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Algemene gegevens
Naam onderneming
FB Group B.V.

Gegevens onderneming
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3

Gegevens onderneming
FB Group B.V.
Sluisw eg 17
4794 SW Heiningen
KvK: 20142428

22-04-2018
3

*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***
Met toestemming van de rechter-commissaris w orden de faillissementen van
deze
zeven vennootschappen behorende tot de FB-groep geconsolideerd
afgew ikkeld. In het
onderdeel "directie en organisatie" vindt u de namen van alle FBvennootschappen.
Deze consolidatie houdt in dat de faillissementen niet separaat, maar als één
faillissement behandeld en afgew ikkeld zullen w orden onder de naam FB Group
B.V.
De vorderingen op alle FB-vennootschappen en de baten van alle FBvennootschappen,
en alle overige informatie, zijn vanaf het tw eede verslag (januari 2018) op de
crediteurenlijsten en in de verslaglegging samengevoegd. Toekomstige
verslaglegging
is terug te vinden onder het faillissement van FB Group B.V. Voor de informatie
uit de
openingsverslagen (september 2017) w ordt verw ezen naar de verslagen van
de
individuele FB-vennootschappen, die ook in het Centraal Insolventieregister
zijn terug
te vinden.

Activiteiten onderneming
FB Group B.V. w as een holdingvennootschap.
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Voor een beschrijving van de activiteiten van de individuele FBvennootschappen w ordt
naar de openingsverslagen van die vennootschappen verw ezen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 13.179.254,00

€ -955.287,00

€ 7.093.438,00

2014

€ 11.581.408,00

€ -177.109,00

€ 5.911.431,00

2015

€ 12.840.793,00

€ 205.857,00

€ 7.105.602,00

2013

€ 13.508.632,00

€ 408.939,00

€ 12.453.690,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Er zijn alleen geconsolideerde jaarcijfers beschikbaar op het niveau van FB
Group B.V, w aarin tevens de omzetcijfers van de volgende vennootschappen
zijn opgenomen:
- FB Tools & Machinery B.V. (KvK 18108385)
- FB Process Equipment B.V. (KvK 20109098)
- FB Mechanical Contracting B.V. (KvK 20126869)
- FB Personnel Management B.V. (KvK 23099780)
- FB Project Services B.V. (KvK 20126218)
- FB Support Services B.V. (KvK 20126219)

22-04-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Voor een beschrijving van het personeelsbestand van de individuele
FBvennootschappen
w ordt naar de openingsverslagen van die vennootschappen
verw ezen.

Boedelsaldo
€ 393.803,00
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€ 378.152,71

13-08-2018
4

€ 364.690,56

15-11-2018
5

€ 350.609,43

22-05-2019
6

€ 411.471,87

20-11-2019
7

€ 390.762,29

05-06-2020
8

€ 427.543,09

14-12-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-1-2018

22-04-2018
3

t/m
20-4-2018
van
21-4-2018

13-08-2018
4

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

15-11-2018
5

t/m
15-11-2018
van
16-11-2018

22-05-2019
6

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

20-11-2019
7

t/m
20-11-2019
van
21-11-2019

05-06-2020
8

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

14-12-2020
9

t/m
13-12-2020
van
14-12-2020
t/m
9-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

58 uur 48 min

4

54 uur 36 min

5

52 uur 30 min

6

42 uur 0 min

7

84 uur 12 min

8

67 uur 48 min

9

17 uur 48 min

10

18 uur 12 min

totaal

395 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In totaal w erden in aan de FB-faillissementen tot op heden 410,2 uren
besteed.
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In totaal w erden aan de FB-faillissementen tot op heden 464,8 uren besteed.

