OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1
EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET
De faillissementen van Gems Metaalwerken B.V., nader te noemen “Metaalwerken”, Gems
Containerbouw B.V. nader te noemen “Cointainerbouw” en Gems Waste Technology B.V nader te
noemen “Technology” zullen geconsolideerd worden afgewikkeld (toestemming rechter-commissaris
d.d. 7 april 2015). De vennootschappen zijn sterk met elkaar verweven, zo houden de
vennootschappen in hetzelfde pand kantoor, zonder dat er een fysieke scheiding is per vennootschap,
is er sprake van een fiscale eenheid voor de btw en hebben de vennootschappen dezelfde directie en
aandeelhouder. De verwachting is niet dat er door de geconsolideerde afwikkeling crediteuren zullen
worden benadeeld. Dit is de reden geweest voor de curator om te verzoeken aan de rechtercommissaris de faillissementen geconsolideerd te mogen afwikkelen.
DATUM VERSLAG

: 28 april 2015

GEGEVENS ONDERNEMING

: Gems Metaalwerken B.V., Gems Containerbouw B.V. en Gems Waste
Technology B.V.

FAILLISSEMENTSNUMMER

: C/05/15/291 F, C/05/15/290 F en C/05/15/292 F

DATUM FAILLISSEMENT

: 31 maart 2015

CURATOR

: mr. V.F.M. Jongerius
(BAX advocaten belastingkundigen)
Postbus 218
7000 AE Doetinchem
T. 0314 – 37 55 41
E. v.jongerius@baxadvocaten.nl

RECHTER-COMMISSARIS

: mr. J.S.W. Lucassen

AANVRAGER(S)

: Eigen aangifte

ACTIVITEITEN
ONDERNEMING

: Metaalwerken: Vervaardigen van metalen tanks en reservoirs;
Containerbouw: vervaardigen van stalen vaten e.d.;
Technology: Algemene metaalbewerking.

OMZETGEGEVENS

: Metaalwerken:
2012 : € 2.297.124,00
2013: € 1.144.631,00
2014:€ 2.179.861,00
t/m maart 2015: € 932.108,00
Containerbouw:
2012 : € 7.891,048,00
2013: € 8.699.935,00
2014:€ 7.335.951,00
t/m maart 2015: € 2.331.171,00
Technology
2012 : € 1.481.623,00
2013: € 462.084,00

*515114-PRO-BOMEEIBE*

2014:€ 1.029.043,00
t/m maart 2015: € 493.400,00

SALDO BOEDELREKENING

: € 60.100,00 (stand per 28-4-2015)

VERSLAGPERIODE

: 31 maart 2015 tot en met 28 april 2015

DATUM VORIG VERSLAG

: Niet van toepassing

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode : 56,30 uur
Bestede uren totaal
: 56,30 uur
BIJLAGEN

:

1. Organogram
2. Urenregistratie per tijdschrijfgroep;
3. Tussentijds financieel verslag.

INLEIDING
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie

Rechtsvorm
Bestuurder(s)
Aandeelhouder(s)
Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Handelsnamen
Gelieerde
vennootschappen
Overige bijzonderheden
1.2

Winst en verliesrekening

Alle aandelen van de gefailleerde vennootschappen worden
gehouden door Gems International Holding B.V., nader te noemen
“Holding” welke vennootschap eveneens bestuurder is van de
gefailleerde vennootschappen. De middellijk bestuurder van Gems
International Holding is de heer J. Grasmeijer. De curator verwijst
voor de concernverhoudingen naar bijlage 1.
De
gefailleerde
vennootschappen
zijn
alle
besloten
vennootschappen.
Zie paragraaf directie en organisatie.
Zie paragraaf directie en organisatie.
n.v.t.
De gefailleerde vennootschappen zijn alle statutair gevestigd in
Vorden
De gefailleerde vennootschappen zijn gevestigd aan de
industrieweg 9, 7251JT in Vorden
De handelsnamen wijken niet af van de statutaire namen.
Zie bijlage 1
N.v.t.
Metaalwerken:
2012 : € 1.010.521,00 (verlies)
2013: € 391.642,00 (verlies)
2014:€ 429.857,00 (verlies)
t/m maart 2015: € 89.251,00
Containerbouw:
2012 : € 1.695.902,00
2013: € 832.742,00
2014:€ 454.756,00 (verlies)
t/m maart 2015: € 233.978,00 (verlies)
Technology
2012 : € 459.084,00 (verlies)
2013: € 304.191,00 (verlies)
2014:€ 25.767,00
t/m maart 2015: € 160.085,61 (verlies)
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Geconsolideerd met Gems International Holding:
2013 :€ 86.212,00
2014: € 888.152,00 (verlies)
1.3

