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:

Activiteiten onderneming :

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Failliet hield zich bezig met de Europese
distributie van het energie drankje Go Fast
door middel van het participeren, managen,
ondersteunen en financieren van lokale en
landelijke entiteiten alsmede het
organiseren en financieren van
evenementen ten behoeve van
merkondersteuning.
Vormt nader onderwerp van onderzoek.
2009: € 1.319.599
2010: € 1.520.964
2011: vormt onderwerp van onderzoek
2012: € 649.430
2013: vormt onderwerp van onderzoek
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Saldo einde verslagperiode :

€ 14.625,60

Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

5 oktober 2015 t/m 13 maart 2016
15 uren en 18 minuten
67 uren en 29 minuten

:
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Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag
zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw
bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de
curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer
076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie:
Failliet is opgericht bij notariële akte van 11 september 1997. De akte van oprichting is
ingeschreven in het handelsregister op 26 september 1997. Enig bestuurder vanaf 5 oktober
2012 van failliet is GF in Stock B.V. Bestuurder van GF in Stock B.V. is op haar beurt Laurens
Meyer Beheer B.V. en De Wit Investments B.V. Bestuurders van Laurens Meyer Beheer B.V.
zijn de heer L. Meyer en de heer G. Meyer. Bestuurder van De Wit Investments B.V. is JAWIHO
B.V. De heer J.H. De Wit is bestuurder van JAWIHO B.V. De aandelen in het kapitaal van failliet
worden gehouden door diverse investeerders.

1.2

Winst en Verlies:
Vormt onderwerp van onderzoek.
2009: € 1.946.210 -/2010: € 848.647 -/2011: vormt onderwerp van onderzoek.
De curator heeft de administratie van de bestuurder ontvangen. Thans is in onderzoek of de
administratie volledig en op orde is.
De curator is de administratie nog aan het onderzoeken.
2012: € 683.810 -/2013: vormt onderwerp van onderzoek.

1.3

Balanstotaal:
Vormt onderwerp van onderzoek.
2009: € 2.208.973
2010: € 2.494.158
2011 t/m heden: vormt onderwerp van onderzoek
De curator heeft de administratie van de bestuurder ontvangen. Thans is in onderzoek of de
administratie volledig en op orde is.
De curator is de administratie nog aan het onderzoeken.
2011: € 2.243.757
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1.4

Lopende procedures:
De curator is erover geïnformeerd dat ten tijde van datum faillissement er geen procedures
aanhangig waren.
Eén van de crediteuren van failliet heeft om een voorlopig getuigenverhoor verzocht om te
kunnen beoordelen of er mogelijk een procedure aanhangig kan worden gemaakt jegens
failliet. De curator stelt zich op het standpunt dat dit getuigenverhoor slechts tot doel heeft
om te beoordelen of deze crediteur een vordering uit hoofde van schadevergoeding op failliet
heeft en aldus een vordering betreft die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel
heeft. Een dergelijke vordering kan slechts ter verificatie worden ingediend bij de curator. De
curator heeft de rechtbank dan ook geïnformeerd dat zijns inziens het getuigenverhoor geen
doorgang dient te vinden. Het getuigenverhoor staat gepland op 3 oktober 2013 te 9.00 uur.
De curator heeft de rechtbank reeds verzocht om de procedure te schorsen ex artikel 29 Fw en
zal de rechtbank nogmaals er op attenderen dat de curator niet zal verschijnen bij het
geplande getuigenverhoor.
De wederpartij heeft inmiddels de curator erover geïnformeerd dat het getuigenverhoor niet
zal doorgaan en is in contact getreden met de te horen getuigen teneinde te beoordelen of de
wederpartij een vordering uit hoofde van schadevergoeding heeft op failliet.