13-08-2018
4

Totaal: 518,8

15-11-2018
5

Totaal: 560,9 (560 uur en 54 minuten)

22-05-2019
6

748,9 (748 uur en 54 minuten)

09-06-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
FB Group B.V. heeft als 100% aandeelhouder en enig bestuurder FB Group
Holding B.V. (KvK 2012 8725). FB Group Holding B.V. heeft als aandeelhouders
Lianda beheer B.V. en BT
Management B.V. Deze vennootschappen hebben op hun beurt resp. de heer
F. Vogt en B.
van der Toorren als bestuurder.
FB Group B.V. is 100% aandeelhouder en enig bestuurder van:
- FB Tools & Machinery B.V. (KvK 18108385)
- FB Process Equipment B.V. (KvK 20109098)
- FB Mechanical Contracting B.V. (KvK 20126869)
- FB Personnel Management B.V. (KvK 23099780)
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FB Personnel Management B.V. is op haar beurt 100% aandeelhouder en enig
bestuurder
van:
- FB Project Services B.V. (KvK 20126218)
- FB Support Services B.V. (KvK 20126219)
FB Mechanical Contracting B.V. en FB Personnel Management B.V. w aren de
vennootschappen w aarin de projecten die door de FB Group w erden
uitgevoerd w erden
aangenomen. Binnen de FB Group w erden technisch hoogw aardige installaties
vervaardigd voor diverse klanten w ereldw ijd. Deze producten w erden klant
specifiek ontw orpen en
gemaakt. De voornaamste marktsegmenten w aren de olie & gas, offshore en
onderzeeprojecten. Daarnaast w erden ook regelmatig installaties geleverd
aan chemiebedrijven en de energie sector.
FB Mechanical Contracting B.V. en FB Process Equipment B.V. w aren de
vennootschappen w aarin de projecten die door de FB Group w erden
uitgevoerd w erden aangenomen. Binnen de FB Group w erden technisch
hoogw aardige installaties vervaardigd voor diverse klanten w ereldw ijd. Deze
producten w erden klant specifiek ontw orpen en gemaakt. De voornaamste
marktsegmenten w aren de olie & gas, offshore en onderzeeprojecten.
Daarnaast w erden ook regelmatig installaties geleverd aan chemiebedrijven en
de energiesector.

1.2 Lopende procedures
Er liep op datum faillissement een procedure w aarbij FB Process Equipment
B.V. eiser
w as en Proton Ventures Engineering B.V. gedaagde. Deze zaak stond voor
vonnis op de
rol van 8 november 2017. De zaak is in behandeling bij de rechtbank te
Rotterdam. Het betreft de incasso van een handelsvordering. Gedaagde heeft
een tegenvordering ingesteld. De curator heeft de procedure (in conventie)
met toestemming van de rechter-commissaris
overgenomen. Inmiddels staat de zaak voor pleidooi, op een nog te bepalen
datum.
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Op datum faillissement w as daarnaast een procedure aanhangig tegen FB
Process Equipment B.V., w elke procedure aanhangig is gemaakt door Vicoma
Zoeterw oude B.V. bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant. Deze procedure is
vanw ege het faillissement geschorst.
In de eerstgenoemde procedure staat de zaak op 9 oktober a.s. voor pleidooi.
Partijen proberen in overleg te treden over een eventuele minnelijke regeling.

13-08-2018
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Ten aanzien van de procedure van FB Process Equipment B.V. als eiser
en Proton Ventures Engineering B.V. als gedaagde geldt dat deze naar de
parkeerrol is verplaatst. In verband met schikkingsonderhandelingen gaat het
pleidooi dat gepland w as vooralsnog niet door.

15-11-2018
5

1.3 Verzekeringen
Alle op datum faillissement lopende verzekeringen zijn kort na datum
faillissement opgezegd.
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1.4 Huur
Er w as volgens de directie geen sprake van een schriftelijke
huurovereenkomst, maar
gefailleerde w as feitelijk w el huurder van het pand aan de Sluisw eg 17 te
Heiningen en het
tegenoverliggende terrein. Deze onroerende zaken behoren toe aan FB Group
Holding B.V.,
de niet-gefailleerde topholding van de FB Group.