Balanstotaal

1.4

Lopende procedures

Niet gebleken is dat een van de gefailleerde vennootschappen
betrokken is bij een procedure

1.5

Verzekeringen

De verzekeringen waar het betreft de bedrijfsmiddelen voor zo ver
bekend bij de curator zijn afgesloten door de Holding.

1.6

Huurovereenkomst(en)

Eigenaar van het pand aan de industrieweg 9 in Vorden is de
Holding. De Holding verhuurde het pand aan de
vennootschappen, waarbij de huur gezamenlijk € 40.000,00 op
maandbasis bedroeg.
Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst opgezegd en nadien is tussen Holding en
curator een beëindigingsovereenkomst gesloten, waarbij
overeengekomen is dat na faillissement geen boedelvordering
wordt ingediend door de Holding.
De inventaris en de machines werden door de gefailleerde
vennootschappen gehuurd van de Holding. Laatstelijk bedroeg de
huur op maandbasis € 35.000,00.
Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst opgezegd en nadien is tussen Holding en
curator een beëindigingsovereenkomst gesloten, waarbij
overeengekomen is dat na faillissement geen boedelvordering
wordt ingediend door de Holding.

Overige
overeenkomst(en)

1.7

Oorzaak faillissement

Metaalwerken:
2012 : € 820.319,00
2013: € 516.865,00
2014:€ 505.249,00
Containerbouw:
2012 : € 6.341.542,00
2013: € 5.265.283,00
2014:€ 4.611.895,00
Technology
2012 : € 208.118,00
2013: € 249.313,00
2014:€ 205.563,00

Volgens de bestuurder zijn door het wegvallen van het contract
van één van haar grote klanten: BakerCorp, in 2014 de
vennootschappen in problemen geraakt. De dalende omzet heeft
tot gevolg gehad dat de vennootschappen niet langer aan haar
verplichtingen konden voldoen, mede als gevolg van te hoge
(vaste) personeelskosten en financieringslasten (door forse
investeringen in 2011/2012 ten behoeve van het contract met
BakerCorp). De bestuurder heeft vervolgens in 2014 naar
investeerders gezocht. Een investeerder is gevonden en met haar
is een intentieovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen
dat een kapitaalinjectie in het Gemsconcern zou volgen. Volgens
de bestuurder is deze investeerder haar afspraken niet
nagekomen en is dat pas duidelijk geworden in februari 2015. Op
dat moment was er geen tijd meer om te zoeken naar andere
investeerders gezien de financiële positie van het concern.
Conclusie is dat uiteindelijk de vennootschappen niet langer aan
haar verplichtingen konden voldoen en een faillissement
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onafwendbaar
aangevraagd.

was,

waarna

de

eigen

faillissementen

zijn

Werkzaamheden
10,70 uur
2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van het
faillissement

2.2

Aantal in het jaar voor
faillissement

2.3

Datum
ontslagaanzegging
Machtiging rechtercommissaris
Status afwikkeling UWV

2.4

3.
3.13.4
3.5

3.63.9

Metaalwerken:
2015: 24
Containerbouw:
2015: 22
Technology
2015: 14
Metaalwerken:
2014: 24
Containerbouw:
2014: 22
Technology
2014: 14
2 april 2015
1 april 2015
De intake voor de
loongarantieregeling
heeft gezamenlijk
plaatsgevonden op 8 april 2015. Naar verwachting zal over enige
maanden de vordering (boedel en preferent) van het UWV worden
ingediend.

