OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3
EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET
De faillissementen van Gems Metaalwerken B.V., nader te noemen "Metaalwerken", Gems
Containerbouw B.V. nader te noemen "Containerbouw" en Gems Waste Technology B.V nader te
noemen "TechnoIogy" 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.
In dit verslag wordt veelvuldig verwezen naar de eerdere openbare verslagen. In het geval voor de

leesbaarheid het relevant is om tekst uit deze verslagen te laten staan zal de tekst uit dit verslag vet
gedrukt worden weergegeven.
DATUM VERSLAG

: 30 november 2015

GEGEVENS ONDERNEMING : Gems Metaalwerken B.V., Gems Containerbouw B.V. en Gems Waste
Technology B.V.
FAILLISSEMENTSNUMMER

: C/05115/291 F, C105/151290 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.iongeriusCbaxadvocaten.nI

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.

OMZETG'EGEVENS

: Metaalwerken:
2012 : E 2.297.124,00
2013: 1.144.631,00
2014:€ 2.179.861,00
tim maart 2015: E 932.108,00
Containerbouw:
2012 : 7.891,048,00
2013: E 8.699.935,00
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2014:€ 7.335.951,00
t/rn maart 2015: E 2.331.171,00
Technoloqy
2012 : E 1.481.623,00
2013: E 462.084,00
2014:€ 1.029.043,00
t/m maart 2015: E 493.400,00
SALDO BOEDELREKENING : E 27.762,58 (stand per 27-11-2015)
VERSLAGPERIODE

: 1 september 2015 tim 29 november 2015

DATUM VORIG VERSLAG

: 31 augustus 2015

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode : 8,85 uur
99,45 uur
Bestede uren totaal
BIJLAGEN

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

•

INLEIDING
1.

1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Rechtsvorm
Bestuu rder(s)
Aandeelhouder(s)
Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestig ingsad res(sen)

Zie eerste openbaar verslag.
Zie eerste openbaar versiag.
Zie eerste openbaar verslag.
Zie eerste openbaar verslag.
n.v.t.
Zie eerste openbaar verslag.
De gefailleerde vennootschappen
industrieweg 9, 7251JT in Vorden.
Zie eerste openbaar versiag.
Zie eerste openbaar versiag.

Handelsnamen
Gelieerde
vennootschappen
Overige bijzonderheden

zijn

gevestigd

aan

de

N.v.t.
Zie eerste openbaar verslag.

1.2

Winst en verliesrekening

1.3

Balanstotaal

1.4

Lopende procedures

Zie eerite openbaar verslag.

1.5

Verzekeringen

Zie eerste openbaar versiag.

1.6

Huurovereenkomst(en)
Overige
overeen komst(en)

Zie eerste openbaar verslag.
Zie eerste opeaár verslag.

1.7

Oorzaak faillissement

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

,

Zie eerste openbaar verslag.

2

(vaste) personeelskosten en financieringsiasten (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 intentieovereenkonist 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
onafwendbaar was, waarna de eigen faillissementen zijn
aangevraagd.
De curator heeft de bestuurder verzocht om meer duidelijkheid te
verschaffen over de zoektocht naar nieuwe investeerders en het in
die periode voortzetten van de activiteiten van de
vennootschappen. De beantwoording van deze vragen heeft
nieuwe vragen opgeroepen bij de curator en de bestuurder heeft
toegezegd in september 2015 antwoord te geven op deze nadere
vragen, waarbij de antwoorden worden ondersteund met bewijzen.
De vragen die gesteld zijn zagen vooral toe op mogelijke
onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement De
vragen zijn door de bestuurder beantwoord en de curator acht
de geschetste gang van zaken zoals aangegeven door de
bestuurder aannemelijk.

0,00 uur

Afgewikkeld.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van het
faillissement

2.2

Aantal in het jaar voor
faillissement

2.3

Datum
ontsla aanzee o in
Machtiging rechtercommissaris
Status afwikkeling UWV

Zie eerste openbaar verslag.

0,00 uur

Af! ewikkeld.

3.
3.13.4

Zie eerste openbaar verslag.

Zie eerste openbaar verslag.

Zie eerste openbaar verslag.
Het UWV heeft haar vorderingen ter zake de loongarantieregeling
inmiddels ingediend en de curator heeft deze verwerkt in het
financieel versla• .

Activa
Beschrijving

n.v.t

3

3.63.9

Beschrijving

Zie eerste openbaar verslag.