22-04-2018
3

In het kader van de doorstart met FB Group Projects B.V. is met de directie van
FB Group
Holding B.V. overeengekomen dat de huurovereenkomst per 31 augustus 2017
is beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De directie geeft aan dat de markt w aarin FB Group w erkzaam is zich nog
steeds in een crisis bevindt. Er is onvoldoende w erk door de w ereldw ijde crisis
in de olie en gas en
de offshore markt. De directie geeft voorts aan dat er binnen de FB Group
grote verliezen zijn geleden in de uitvoering van projecten en dat betalingen in
projecten zijn vertraagd ofdebiteuren lslechts na kostbare procedures kunnen
w orden geincasseerd. Hierdoor zijn
liquiditeitsproblemen ontstaan bij w erkmaatschappij FB Mechanical Contracting
B.V. Een van
de schuldeisers van die vennootschap heeft het faillissement daarvan
aangevraagd en dat is
ook uitgesproken op 8 augustus 2017. De directie heeft zich vervolgens (mede
gezien het feit dat de overige groepsvennootschappen hoofdelijk verbonden
w aren voor het bankkrediet en tot dezelfde fiscale eenheid behoorden)
genoodzaakt gezien om ook de overige vennootschappen failliet te laten
verklaren.
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De curator is in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken
van
het faillissement aangevangen en zal dit in de komende verslagperiode
voortzetten.
Het onderzoek duurt nog voort.

13-08-2018
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Het onderzoek duurt nog voort. Het onderzoek naar de administratie is
inmiddels in volle gang.

09-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

22-04-2018
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Toelichting
Geen. FB Group B.V. w as een holdingvennootschap.
In totaal w aren er op datum faillissement bij de gehele FB Group 68
w erknemers
w erkzaam. Voor de gegevens van het personeelsbestand van de overige FBvennootschappen w ordt naar de openingsverslagen in die faillissementen
verw ezen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Voor de ontslagdata per vennootschap w ordt naar de
openingsverslagen verw ezen.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde w as geen eigenaar van
onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde w as geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Roerende zaken buitenterrein

€ 8.555,00

Opleggers / Personenauto's

€ 6.325,00

Bedrijfsauto's

€ 10.395,00

Inventaris / Machines

€ 46.475,00

Voorraad

€ 8.250,00

Heftruck

€ 15.000,00

totaal

€ 95.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In dit verslag zullen de activa w orden vermeld die behoorden aan de gehele FB
Group. In
verband met het ontbreken van sluitende activalijsten en het ontbreken van
enkelvoudige
jaarrekeningen per vennootschap is zonder nader onderzoek niet goed te
bepalen w elke activa aan w elke FB-vennootschap toebehoorden. Verdere
uitsplitsing zal gezien de consolidatie niet meer plaatsvinden. Een van de
redenen van de consolidatie w as juist dat de activa niet steeds objectief aan
een van de vennootschappen kon w orden toebedeeld.
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Algemene informatie over de activa van de gehele FB Group:
De FB Group beschikte over een groot aantal bedrijfsmiddelen, w aaronder een
volledige
uitgebreide kantoorinventaris, machines, rollend materieel (personen- en
bedrijfsauto's,
opleggers, heftrucks e.d.), diverse opslagloodsen en voorraden.
Bovendien is nog een heftruck verkocht aan Heftrucktotaal B.V. voor € 18.500
(exclusief
BTW ), w aarvoor evenw el eerst de leverancier moest w orden afgekocht voor
een bedrag
van € 3.500. De netto-opbrengst is derhalve € 15.000.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst is van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Onderhanden w erk (nabetaling)
Voorraad