Werkzaamheden
3,40 uur
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

n.v.t

werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

3.10

werkzaamheden

3.11

Voorraden /
onderhanden werk
Beschrijving

De gehele inventaris en al de machines zijn gehuurd van de
Holding. Na faillissement heeft de fiscus bodembeslag gelegd (op
de machines en inventaris van de Holding ten behoeve van de
belastingschuld van de gefailleerde vennootschappen) en heeft
de fiscus overleg gevoerd met de Holding en de curator. Dit
overleg heeft er toe geleid dat de fiscus geen vordering zal
indienen in de faillissementen.

Voorraad, vooral rest materialen.
Onderhanden werk is aangetroffen. Omdat de kosten voor het
afmaken van deze orders hoger zouden zijn dan de baten is het
onderhanden werk niet afgemaakt.
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Rechten van derden

Beslagen
Taxatie

Een aantal leveranciers heeft een eigendomsvoorbehoud
ingeroepen,
de
curator
heeft
de
ingeroepen
eigendomsvoorbehouden nagenoeg allemaal afgewikkeld, waarbij
veelal geconstateerd is dat de geleverde zaken, niet
individualiseerbaar waren, dan wel ge- of verbruikt.
Pandrecht van de Coöperatieve Rabobank Noord- en OostAchterhoek U.A. nader te noemen: “De Rabobank” op de
voorraad.
n.v.t.
Voor faillissement op 6 maart 2015 zijn de voorraden getaxeerd,
door Troostwijk Waardering en Advies B.V. in opdracht van de
Coöperatieve Rabobank Nederland UA.
De curator heeft geen aanleiding gezien deze zaken opnieuw te
taxeren.
De taxatie gaf een waarde voorraad onderhandse verkoop bij
gelijkblijvende locatie en gebruik van € 120.000,00 en als
executiewaarde een bedrag van € 70.000,00.

3.12

Verkoopopbrengst

De voorraad inclusief debiteuren is onderhands verkocht na
toestemming van de rechter-commissaris en van de pandhouder
voor € 100.000,00 plus € 10.000,00 excl. btw boedelbijdrage.

3.13

Boedelbijdrage

€ 10.000,00 excl. btw voor voorraad en debiteuren.

3.14

werkzaamheden

3.15

Overige activa
Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie

Goodwill (inclusief onderhanden werk) is na toestemming van de
rechter-commissaris verkocht voor € 48.000,00.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

3.16

Verkoopopbrengst

Zie paragraaf 3.15

3.17

Werkzaamheden
Totale uren 6,10

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren

Rechten van derden
Beslagen

Per datum faillissement:
Metaalwerken:
Circa € 150.000,00 waarvan oninbaar of voor verrekening vatbaar
circa € 120.000,00.
Containerbouw:
Nihil door verrekening debiteur.
Technology
Circa € 80.000,00 waarvan oninbaar of voor verrekening vatbaar
circa € 50.000,00.
Pandrecht Rabobank.
n.v.t.

4.2

Opbrengst

Zie paragraaf 3.12.

4.3

Boedelbijdrage

Zie paragraaf 3.13.

4.4

Werkzaamheden

5

0,20 uur
5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering(en) van de
bank(en)

1. Blijkens akte/overeenkomst d.d. 7 december 2005 verstrekte
lening oorspronkelijk groot € 3.350.000,00
- restant-hoofdsom € 2.178.000,00.
2. Een blijkens akte/overeenkomst d.d. 26 april 2013 verstrekte
lening oorspronkelijk groot € 1.250.000,00.
- restant-hoofdsom € 650.000,00.
3. Een blijkens akte/overeenkomst d.d. 15 oktober 2013 verstrekt
krediet in rekening-courant tot een maximum van € 750.000,00
- debetsaldo € 932.200,23.
4. Een d.d. 21 december 2012 afgegeven bankgarantie uit hoofde
van projectnummer Gems 212030/31/32/33/34/35 invoice date
2012-05-23 2012-07-17 / 2012-12-10 (crediteur Taqa Onshore
B.V.) € 17.848,60.
Totaal heeft de Rabobank per datum faillissement te vorderen
€ 3.778.048,83.
Voor de vermelde vorderingen geldt hoofdelijke aansprakelijkheid
naast de gefailleerde vennootschappen van (de niet failliete)
vennootschappen Gems International Holding B.V. en J.
Grasmeijer Beheer B.V.