1.5

Verzekeringen:
De curator is erover geïnformeerd dat de verzekeringen van failliet reeds voor datum
faillissement zijn beëindigd. De curator zal trachten de verzekeringen in kaart te brengen en
waar nodig te beëindigen. Eventuele premierestituties zullen worden gestort op de
boedelrekening.
Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

1.6

Huur:
De curator is erover geïnformeerd dat failliet geen huurovereenkomsten heeft gesloten met
derden. Failliet zou gebruik maken van een bedrijfspand van een van de aandeelhouders.

1.7

Oorzaak faillissement:
De bestuurder heeft de curator erover geïnformeerd dat door het krimpen van de markt en de
grote concurrentie van andere energydranken de omzet is gedaald. Failliet werd onder meer
gefinancierd door een factoringmaatschappij op basis van haar debiteurenvorderingen. Echter,
de verkoop van energiedrankjes viel tegen, waardoor de omzet is gedaald waardoor het niet
mogelijk was om de onderneming rendabel te exploiteren. De bestuurder heeft vanaf oktober
2012 getracht om de onderneming te verkopen aan derden. Dit is echter tot op heden niet
gelukt aangezien de Amerikaanse licentiehouder van het merk Go Fast geen medewerking
hieraan zou verlenen, aldus de bestuurder. De curator verricht nog nader onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement.
De curator heeft thans de aanwezige administratie van de bestuurder ontvangen. De curator
dient de administratie nog te onderzoeken of deze volledig is en op orde is.
De curator is in samenspraak met de belastingdienst bezig om de administratie te
onderzoeken.
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Inmiddels heeft de belastingdienst haar onderzoek afgerond en zijn aanvullende vragen
gesteld aan de bestuurder.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren twee werknemers uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst werkzaam bij failliet.

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren circa twee werknemers werkzaam bij
failliet.

2.3

Datum ontslagaanzegging:
De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris bij brieven van 1 maart 2013
het ontslag aangezegd tegen de korst mogelijke termijn.
Werkzaamheden:
Correspondentie met de Rechter-commissaris, overleg met de bestuurder van failliet,
correspondentie met het UWV, werknemers etc.

3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving:
Aan failliet behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

3.2

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.3

Hoogte Hypotheek:
Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Correspondentie met bestuurder, onderzoek in administratie.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
De curator is erover geïnformeerd dat aan failliet geen bedrijfsmiddelen in eigendom
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toebehoren. Tot op heden heeft de curator nog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De
curator verricht hier nader onderzoek naar.
3.6

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.7

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Correspondentie met bestuurder en onderzoek in administratie.

Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
De curator is erover geïnformeerd dat aan failliet geen voorraden in eigendom toebehoren. De
voorraden zijn reeds geleverd aan derden die op haar beurt de voorraden verkopen aan
verkooppunten zoals benzinestations en supermarkten. Tot op heden heeft de curator geen
voorraden aangetroffen. De curator verricht hier nader onderzoek naar.

3.10 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Onderzoek in administratie, correspondentie met bestuurder.

Andere activa
3.12 Beschrijving:
De curator is erover geïnformeerd dat aan failliet geen andere activa in eigendom toebehoort.
De curator verricht hier eveneens nader onderzoek naar.
3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Correspondentie met bestuurder.

5

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
De curator is erover geïnformeerd dat de debiteurenvorderingen van failliet zijn overgedragen
aan een factoringmaatschappij. De curator heeft de stukken hiertoe ontvangen van de
factoringmaatschappij en heeft een en ander in onderzoek.
De curator heeft geconstateerd dat de debiteurenvorderingen rechtsgeldig zijn overgedragen
aan de factoringmaatschappij.

4.2

Opbrengst:
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Onderzoek in administratie, correspondentie met factoringmaatschappij.

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van Bank(en):
Failliet bankierde bij Deutsche Bank. De curator heeft de kredietstukken en de bankafschriften
bij de bestuurder opgevraagd. Tot op heden heeft de Deutsche Bank nog geen vordering
ingediend in het faillissement.
Tevens bankierde failliet bij ABN AMRO Bank N.V. en Rabobank Haarlem e.o. De curator heeft
tevens de bankafschriften van deze bankrekeningen opgevraagd.
De curator heeft de gevraagde bankafschriften ontvangen.