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 75.000,00
€ 8.250,00

€ 825,00

Onderhanden w erk

€ 162.000,00

€ 0,00

totaal

€ 245.250,00

€ 825,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aangetroffen. Deze bestaat met name uit
restantmateriaal van
reeds uitgevoerde projecten. De genoemde voorraad is verkocht aan Mavro
Handelsonderneming B.V., w aarvoor zie hiervoor onder "bedrijfsmiddelen".
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Voor de onderhanden w erken van FB Process Equipment B.V. w ordt naar het
verslag in dat
faillissement verw ezen. Het onderhanden w erk van FB Process Equipment B.V.
is overgedragen. Voor de beschrijving van deze transactie w ordt verw ezen
naar het openingsverslag in het faillissement van FB Process Equipment B.V.
Updates over de afw ikkeling hiervan zullen echter in dit geconsolideerde
verslag w orden vermeld.
Onderhanden w erk: van de overeengekomen maximale koopsom van €
324.000 voor
"project 1" is 50% voldaan. Voor de voldoening van de overige (maximaal)
50% dient volgens het gesloten contract nog aan een aantal voorw aarden te
zijn voldaan. De curator overlegt hierover met de koper.
De curator is nog in overleg ter zake de betaling van de restant-koopsom voor
dit onderhanden w erk. Dit w ordt bemoeilijkt doordat w e levering en de
financiële afw ikkeling aan de eindgebruiker blijkt te zijn vertraagd.
Vermoedelijk zak de curator in het eerstvolgende verslag de uitkomst hiervan
in het verslag kunnen vermelden.

13-08-2018
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de directie van
gefailleerde en de directie van de opdrachtgever overleg gevoerd. Dit heeft
nog niet tot overeenstemming geleid. De curator tracht om in de aankomende
verslagperiode tot overeenstemming te komen.

15-11-2018
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Het overleg is in de afgelopen periode voortgezet. De curator heeft nog één
laatste gesprek met de directie van de opdrachtgever om te trachten tot een
oplossing te komen. Dit gesprek zal uiterlijk eind juni plaatsvinden.

22-05-2019
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De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een schikking
getroffen, die heeft geleid tot betaling van een bedrag van € 75.000.

20-11-2019
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/handelsnaam/domeinnamen: zie onder
bedrijfsmiddelen.

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

FB Process Equipment

€ 851.200,01

€ 1.011,56

FB Mechanical Contracting B.V.

€ 144.325,88

€ 69.487,76

totaal

€ 995.525,89

€ 70.499,32

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gezien de consolidatie, w ordt hieronder de informatie ter zake alle debiteuren
van de
FB Group opgenomen.
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Stand per datum faillissement:
FB Group B.V.: geen debiteuren.
FB Tools & Machinery: geen debiteuren.
FB Process Equipment B.V.: € 851.200,01.
FB Mechanical Contracting B.V. € 144.325,88.
FB Personnel Management B.V.: geen debiteuren.
FB Project Services B.V.: geen debiteuren.
FB Support Services B.V.: geen debiteuren.
De vordering van FB Process Equipment B.V. op de opdrachtgever van project 1
(zie
onderhanden w erk), op datum faillissement ter hoogte van € 255.310,00, is na
datum
faillissement gecrediteerd in het kader van de overdracht van het onderhanden
w erk
(zie aldaar in dit verslag). Tot de debiteurenportefeuille behoort ook de
vordering op
Proton, w aarvoor zie "Procedures".
Er zijn geen w ijzigingen in de debiteurenstand. De curator heeft in de
afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht naar enkele vorderingen
op debiteuren die voor datum faillissement nog niet geïncasseerd konden
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w orden in verband met uiteenlopende geschillen, problemen of
onduidelijkheden. De curator rondt dit onderzoek spoedig af en zal dan nadere
actie ondernemen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht en
zal op korte termijn de benodigde actie ondernemen.

15-11-2018
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In de afgelopen verslagperiode zijn w ederom sommaties verstuurd aan de
openstaande debiteuren. Dit heeft niet tot betaling geleid. De curator gaat nu
voorbereidingen treffen voor het starten van gerechtelijke procedures en zaal
hierover eerst overleg plegen met de rechter-commissaris.

22-05-2019
6

Ten aanzien van één debiteur is (onder voorbehoud van goedkeuring rechtercommissaris) een schikking bereikt. Dit zal in het volgende verslag w orden
vermeld. Ten aanzien van de overige debiteuren zet de curator zijn pogingen
voort.

20-11-2019
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Met debiteur Liftal is een schikking getroffen voor EUR 10.000 in verband met
een schadekw estie.