5.2

Leasecontracten

Worden in kaart gebracht of zijn afgewikkeld. De meeste
leasecontracten zijn aangegaan door de Holding.

5.3

Beschrijving zekerheden

Voor de vorderingen van de Rabobank zijn de volgende
zekerheden verstrekt:
- verpanding van machines, voorraden, inventaris en vorderingen
van Metaalwerken
- verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derden
Technology;
- verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derden
Containerbouw;
- contragarantie voor meerdere af te geven bankgaranties met een
maximum van € 200.000,00 blijkens onderhandse akte d.d. 29 juli
2009;
- verpanding van rechten en vorderingen uit hoofde van
aannemingsovereenkomsten blijkens onderhandse akte d.d. 6 juni
2011 (gehele concern);
- verpanding rechten van intellectueel eigendom blijkens
onderhandse akte d.d. 29 februari 2012 (gehele concern);
- verpanding van inventaris, voorraden, en vorderingen op derden
blijkens onderhandse akte d.d. 10 maart 2015 (gehele concern);
- verpanding van immateriële activa blijkens onderhandse akte
d.d. 10 maart 2015 (gehele concern);
Voor de vorderingen van de Rabobank zijn door derden de
volgende zekerheden verstrekt:
- een 1ste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van
€ 5.500.000,00 te vermeerderen met renten en kosten, gevestigd
blijkens notariële akte d.d. 12 december 2005 op het
registergoed gelegen aan de Industrieweg te Vorden;
- een borgstelling ad € 100.000,00 blijkens onderhandse akte d.d.
11 december 2005, verleend door de heer J. Grasmeijer voor de
schulden van J. Grasmeijer Beheer B.V. en Gems Metaalwerken
B.V.;
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- een borgstelling ad € 37.500,00 blijkens onderhandse akte d.d.
24 mei 2006, verleend door de heer J. Grasmeijer voor de
schulden van Gems Waste Technology B.V.;
- een borgstelling ad € 100.000,00 blijkens onderhandse akte d.d.
24 mei 2006, verleend door J. Grasmeijer Beheer B.V. voor de
schulden van Gems Waste Technology B.V.;
- een borgstelling ad € 500.000,00 blijkens onderhandse akte d.d.
1 juli 2009, verleend door J.Grasmeijer Beheer B.V.;
- verpanding van aandelen van Gems Containerbouw B.V. blijkens
notariële akte d.d. 14 december 2011;
- verpanding van aandelen van Gems Waste Technology B.V.
blijkens notariële akte d.d. 14 december 2011;
- verpanding van aandelen van Gems Metaalwerken B.V. blijkens
notariële akte d.d. 14 december 2011;
- een 2de hypothecaire inschrijving tot een bedrag van
€ 5.500.000,- te vermeerderen met renten en kosten, gevestigd
blijkens notariële akte d.d. 29 maart 2012 op het registergoed
gelegen aan de Industrieweg te Vorden, gevestigd door de huidige
eigenaar Gems International Holding B.V.;
- een borgstelling ad € 450.000,- blijkens onderhandse akte d.d. 5
juni 2013, verleend door de heer J. Grasmeijer voor de schulden
van het gehele ‘Gems’-concern.
De curator heeft de zekerheidsrechten beoordeeld en overleg
gevoerd met de Rabobank. Uit dit overleg is voortgekomen dat de
curator het pandrecht op de voorraad en de debiteuren van de
gefailleerde vennootschappen heeft erkend.
Wat betreft het pandrecht op inventaris en machines heeft de
curator geconstateerd dat dit pandrecht rechtsgeldig is gevestigd,
maar gezien het feit dat de eigendom van deze zaken niet bij de
gefailleerde vennootschappen rust is dit pandrecht afgewikkeld.
De curator heeft het pandrecht op; de immateriële activa
(waaronder de intellectuele eigendom) niet erkend en de
Rabobank zal zich daartegen niet verzetten.
5.4

Separatistenpositie

De Rabobank valt aan te merken als separatist.