3.11

Beschrfvin •
Rechten van derden

Beda • en
Taxatie

Zie eerste osenbaar verda• .
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 Coperatieve Rabobank Noord- en OostAchterhoek U.A. nader te noemen: "De Rabobank" op de
voorraad.
Op dit moment is een discussie gaande met een afnemer tevens
leverancier (Water4All B.V.) van Containerbouw over een
container die met subsidiegelden is gebouwd. Het staal waarmee
de container is gemaakt was eigendom van Containerbouw. Aan
deze container zijn allerlei zaken gemonteerd welke geleverd zijn
door Water4All B.V. Deze container is nog niet afgebouwd en dus
ook nog niet geleverd aan de opdrachtgever. De subsidie is
aangevraagd door één van de gefailleerde vennootschappen
alsmede Water4All en Vitens. Containerbouw was penvoerder en
ontvanger van de subsidie. Een gedeelte van de subsidie is voor
het faillissement ontvangen. De container is nog niet af en staat
bij de doorstarter Gems B.V. In het geval de eigendom van deze
container rustte bij Containerbouw is deze container bij de
activaoverdracht verkocht aan Gems B.V. Water4All steit dat zij
mede-eigenaar is van de container.
Inmiddels heeft de curator nadere informatie ontvangen en
neemt het standpunt in dat der sprake is van mede-eigendom.
Dit betekent dat de container niet in eigendom is overgegaan
naar de doorstarter. Ook rust er geen pandrecht meer op, de
bank heeft haar eventueel pandrecht vrijgegeven. De curator
heeft vervolgens de container aangeboden ter verkoop aan de
doorstarter en Water4A11. Beiden hebben geen gebruik
gemaakt van het aanbod en de curator zal de container na
instemming van Water4all verkopen aan een derde, na
toestemmin . van de rechter commissaris.
n.v.t.
Zie eerste o•enbaar versla • .

3.12

Verkoo • o• bren • st

Zie eerste o•enbaar verda• .

3.13

Boedelbi'dra • e

Zie eerste o• -nbaar versla• .

3.15

Beschrrvin •
Rechten van derden
Besla • en
Taxatie

Zie eerste o•enbaar versla...
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

3.16

Verkoo e • • bren st

Zie eerste o•enbaar versla•.
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4.
4.1

Debiteuren
Omvan• debiteuren
Rechten van derden
Besla • en

Zie eerste o•enbaar versla • .
Zie eerste o•enbaar versla • .
n.v. .

4.2

0 • bren • st

Zie eerste o•enbaar versla • .

4.3

Boedelbi'd ra • e

Zie eerste o•enbaar versla• .

0,00 uur
5.
5.1

Zie eerste openbaar verslag.

5.2

Leasecontracten

Af•ewikkeld.

5.3

Beschri'vin • zekerheden

Zie eerste o eenbaar versla • .

5.4

•

Bank / Zekerheden
Vordering(en) van de
bank en

Entaggrammim Zie eerste o•enbaar versla • .

5.5

Boedeibi'dra•en

Zie eerste o•enbaar versla • .

5.6

Ei• endomsvoorbehoud

Zie . . ra! raaf 3.11 onder "rechten van derden".

5.7

Retentierechten

Tot o • heden is er • een beroe • • edaan o• ee

5.8

Reclamerechten

Tot o • heden is er • een beroe• • edaan o• het recht van reclame.

3,20 uur
6.
6.1

Doorstart voortzetten
Ex • loitatielzekerheden

n.v.
n.v. .

6.2

6.4

Beschri'vin •

Zie eerste o»enbaar versia• .

6.5

Verantwoordin •

Zie eerste o • - nbaar versla• .

6.6

O•bren•st

Zie eerste o•enbaar versla• .

6.7

BoedelbEdra • e

Zie eerste o•enbaar versla• .

5

r- -0 i -

-

0,00 uur

7.1

R ht ati heid
Boekhoud • licht

Zie derde o • nbaar versla • .
Zie eerste o • enbaar versla • .

7.2

De «ot -aarrekenin • en

7.3

Goedkeurende verklaring Zie eerste openbaar verslag.
accountant

7.4

Stortin • sver • I. aandelen

Zie eerste o • - nbaar versla...

7.5

Onbehoorlijk bestuur

De curator onderzoekt een betaling van E 17.500,00 van een van
de gefailleerde vennootschappen aan GEMS International Holding
B.V. Deze betaling is één maand voor faillissement verricht en lijkt
op een selectieve betaling. Uit nadere informatie blijkt dat de
betalin • niet onrechtmati • of selectief is • eweest.

7.6

Paulianeus handelen

Zie • ara • raaf 7.5

3,40 uur

Af! ewikkeld.

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

Algemene boedelkosten en de navolgende vorderingen
van het UWV:
Gems Metaalwerken B.V.: E 147.131,36;
Gems Containerbouw BM.: E 133.289,84;
Gems Metaalwerken B.V.: E 72.645,24.

8.2

Preferente vordering van de fiscus

De fiscus zal in deze faillissementen geen vordering
ind ienen.

.8.3

Preferente vordering van het UWV

Gems Metaalwerken B.V.: E 127.803,62;
Gems Containerbouw B.V.: E 114.886,48;
Gems Metaalwerken B.V.: E 73.191,69.

8.4

Andere preferente crediteuren

Niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

Gems Metaalwerken B.V.: 30
Gems Containerbouw B.V.: 75
Gems Waiste Technology B.V.: 18

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

Gems Metaalwerken B.V.: E 276.207,17;
Gems Containerbouw B.V.: E 1.482.905,02;
Gems Waiste Technology B.V.: E 120.102,59.

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.
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9.
9.1

Procedures
Naam wede arti* en

Niet bekend.

9.2

Aard rocedure

n.v.t.

9.3

Stand erocedure

n.v.t.

0,00 uur
10.
10.1

Overi
Termijn afwikkeling
faillissement

Nog niet bekend.
De curator zal de komende verstagperiode de container
verkopen (zie paragraaf 3.11), waarna de faillissementen
kunnen worden beöindi! d.

10.2

Plan van aanpak

10.3

Indienin vol end verslas februari 2016

0,15 uur
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.
etinchem, 30 november 2015

V.F.M. ngen
curator
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