05-06-2020
8

Verder zijn er nog enkele debiteuren die nog niet betaald hebben en w aar op
korte termijn nader actie op w ordt ondernomen.
Met debiteur Proton (tegen w ie op datum faillissement een incassoprocedure
liep en w elke partij op haar beurt een tegenvordering had ingesteld) is een
schikking bereikt. Zie hierover het onderdeel "procedures".

14-12-2020
9

Er zijn nog enkele debiteuren die nog niet betaald hebben. Deze zijn moeilik
te incasseren, onder meer vanw ege vestiging in het (verre) buitenland. De
curator zal hier w ederom actie op ondernemen.

09-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.639.872,66
Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank N.V. had op datum faillissement (15 augustus 2017) een
vordering van €
2.639.872,66. Deze vordering bestaat uit tw ee delen: een rekeningcourantkrediet en een
hypothecaire geldlening. Naast FB Group B.V. en haar
(klein)dochtervennootschappen is ook
de niet-gefailleerde topholding FB Group Holding B.V. voor de verplichtingen
jegens de bank
hoofdelijk aansprakelijk.
De vordering van de bank moet nog w orden bijgesteld n.a.v. de uitw inning van
zekerheden.
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde en haar groepsmaatschappijen hadden diverse
leaseovereenkomsten ter zake
personenauto's, bedrijfsauto's en kantoorapparatuur (w .o. kopieerapparaten).
Deze zijn allen
opgezegd of overgenomen door de doorstarter.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank N.V. heeft aangegeven de navolgende zekerheden verstrekt te
hebben
gekregen door de FB Group-vennootschappen:
- Pandrechten inventaris, voorraden, onderhanden w erk, intellectuele
eigendomsrechten,
vorderingen.
- Borgstellingen (deze hebben geen betrekking op gefailleerde)
- Hypotheekrecht op het bedrijfspand c.a. (toebehorend aan FB Group Holding
B.V.)
De curator heeft de gepretendeerde pandrechten op vorderingen (debiteuren)
en onderhanden w erk niet erkend. Er w as niet voldaan aan de
vestigingsvereisten. De bank heeft zich bij dit standpunt neergelegd.
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5.4 Separatistenpositie
Alle zekerheden (voor zover eigendom van gefailleerden) zijn uitgew onnen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
FB Group B.V. kocht geen voorraden in. Er zijn geen eigendomsvoorbehouden
gemeld.
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Ter zake de FB-vennootschappen die w el voorraden inkochten geldt dat de
eigendomsvoorbehouden die gemeld zijn, zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is enige tijd na datum faillissement sprake gew eest van voortzetting. Er zijn
evenw el door
de boedel geen kosten ter zake deze voortzetting gemaakt die anders niet
zouden zijn
gemaakt. De tijdelijke voortzetting w as gericht op de op korte termijn na
datum faillissement te verw achten doorstart.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. Er zijn geen extra kosten gemaakt of inkomsten
gegenereerd.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op 31 augustus 2017 is een overeenkomst gesloten met FB Group Projects,
w aarbij de onder "Bedrijfsmiddelen" genoemde activa aan die vennootschap
zijn verkocht. Voorts is
overeengekomen dat de doorstarter ten minste 32 w erknemers van de FBgroepsvennootschappen in dienst zou nemen tegen dezelfde voorw aarden als
voorheen
(uitgezonderd de pensioenregelingen, nu op alle w erknemers de CAO
Metalelektro van
toepassing is gew orden). De aan een van de directeuren gelieerde
uitzendorganisatie
Minervum Services B.V. verbond zich bovendien om aan ten minste 16
w erknemers een
arbeidsovereenkomst aan te bieden conform de voorw aarden die geldend zijn
in de
uitzendbranche. Voorts kreeg de doorstarter het recht op projecten af te
maken.
Bepaalde activa (de voorraad, een deel van de bedrijfsmiddelen en de
debiteuren) zijn niet in de doorstart meegenomen.
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6.5 Verantwoording
Zie financieel verslag.

