Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

20-02-2018

Insolventienummer:

F.10/17/500

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015990:F002

Datum uitspraak:

31-10-2017

Curator:

mr V. Terlouw

R-C:

mr. J.C.A.T. Frima

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GPR Meubel Fournituren B.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Bovendijk 199 (3045 PD)
Rotterdam.
Activiteiten onderneming
De groothandel in producten, waaronder half-fabricaten, voor de meubelindustrie, in het
bijzonder producten voor (her)stoffering van meubels.
Omzetgegevens
2016: EUR 1.378.600
Tot 1 november 2017: EUR 793.000
Personeel gemiddeld aantal
3
Saldo einde verslagperiode
EUR 35.055,15
EUR 37.609,58
Verslagperiode
31 oktober 2017 t/m 24 november 2017
25 november 2017 t/m 20 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
60,8
18,2
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Bestede uren totaal
60,8
79
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
GPR meubel Fournituren B.V. ("GPR") is opgericht op 18 juni 2001.
Enig aandeelhouder en bestuurder is het eveneens op 31 oktober 2017 in staat van
faillissement verklaarde Gebroeders Peters B.V. Enig aandeelhouder van deze vennootschap
is Stichting Administratiekantoor Gebroeders Peters Beheer waarvan de heren A.H. Peters en
R.J.G. Peters bestuurder zijn. Laatstgenoemde is enig bestuurder van Gebroeders Peters B.V.

1.2

Winst en verlies
2016: een negatief resultaat van EUR 507.819,10
Tot 1 november 2017: nog in onderzoek
EUR 178.566,20

1.3

Balanstotaal
2015: EUR 1.765.607
2016: EUR 3.920.787
Op 1 november 2017: EUR 3.536.973

1.4

Lopende procedures
Volgens opgaaf bestuurder geen

1.5

Verzekeringen
'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUG
'HYHU]HNHULQJHQZDUHQYLDGHKROGLQJDIJHVORWHQ'H]H]LMQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Het pand waarin GPR haar activiteiten had werd gehuurd door haar enig aandeelhouder en
bestuurder Gebroeders Peters Beheer B.V.
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Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zouden volgens de bestuurder zijn: (i) sterk afnemende
omzet leidende tot een negatief resultaat en (ii) gewijzigde financieringsvoorwaarden vanuit de
bank welke voorwaarden voor de bestuurder niet acceptabel waren. Een en ander wordt
verder onderzocht.
De door de bestuurder aangedragen oorzaken van het faillissement lijken inderdaad
geleid te hebben tot het faillissement van deze vennootschap.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
3

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
3

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij schrijven van 2 november 2017 heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten ex artikel 40 Fw opgezegd.

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd.
Daarnaast heeft hij op 1 november 2017 het op de Bovendijk 199 aanwezige personeel
toegesproken. Er heeft contact en overleg met het UWV plaatsgevonden. Het UWV heeft op
13 november 2017 een intake gehouden ten kantore van GPR. De curator is daarbij aanwezig
geweest.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
GPR beschikte over een kantoor- en bedrijfsinventaris.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator op 6 november 2017 door Troostwijk
getaxeerd.
Deze zaken zijn in het kader van de doorstart verkocht en geleverd aan Peters Rotterdam B.V.
voor een bedrag van EUR 13.500,00.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toeppasing

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een algemeen voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige
(art. 21 lid 1 IW 1990). Het voorrecht gaat boven een pandrecht, dat rust op een zaak als
bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevindt. In
onderhavig faillissement is er wel een vordering van de fiscus, maar er zijn geen pandrechten
verstrekt aan schuldeisers op dergelijke zaken. Art. 57 lid 3 Fw speelt niet.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft de bedrijfsmiddelen veilig gesteld en laten taxeren. Vervolgens zijn de
bedrijfsmiddelen verkocht aan de doorstartende partij.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
GPR beschikt over een aanzienlijke voorraad aan stoffen en fournituren

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De verpande voorraad is verkocht aan Peters Rotterdam B.V. voor een bedrag van EUR
33.000,00.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
De curator heeft voor zijn verkoopinspanningen een boedelbijdrage van de pandhouder
gekregen van 10% van de verkoopprijs.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Alvorens tot verkoop van de voorraad over te gaan heeft de curator de vele beroepen op een
HLJHQGRPVYRRUEHKRXGJHwQYHQWDULVHHUGHQZDDUPRJHOLMNJHKRQRUHHUGHQ]LMQGH]DNHQ
uitgeleverd.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator heeft het kasgeld ad EUR 355,06 ingenomen en afgestort op de boedelrekening.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Bij de gerealiseerde doorstart is een goodwill-vergoeding ontvangen van EUR 10.000,00.
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Andere activa: Werkzaamheden
Realiseren doorstart.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Op datum faillissement was er sprake van een openstaand bedrag aan debiteurenvorderingen
van EUR 73.412,55.
De pandhouder heeft bij schrijven van 3 november 2017 haar pandrecht openbaar gemaakt en
is overgegaan tot incasso.

4.2

Opbrengst
De opbrengst van de debiteurenincasso is verpand aan F. van Lanschot Bankiers N.V. De
bank incasseert de debiteurenvordering ook zelf.

