
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juli 2015 

 

Gegevens onderneming : G.N.M. Europe B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/15/476 F 

Datum uitspraak : 16 juni 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : draadgebonden telecommunicatie, het verrichten 

van management- en beheerwerkzaamheden met 

betrekking tot telecomnetwerken en levering van 

telecomproducten- en diensten.  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

De omzet over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2014.  

 

Personeel gemiddeld aantal :  10 (opgave Kamer van Koophandel) 

 

Verslagperiode :  16 juni 2015 t/m 14 juli 2015 

Bestede uren in verslagperiode 1 :  48,7 uren 

Bestede uren totaal :  48,7 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 16 juli 2004  werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

G.N.M. Europe B.V. opgericht.  

 

Het geplaatst kapitaal bedroeg (blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel) 

op de datum van het uitspreken van het faillissement € 18.000,--. 

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer M.F. Mertens enig 

bestuurder en aandeelhouder van G.N.M. Europe B.V. De heer Mertens is vanaf 12 mei 2015 

in functie als bestuurder. 

 

 

 

 

2011 *** 

2012 € 1.067.704,-- 

2013 € 689.506,-- 

2014 € 159.457,-- 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

De winst over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2015. 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

Het balanstotaal 2014 betreft het totaal per 30 september 2014. 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in 

het verleden heeft afgesloten inmiddels beëindigd.   

 

1.6 Huur  :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door de gefailleerde 

vennootschap geen bedrijfsruimte gehuurd. De activiteiten van de vennootschap werden 

verricht vanuit de woning van haar bestuurder. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

Finix Investments B.V. heeft in opdracht van G.N.M. Europe B.V. werkzaamheden verricht. In 

verband met deze werkzaamheden heeft Finix Investments B.V.aan G.N.M. Europe B.V. 

facturen verstuurd voor een bedrag van in totaal € 12.100,--. Ondanks aanmaning daartoe is 

G.N.M. Europe B.V. niet overgaan tot een betaling van de facturen. Gelet hierop heeft Finix 

Investments B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 

faillissement.  

 

Het verzoekschrift is op 16 juni 2015 behandeld in de raadkamer van de Rechtbank Midden-

Nederland, locatie Utrecht. De bestuurder van G.N.M. Europe B.V. is tijdens de zitting niet 

verschenen. De rechtbank heeft vervolgens op 16 juni 2015 het faillissement van G.N.M. 

Europe B.V. uitgesproken. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 0 (voor zover bekend)  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 2 (voor zover bekend) 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t.  

  

 

 

2011 *** 

2012 -/- € 1.460,-- 

2013 € 65.445,-- 

2014 € 6.016,-- 

2011 *** 

2012 € 637.859,-- 

2013 € 623.442,-- 

2014 € 610.657,-- 
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3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken. 

    

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : n.v.t. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de tussentijdse cijfers 2014 blijkt dat het bedrag aan openstaande debiteuren  

per 30 september 2014 € 299.575,-- bedraagt. Bij mij zijn geen gegevens bekend over het  

bedrag aan openstaande debiteuren op de datum van het uitspreken van het faillissement. 

In de komende verslagperiode zal hier onderzoek naar worden gedaan.   

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 

vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij de ING. Uit hoofde van dit 

krediet heeft de ING een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal  

€ 256.936,85. De vordering van de ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van 

voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.    

 

5.2 Leasecontracten   :  

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van leasecontracten. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De ING heeft in het kader van het krediet in rekening-courant zekerheden bedongen. Het  

betreft hier een (stil) pandrecht op de bedrijfsactiva (de algehele bedrijfsuitrusting, 

vorderingen en voorraden). Uit de stukken die ik van ING heb mogen ontvangen, blijkt dat 

het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.  

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  
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5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op  

een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 

faillissement haar bedrijfsactiviteiten reeds had gestaakt, waren er onvoldoende 

mogelijkheden voor een doorstart, dan wel het voortzetten van de onderneming.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

In de afgelopen verslagperiode heb ik de beschikking gekregen over onder andere de 

jaarrekening 2013 en de tussentijdse cijfers over 2014. Ik heb aan de boekhouder van de 

gefailleerde vennootschap gevraagd of hij nog andere financiële gegevens in zijn bezit heeft. 

In reactie hierop heeft de boekhouder mij bericht dat hij de bij hem in bezit zijnde financiële 

stukken heeft afgegeven aan de voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik 

zal aan deze voormalig bestuurder (die t/m 12 mei 2015 in dienst was) het verzoek om de bij 

hem in bezit zijnde administratie aan mij ter hand te stellen. 

 

De heer Mertens, bestuurder op de datum van het uitspreken van het faillissement, is 

vooralsnog onvindbaar. Op dit moment kan ik bij hem dan ook geen financiële gegevens van 

de gefailleerde vennootschap opvragen. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Vanaf 2004 zijn de jaarrekeningen over 2007, 2010 en 2012 niet tijdig gedeponeerd. 

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 16 juli 2004; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van  

17 oktober 2003, verjaard. 

  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op onbehoorlijk  

bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen is dit tot op heden nog niet vastgesteld. 

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen 

voortzetten. 

 

 

 

  

 



Openbaar faillissementsverslag : 1 
Insolventienummer :  C 16/15/476  F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : G.N.M. Europe B.V.  5 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 15.259,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 5 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 351.030,05 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke  

procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- onderzoek doen naar eventuele bedrijfsmiddelen en voorraden; 

- onderzoek naar eventuele openstaande debiteurenvorderingen; 

- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen; 

- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- verder inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