5.2

Leasecontracten:
De curator is erover geïnformeerd dat failliet geen leaseovereenkomsten heeft gesloten met
derden. De leaseovereenkomsten zouden reeds zijn beëindigd voor datum faillissement.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Tot op heden hebben geen separatisten zich gemeld bij de curator.

5.4

Separatistenpositie:
Onbekend.

5.5

Boedelbijdragen:
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Tot op heden heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op een rechtsgeldig
overeengekomen eigendomsvoorbehoud.
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5.7

Reclamerechten:
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op een recht van reclame.

5.8

Retentierechten:
Tot op heden heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.
Werkzaamheden:
Correspondentie crediteuren, onderzoek administratie, overleg met bestuurder.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

Beschrijving:
Niet van toepassing.

6.4

Verantwoording:
Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst:
Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig was ingericht
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dat daaruit ten alle tijden de rechten en verlichtingen van failliet konden worden gekend. Zie
7.5
7.2

Depot Jaarrekeningen:
2009: 31 januari 2011
2010: 21 juni 2012
2011: 31 januari 2013
De jaarrekening over het boekjaar 2010 is te laat gedeponeerd waardoor conform artikel 2:248
BW onbehoorlijk bestuur vast staat en wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn. De curator zal dit punt meenemen bij de beoordeling naar het door het
bestuur gevoerde beleid. Zie 7.5

7.3

Goedk.Verkl. Accountant:
Vormt onderwerp van onderzoek.
Failliet maakte gebruik van de vrijstelling die zij op grond van artikel 2:396 BW als “kleine”
vennootschap genoot.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de gestorte aandelen zijn volgestort.
Gelet op het feit dat failliet op 11 september 1997 is opgericht, is een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting reeds verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur:
De curator zal nog onderzoeken of de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben uitgevoerd.
De curator heeft inmiddels de administratie van de bestuurder ontvangen en zal onderzoeken
of deze volledig en op orde is.
De curator is in samenspraak met de belastingdienst bezig om de administratie te
onderzoeken.
Het onderzoek van de Belastingdienst is afgerond. De curator heeft inmiddels aanvullende
vragen gesteld aan de bestuurder en is in afwachting van een reactie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Wel is de curator
van mening dat het bestuur te lang is doorgegaan met het voortzetten van een verliesgevende
onderneming. Bestuurder deelt de visie van de curator niet. Uiteindelijk hebben partijen een
minnelijke regeling getroffen waarbij de bestuurder vanuit kosten oogpunt een bedrag van €
15.000,= aan de boedel voldoet. Hiermee is voor de curator dit punt op een acceptabele wijze
afgerond.

7.6

Paulianeus handelen:
De curator verricht nader onderzoek of er sprake is van enig paulianeus handelen.
Zie 7.5.
Er is niet geconstateerd dat sprake is van enig paulianeus handelen.
Werkzaamheden: onderzoek in administratie.
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8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.
Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 9.378,=.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 313.666,=.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
Het UWV heeft tot op heden een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 19.270,87.

8.4

Andere pref. crediteuren:
Aanvraagkosten faillissement € 1.747,=.

8.5

Aantal concurrente crediteuren:
Tot op heden hebben 29 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
Er is tot op heden een bedrag ad € 1.533.521,73 aan vorderingen bij de curator ingediend,
inclusief o.a. de vordering van de bank (Deutsche Bank Nederland) ten bedrage van €
76.489,16 en financier ten bedrage van € 625.853,76.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
nog onbekend.
Werkzaamheden:
Inventarisatie crediteuren.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en):
Niet van toepassing.
Zie 1.4.

9.2

Aard procedure:
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Niet van toepassing. Correspondentie met Rechtbank Noord Holland.
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10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Thans is nog onbekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak:
Onderzoek administratie, rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek oorzaken faillissement
etcetera.
10.3 Indiening volgend verslag: 15 september 2016
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