4.3

Boedelbijdrage
Geen

4.4

Werkzaamheden
Geen

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
GPR is samen met haar enig aandeelhouder en bestuurder Gebroeders Peters Beheer B.V.
hoofdelijk aansprakelijk jegens F. van Lanschot Bankiers N.V. voor een tweetal rekeningcourant schulden. Totale vordering van de bank is EUR 450.730,17.
Een ING-rekening vertoonde op faillissementsdatum een beperkt creditsaldo. Het daarop
aanwezige saldo is overgeboekt naar de boedelrekening.
Afgelopen verslagperiode hebben diverse partijen (onverschuldigd) betaald op de INGrekening van curanda en de ING Bank heeft dit totaalbedrag overgemaakt naar de
boedelrekening. Een deel van de ontvangsten blijkt echter onverschuldigde betalingen
te zijn geweest. Dit wordt afgewikkeld.

5.2

Leasecontracten
Er was op faillissementsdatum sprake van een operational lease-overeenkomst voor een
personenauto. De auto is al op 4 november 2017 door de leasemaatschappij ingenomen.
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Beschrijving zekerheden
F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft naast voormelde hoofdelijkheid een pandrecht op
voorraad en debiteurenvorderingen.

5.4

Separatistenpositie
F. van Lanschot Bankiers N.V. acteert in dit faillissement als separatist.

5.5

Boedelbijdragen
De boedel heeft voor haar werkzaamheden bij de verkoop van de voorraad een boedelbijdrage
gekregen van 10% van de verkoopprijs.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De
bestuurder van GPR had daags na het faillissement de curator ook al kenbaar gemaakt dat er
vermoedelijk veel beroepen op een eigendomsvoorbehoud zouden worden gedaan. De circa
EHURHSHQRSHHQHLJHQGRPVYRRUEHKRXG]LMQJHwQYHQWDULVHHUGXLWJH]RFKWHQDIJHZLNNHOG
Waar mogelijk zijn er zaken aan de leverancier teruggegeven na betaling van een beperkte
vergoeding voor de kosten van de boedel.
Afgelopen verslagperiode zijn er nog diverse beroepen op eigendomsvoorbehoud
gedaan. Die zijn uitgezocht en afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing

5.8

Reclamerechten
Afgewikkeld.

5.9

Werkzaamheden
Het inventariseren van de circa 25 eigendomsvoorbehouden inclusief overleg daarover met
leveranciers heeft de nodige tijd gekost. Dit proces is bijna afgerond.
Afwikkelen eigendomsvoorbehouden en een bespreking met F. van Lanschot Bankiers
N.V. in verband met de gang van zaken in aanloop naar het faillissement.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn door de curator niet voortgezet in het faillissement.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
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6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

Datum:

20-02-2018

Bij overeenkomst van 13 november 2017 is er een doorstart tot stand gekomen met Peters
Rotterdam B.V. Deze vennootschap heeft de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill
overgenomen. Daarnaast heeft deze partij de huurovereenkomst van het pand aan de
Bovendijk 199 per 1 november 2017 overgenomen zodat er uit dien hoofde in het faillissement
van Gebroeders Peters Beheer B.V. geen (boedel)vordering zal zijn.
6.5

Doorstart: Verantwoording
Behoudens Peters Rotterdam B.V. hebben zich bij de curator geen partijen gemeld voor een
algehele doorstart. De gerealiseerde verkoopbedragen liggen boven de door Troostwijk
getaxeerde waarde.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De opbrengst voor voorraad, bedrijfsmiddelen en goodwill is EUR 56.500,00.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Nvt

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft afgelopen verslagperiode de te verkopen zaken laten taxeren,
onderhandelingen gevoerd met Peters Rotterdam B.V. over een doorstart en vervolgens een
en ander in een koopovereenkomst vastgelegd.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De eerste indruk is dat de administratie op orde is. Nader onderzoek vindt plaats.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is op 31 januari 2017 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 18.000.
Onderzoek naar de volstorting is niet opportuun nu GPR is opgericht op 18 juni 2001.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zal - als te doen gebruikelijk - worden onderzocht
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De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De
uitkomsten daarvan zullen op korte termijn met de bestuurder worden besproken.
7.6

Paulianeus handelen
Zal - als te doen gebruikelijk - worden onderzocht
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De
uitkomsten daarvan zullen op korte termijn met de bestuurder worden besproken.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft zowel de fysieke als de digitale administratie veiliggesteld. De ingenomen
administratie zal komende verslagperiode verder worden bekeken.
Komende verslagperiode zal de curator met de bestuurder de uitkomsten van zijn
rechtmatigheidsonderzoek bespreken.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een vordering kenbaar gemaakt van in totaal EUR 32.432,00.
De fiscus heeft een vordering kenbaar gemaakt van in totaal EUR 54.675,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog onbekend
Nog onbekend

8.4

Andere pref. crediteuren
Geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden: 35
Tot op heden: 42
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Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden: EUR 123.190,61
EUR 155.224,91

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend
Nog onbekend

8.8

Werkzaamheden
Afgelopen verslagperiode zijn de bekende crediteuren door de curator aangeschreven met het
verzoek hun vorderingen kenbaar te maken.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend
Nog onbekend

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:
1. Inventarisatie crediteuren
2. Bestudering ingenomen administratie
3. Onderzoek naar oorzaken faillissement
4. Onderzoek rechtmatigheid
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In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
krijgen:
1. Inventarisatie crediteuren
2. Bespreken uitkomsten onderzoek rechtmatigheid met bestuurder
10.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk 27 februari 2018
Uiterlijk op 20 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak
Zie plan van aanpak
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