6.6 Opbrengst

22-04-2018
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6.6 Opbrengst
€ 247.500,00

22-04-2018
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Toelichting
Bovendien maakte de doorstart het mogelijk dat tw ee projecten van FB
Process
Equipment B.V. konden w orden afgemaakt. Dit heeft inkomsten opgeleverd
voor de boedel
van die vennootschap. Er w ordt dan ook verw ezen naar het verslag in dat
faillissement.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator voert een boekenonderzoek uit. Dat onderzoek loopt.
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Het onderzoek w ordt binnenkort voortgezet.

22-05-2019
6

Inmiddels is een externe accountant ingeschakeld om het onderzoek naar de
administratie efficient uit te voeren. Het onderzoek is in volle gang.

09-06-2021
10

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn alleen geconsolideerde jaarcijfers beschikbaar op het niveau van FB
Group B.V. De
laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die over het boekjaar 2015. Deze is
tijdig
gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn veel te laat
gedeponeerd. De curator neemt dit mee in het onderzoek.

22-04-2018
3

Dit w ordt ook meegenomen door de externe accountant.

09-06-2021
10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

22-04-2018
3

Onderzocht w ordt over er toch accountantscontrole verplicht w as.

09-06-2021
10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator onderzoekt dit nog.

22-04-2018
3

De curator heeft dit onderzoek afgerond. De conclusie is dat alle BV's in of voor
2008 zijn opgericht. Er zijn nadien geen nieuw e aandelen uitgegeven.
Eventuele vorderingen van de curator tot het alsnog volstorten van de
aandelen zijn (voor zover zij bestaan) verjaard.

15-11-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek loopt.

22-04-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek loopt.

22-04-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 616.044,56

22-04-2018
3

Toelichting
Het salaris van de curator vormt een boedelschuld.
Een w erknemer heeft een boedelvordering ingediend ter zake vakantiedagen
van €
5.215,48. Deze dient nog op juistheid te w orden onderzocht.
Voorts heeft het UW V haar boedelvordering ingediend van € 610.829,08.
€ 629.473,49

13-08-2018
4

Toelichting
De vordering van het UW V is naar boven bijgesteld en bedraagt thans €
624.258,01
€ 629.895,56
Toelichting
De vordering van het UW V is naar boven bijgesteld en bedraagt thans €
624.680,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-12-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 665.261,00

22-04-2018
3

Toelichting
Ingediend: € 479.305,00 (let op: voor alle FB-vennootschappen)
Nog niet ingediend: € 4.413,00
€ 533.365,00

13-08-2018
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter hoogte van € 533.365,00
(voor alle FB-vennootschappen). Daarnaast zijn er vorderingen bekend ad €
3.479,00, die evenw el nog niet formeel zijn ingediend.
€ 528.371,00

22-05-2019
6

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter hoogte van € 528.372
(voor alle FB-vennootschappen). Daarnaast zijn er vorderingen bekend ad €
3.479,00, die evenw el nog niet formeel zijn ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 270.679,85

22-04-2018
3

€ 281.374,24

13-08-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 219.236,61

22-04-2018
3

Toelichting
Hydratight (aanvrager faillissement): € 2.302,00
W erknemer (seniorenuren): € 10.247,36
Pensioenfonds (nog te beoordelen): € 206.687,25

Toelichting
Naast de eerder genoemde preferente crediteuren heeft zich nog een andere
w erknemer gemeld met een vordering van € 1.088,90.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-11-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
247

22-04-2018
3

Toelichting
(let op: voor alle FB-vennootschappen)
250

13-08-2018
4

252

15-11-2018
5

253

20-11-2019
7

259

05-06-2020
8

260

14-12-2020
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.923.935,47

22-04-2018
3

Toelichting
(let op: voor alle FB-vennootschappen)
€ 21.303.841,56

13-08-2018
4

€ 21.310.923,68

15-11-2018
5

€ 21.311.902,27

22-05-2019
6

€ 21.312.043,00

20-11-2019
7

€ 21.958.793,72

14-12-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend. Vermoedelijk opheffing, gezien de hoogte van de
boedelvorderingen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-04-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Proton Ventures Engineering B.V. (Eiser is FB Process Equipment B.V.)

