de bestuurder heeft een brief doorgestuurd die hij heeft
ontvangen van de Duitse advocaat van de bestuurder. Uit dit schrijven lijkt te
volgen dat in Duitsland een insolventieprocedure w ordt gestart.
Ja

24-08-2021
4

Toelichting
Niet duidelijk is of het persoonlijk faillissement inmiddels ook is uitgesproken.
Aan de advocaat van de bestuurder is verzocht om de curator hierover te
informeren.
Ja

19-11-2021
5

Toelichting
De advocaat van de bestuurder heeft gemeld inmiddels niet meer voor de
bestuurder op te treden. Het is niet mogelijk gebleken om in contact te
komen met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-08-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden zijn afgerond. Het is niet mogelijk om in contact te komen
met de bestuurder. Daarbij is uit informatie van de belastingdienst gebleken
dat de bestuurder geen verhaal biedt. Ook niet in Duitsland.

19-11-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-11-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.176.154,00

12-11-2020
1

€ 2.604.504,07

09-02-2021
2

€ 2.720.447,07

10-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

12-11-2020
1

5

09-02-2021
2

7

10-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 409,00

12-11-2020
1

€ 39.314,61

09-02-2021
2

€ 182.639,19

10-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

12-11-2020
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
- Informatie verkrijgen via de advocaat van de bestuurder.

12-11-2020
1

- Navraag inloggegevens Snelstart.

09-02-2021
2

- Verkrijgen administratie;
- Inplannen gesprek met de bestuurder.

24-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

12-11-2020
1

De verw achting is dat het faillissement binnen nu en drie maanden zal w orden
afgew ikkeld.

10-05-2021
3

Gelet op het feit dat het faillissement in Duitsland nog niet lijkt te zijn
uitgesproken w ordt eerst nogmaals getracht om de administratie te ontvangen
en een gesprek in te plannen.

24-08-2021
4

Nu het niet mogelijk blijkt om contact te krijgen met de bestuurder terw ijl
bovendien duidelijk is dat de bestuurder geen verhaal biedt zal het
faillissement afgew ikkeld w orden. Dit verslag dient aangemerkt w orden als
het eindverslag.

19-11-2021
5

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor
afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