5.5

Boedelbijdragen

Zie paragraaf 3.13.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Zie paragraaf 3.11 onder “rechten van derden”.

5.7

Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
6,80 uur

6.
6.1

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden

n.v.t.

6.2

Financiële verslaglegging n.v.t.

6.3

werkzaamheden
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6.4

Doorstart
Beschrijving

6.5

Verantwoording

Doordat de Holding niet is gefailleerd heeft de curator alleen
zeggenschap
over
de
activa
van
de
gefailleerde
vennootschappen, met inachtneming van de positie van de
Rabobank als pandhouder.
Weliswaar is er interesse getoond door derden in een overname
van de activa, maar deze derden zijn afgehaakt nadat gebleken is
dat zij ook met de Holding zaken dienden te doen ten aanzien van
de machines, inventaris en mogelijke huur van de onroerende
zaak.
De kopende partij, Gems B.V., heeft gegarandeerd dat aan
minimaal 30 werknemers van de gefailleerde vennootschappen
werk zou worden geboden en de curator heeft na toestemming
van de rechter-commissaris de activa, gezien bovengenoemde
omstandigheden, aan Gems B.V. verkocht.

6.6

Opbrengst

Zie paragraaf 3.12.

6.7

Boedelbijdrage

Zie paragraaf 3.13.

6.8

Werkzaamheden

Rabo Investments B.V. heeft de curator laten weten dat zij
mogelijkheden zag voor een doorstart indien onder meer met de
Holding (overname en/of huur van onroerende zaak, machines en
inventaris) en de belastingdienst (vorderingen btw fiscale eenheid,
alsmede opheffing bodembeslag) overeenstemming zou worden
bereikt. Deze overeenstemming is bereikt waarna de curator na
toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank de
debiteuren en voorraad heeft verkocht aan de nieuw opgerichte
besloten vennootschap Gems B.V.

Totale uren 13,20
7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende verklaring De jaarrekeningen zijn voorzien van een zogenaamde
accountant
samenstellingsverklaring. Dit betekent dat de accountant bij het
opstellen van de jaarrekeningen zich heeft gebaseerd op door het
bestuur verstrekte gegevens en op basis van deze gegevens, het
Nederlands recht, waaronder geldende gedrags- en beroepsregels
voor accountants de jaarrekeningen heeft opgesteld.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
3,80 uur
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8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

Algemene
boedelkosten,
UWV
(salaris
opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

over

8.2

Preferente vordering van de fiscus

De fiscus zal in deze faillissementen geen vordering
indienen.

8.3

Preferente vordering van het UWV

Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren

Niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

Gems Metaalwerken B.V.: 18
Gems Containerbouw B.V.: 61
Gems Waiste Technology B.V.: 15

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

Gems Metaalwerken B.V.: € 76.537,78;
Gems Containerbouw B.V.: € 1.012.603,74;
Gems Waiste Technology B.V.: € 77.350,15;

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien de te verwachten boedelschulden, met name
de vordering van het UWV (overname loonverplichting
over de opzegtermijn) en het op dit moment
gerealiseerde actief, is de kans aanzienlijk dat alleen
gedeeltelijk de boedelschulden kunnen worden
voldaan. Dit betekent dat de verwachting thans is dat
er geen uitkering zal volgen aan de preferente- en
concurrente crediteuren.

8.8

Werkzaamheden
5,60 uur

9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)

Niet bekend.

9.2

Aard procedure

n.v.t.

9.3

Stand procedure

n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
0,00 uur

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling
faillissement

Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode zich richten op het
doornemen van de boekhouding en de onderlinge financiële
verhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen, alsmede de
verhouding met de Holding in kaart brengen en onderzoek doen naar
de positie van het bestuur, bij de genomen beslissingen in de
maanden voor faillissement.

10.3

Indiening volgend verslag Juli 2015

10.4

Werkzaamheden
6,50 uur
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Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden
en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter
kennis van de curator zijn gekomen.
Doetinchem, 28 april 2015

V.F.M. Jongerius
curator
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