
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 februari 2016 

 

Gegevens onderneming : GENESIS 030 B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/16/32 F 

Datum uitspraak : 19 januari 2016 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

Saldo faillissementsrekening : € 1.279,70 

Activiteiten onderneming: :  De handel in kleding, kledingaccessoires en 

aanverwante artikelen, alsmede de detailhandel en 

import en export van deze producten.  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

De omzet over 2014 heeft betrekking op de periode 15 september t/m 31 december  

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

2015. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

 

Verslagperiode : 19 januari 2016 t/m 23 februari 2016. 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 18,2 uren 

Bestede uren totaal : 18,2 uren 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 3 september 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Genesis 030 B.V. opgericht. 

  

Het geplaatst kapitaal van Genesis 030 B.V. was op de datum van haar oprichting 

opgebouwd uit 1 gewoon aandeel van nominaal € 1,--.  

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid  AnNoBa Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van 

Genesis 030 B.V. Bestuurders en aandeelhouders van AnNoBa Holding B.V. zijn: de heer P. 

Singh, de heer B.W. Struik en de N.M. Wattimury. 

 

 

 

2012 *** 

2013 *** 

2014 € 16.001,-- 

2015 € 44.906,-- 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

Het resultaat over 2014 heeft betrekking op de periode 15 september t/m 31 december  

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

2015. 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

Het balanstotaal 2015 betreft het totaal per 30 september 2015. 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er sprake van een procedure in  

kort geding, welke aanhangig is gemaakt door de eigenaar van het door Genesis 030 B.V.  

gebruikte bedrijfspand te Utrecht. In het kader van deze procedure heeft de eigenaar van  

het bedrijfspand gevorderd dat Genesis 030 B.V., alsmede de vennootschap onder firma 

G.U.R.U.’S (de heer Singh is één van de vennoten van G.U.R.U.’S) het bedrijfspand dienen te  

ontruimen. Deze procedure stond reeds op de datum van het uitspreken van het  

faillissement voor het wijzen van vonnis.  

 

In het vonnis van 27 januari 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden- 

Nederland, locatie Utrecht vonnis gewezen. In dit vonnis zijn de vorderingen tegen Genesis  

030 B.V. afgewezen, aangezien zij, kort gezegd, niet als huurder van het bedrijfspand heeft  

te gelden. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

De verzekeringen die door of namens de gefailleerde vennootschap zijn afgesloten, waren, 

voor ik heb kunnen nagaan, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement 

beëindigd. 

 

1.6 Huur  :  

Door de gefailleerde vennootschap werd geen bedrijfsruimte gehuurd. De activiteiten van de 

vennootschap werden verricht vanuit een bedrijfspand dat door G.U.R.U.’S werd gehuurd. 

Tussen Genesis 030 B.V. en G.U.R.U.’S is geen sprake van een huurovereenkomst. Tussen 

Genesis 030 B.V. en de eigenaar van het bedrijfspand bestaat, zo blijkt ook uit het vonnis in 

kort geding, geen rechtsverhouding. 

  

 

 

 

2012 *** 

2013 *** 

2014 -/- € 20.009,-- 

2015 -/- € 17.430,-- 

2012 *** 

2013 *** 

2014 € 47.539,-- 

2015 € 31.673,-- 



Openbaar faillissementsverslag : 1 
Insolventienummer :  C/16/16/32 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : Genesis 030 B.V.           3 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

De (middellijk) bestuurders van Genesis 030 B.V. hebben mij verteld dat de belangrijkste 

oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de omzet achterbleef bij de 

verwachtingen. Vanwege deze tegenvallende omzet kon Genesis 030 B.V., gelet op de 

omstandigheid dat de kosten hoger waren, op enig moment niet meer voldaan aan haar 

verplichtingen. 

 

Aangezien er op korte termijn geen verbetering te verwachten was in de financiële situatie 

van Genesis 030 B.V. is er uiteindelijk besloten om het faillissement van deze vennootschap 

aan te vragen. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 13 januari 2016 bij de rechtbank 

ingediend. 

 

Op 19 januari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie het faillissement 

uitgesproken van Genesis 030 B.V.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 2 

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 2   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t. 

De persoonsleden waren niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfsruimte zijn enkele 

bedrijfsmiddelen door mij aangetroffen. Het betreft hier onder andere een toonbank en 

enkele etalagepoppen. 