22-04-2018
3

9.2 Aard procedures
Incasso. Gedaagde heeft eis in reconventie ingesteld.

22-04-2018
3

Incasso. (thans: Hoger beroep)

05-06-2020
8

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De procedure is door het faillissement geschorst.

22-04-2018
3

In conventie is de curator opgeroepen en heeft de curator het geding
overgenomen.
In reconventie is en blijft de procedure geschorst.
Op het moment van indiening van dit verslag stond de zaak op de rol voor
pleidooi, w aarvoor nog een nieuw e datum moet w orden bepaald. Gedaagde in
conventie beroept zich op verrekening, terw ijl in het tussenvonnis dat in 2017
is gew ezen verrekening is uitgesloten.
Op 9 oktober a.s. w ordt er in deze zaak pleidooi gehouden.

13-08-2018
4

Parkeerrol in afw achting van schikkingsonderhandelingen.

15-11-2018
5

De procedure staat nog steeds op de parkeerrol. De
schikkingsonderhandelingen duren nog steeds voort. De curator verw acht dat
binnen één maand na heden (derhalve uiterlijk eind juni) duidelijkheid zal zijn
verkregen, inhoudende dat een schikking zal zijn bereikt danw el dat de
procedure zal w orden voortgezet.

22-05-2019
6

Er is geen schikking bereikt. Er heeft een pleidooi plaatsgevonden op verzoek
van gedaagde. Er volgt binnenkort eindvonnis. De uitkomst zal in het volgende
verslag w orden vermeld.

20-11-2019
7

De rechtbank heeft Proton veroordeeld tot betaling van een bedrag van ca. €
395.000 (hoofdsom) aan de boedel. Het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad
verklaard en vanw ege het kort nadien door Proton ingestelde hoger beroep en
de daar vanuit gaande schorsende w erking, kon het vonnis niet w orden
geëxecuteerd.

05-06-2020
8

De curator heeft zich gesteld in hoger beroep. Er vindt op korte termijn een
comparitie plaats.
De comparitie heeft geen doorgang gevonden. Partijen hebben een schikking
bereikt.

14-12-2020
9

In een vaststellingsovereenkomst is met toestemming van de rechtercommissaris vatsgelegd dat de procedure zal w orden beëindigd. Proton zal (1)
een onvoorw aardelijke betaling voor een bedrag van € 60.500 inclusief btw
doen en (2) een voorw aardelijke betaling voor een bedrag van maximaal €
30.250 inclusief btw doen. Proton zal haar vorderingen, zoals zij die in de
faillissementen van FB en haar groepsvennootschappen indiende, intrekken.
Het sub 1 betaalde bedrag is inmiddels ontvangen. De procedure is
doorgehaald.

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-04-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voortzetting van de navolgende w erkzaamheden:

22-04-2018
3

- Incasso debiteuren
- Incasso koopprijs (tw eede deel) onderhanden w erk
- Onderzoek rechtmatigheid, w aaronder boekenonderzoek
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden
Plan van aanpak is ongew ijzigd.

22-05-2019
6

- Incasso debiteuren
- Onderzoek rechtmatigheid, w aaronder boekenonderzoek
- Afronding procedure Proton
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden

20-11-2019
7

- Afronding incasso debiteuren
- Onderzoek rechtmatigheid, w aaronder boekenonderzoek
- Afronding procedure Proton
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden

05-06-2020
8

- Afronding incasso debiteuren
- Onderzoek rechtmatigheid, w aaronder boekenonderzoek
- Overige gebruikelijke w erkzaamheden

14-12-2020
9

Het plan van aanpak is ongew ijzigd. Het boekenonderzoek zal de komende
maanden w orden uitgevoerd en afgerond.

09-06-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit kan op dit moment niet w orden ingeschat.

22-04-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

09-06-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