 

De door mij benaderde opkopers hebben aangegeven geen interesse te hebben in de 

bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Reden waarom ik, na daartoe verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris, BVA Auctions B.V. heb ingeschakeld, zulks voor 

het ophalen en het ter veiling aanbieden van de bedrijfsmiddelen. 

 

Een medewerkster van BVA Auctions B.V. heeft mij bericht dat de bedrijfsmiddelen vanaf  

17 maart 2016 ter veiling zullen worden aangeboden. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  : ***   
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3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand  

bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van  

omzetbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfsruimte is door mij ook een 

voorraad aangetroffen. Het betreft hier circa 70 stuks kledingstukken. 

 

De door mij benaderde opkopers hebben aangegeven ook geen interesse te hebben in de 

kledingstukken. Reden waarom ik, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-

commissaris, ook voor de kledingstukken BVA Auctions B.V. heb ingeschakeld, zulks voor het 

ophalen en het ter veiling aanbieden van deze voorraad. 

 

Een medewerkster van BVA Auctions B.V. heeft mij bericht dat ook de kledingstukken vanaf 

17 maart 2016 ter veiling zullen worden aangeboden. 

  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

  

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : *** 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de administratie is mij gebleken dat er geen sprake is van klanten, die nog enig bedrag 

aan de gefailleerde vennootschap dienen te voldoen. 

 

Het is mij voorts uit de administratie gebleken dat de gefailleerde vennootschap mogelijk 

nog wel een vordering heeft op één van haar (middellijk) bestuurders. Deze vordering houdt 

verband met de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap een privé-schuld van deze 

bestuurder heeft voldaan. Ik heb deze (middellijk) bestuurder tijdens onze bespreking van  

17 februari 2016 verteld dat hij het door de gefailleerde vennootschap betaalde bedrag,  

€ 2.191,16 aan de faillissementsboedel dient te voldoen. De bestuurder heeft de vordering 

niet betwist; wel heeft hij aangegeven te moeten onderzoeken of hij financieel in staat is om 

voornoemd bedrag te kunnen betalen. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De gefailleerde vennootschap heeft bij ABN Amro twee betaalrekeningen, alsmede een 

spaarrekening.  Het saldo op de ene betaalrekening bedroeg op de datum van het uitspreken  
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van het faillissement € 40,92 debet, terwijl de andere betaalrekening een saldo had van  

€ 1.319,62 credit. Het saldo op de spaarrekening bedroeg € 1,--. 

ABN Amro heeft het saldo op de diverse rekeningen, na verrekening, inmiddels overgemaakt 

naar de faillissementsrekening.  

 

5.2 Leasecontracten   : Er is geen sprake van leasecontracten. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

Het is mij niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap zekerheden heeft gesteld.  

   

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : ***  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Gelet op de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap niet over liquide middelen 

beschikte en er geen sprake was van omzet waren er geen mogelijkheden voor een 

doorstart, dan wel een voortzetting van de onderneming.   

 

Overigens hebben de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap medio  

september 2015 wel gesproken met een potentiële investeerder. Deze gesprekken zijn  

echter op niets uitgelopen. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben inmiddels de 

boekhoudkundige stukken aan mij ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de 

bankafschriften, alsmede het kasboek. 

 

In de afgelopen verslagperiode zijn de boekhoudkundige stukken door mij bestudeerd. Dit 

heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen die ik inmiddels aan de (middellijk) bestuurders 

heb voorgelegd. Zij hebben mijn vragen inmiddels ook alweer bestudeerd. In de komende 

verslagperiode zal ik deze antwoorden gaan bestuderen. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Door de gefailleerde zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Gelet op de datum van haar 

oprichting was zie hiertoe ook nog niet verplicht.   

 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

Uit de administratie is gebleken dat er niet is voldaan aan de volstortingsplicht. Gelet op het  

feit dat de aandeelhouder, AnNoBa Holding B.V., eveneens op 19 januari 2016 in staat van  

faillissement is verklaard (C 16/16/30F), zal zij in ieder geval niet meer aan deze verplichting  

kunnen voldoen.  
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7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal in de komende verslagperiode nader nog nader onderzoek naar worden gedaan. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 0,00 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 12.805,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 3.027,28 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Voor wat betreft de procedures verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder punt 1.4 van  

dit verslag heb gemeld. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- toezien op de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraden door BVA Auctions 

B.V.; 

- de vordering op de (middellijk) bestuurder innen; 

- de antwoorden van de (middellijk) bestuurders over de boekhouding bestuderen; 

- 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:  


