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Algemene gegevens
Naam onderneming
Flintermar B.V.

24-09-2021
20

Gegevens onderneming
In de faillissementen van de Flinter-vennootschappen is sprake van
geconsolideerde verslaglegging. Vanaf dit (tw intigste) verslag vindt de
publicatie plaats via KEI. Verw ezen w ordt naar het openbaar verslag in het
faillissement van Flinter Groep B.V. (F10/16/557), met uitzondering van de uren
en het boedelsaldo in dit faillissement, die u onderstaand aantreft.

24-09-2021
20

In the bankruptcies of the Flinter companies consolidated reporting is done. As
from this (tw entieth) report publication w ill take place via KEI. Reference is
made to the public report in the bankruptcy of Flinter Groep B.V. (F10/16/557),
w ith the exception of the hours and the estate balance, w hich are set out
below .
Voor de ontw ikkelingen in het faillissement van Flintermar B.V. w ordt
verw ezen naar de eerdere verslagen. In verband met de afw ikkeling van het
faillissement van Flintermar B.V. w ordt dit verslag separaat gedaan.
W ith regard to the developments in the bankruptcy of Flintermar B.V.
reference is made to the previous reports. In connection w ith determination
of the bankruptcy of Flintermar B.V. this report is submitted separately.

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens

20-09-2022
22

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 30.570,31

24-09-2021
20

€ 30.570,31

20-09-2022
22

Verslagperiode
van
10-6-2021

24-09-2021
20

t/m
20-9-2021
van
21-9-2021

23-03-2022
21

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022

20-09-2022
22

t/m
20-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

20

0 uur 54 min

21

3 uur 6 min

22

3 uur 12 min

totaal

7 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
In vorige verslagen is melding gemaakt van een procedure die aanhangig w as
tussen de eigenaar van m/v Flinterstar, Flinterstar III B.V. en de eigenaar van
het m/v Al Oraiq (Ow ners Al Oraiq) naar aanleiding van de aanvaring die op 6
oktober 2015 plaatsvond in Noordzee ter hoogte van Zeebrugge en w aarbij
het m/v Flinterstar is gezonken. De verzekeraars van m/v Flinterstar en m/v Al
Oraiq hebben gedurende de verslagperiode een schikking bereikt. De
verzekeraars hebben de curator, in diens hoedanigheid van curator van de
aandeelhouder van Flinterstar III B.V., Flinter Groep B.V., gevraagd
medew erking aan de schikking te verlenen. De curator heeft deze
medew erking, met toestemming van de rechter-commissaris, verleend. De
curator heeft de door hem gemaakte kosten met betrekking tot deze
w erkzaamheden ten laste van de verzekeraar van Flinterstar III B.V. gebracht.
Inmiddels heeft de verzekeraar een bedrag ad € 5.108,14 ter zake deze
kosten voldaan.
Previous reports have mentioned proceedings pending betw een the ow ner of
m/v Flinterstar, Flinterstar III B.V. and the ow ner of m/v Al Oraiq (Ow ners Al
Oraiq) in connection w ith the collision w hich took place in the North Sea off
Zeebrugge on 6 October 2015 and in w hich the m/v Flinterstar sank. The
insurers of m/v Flinterstar and m/v Al Oraiq reached a settlement during the
reporting period. The insurers have asked the trustee, in his capacity of trustee
of the shareholder of Flinterstar III B.V., Flinter Groep B.V., to cooperate in the
settlement. The trustee has granted this cooperation w ith the permission of
the supervisory judge. The trustee has charged the costs incurred by him in
connection w ith these activities to the insurer of Flinterstar III B.V. Meanw hile
the insurer has paid an amount of € 5,108.14 in respect of these costs.

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

23-03-2022
21

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft principaal cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank Amsterdam van 14 juli 2021 en de curator incidenteel
cassatieberoep. In de cassatieprocedure zullen partijen op korte termijn de
schriftelijke toelichting indienen.
ING Bank has lodged a principal appeal in cassation against the judgment of
the District Court of Amsterdam of 14 July 2021 and the trustee has lodged an
incidental appeal in cassation. In the cassation proceedings the parties w ill
submit w ritten explanations in the short term.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-03-2022
21

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 433,00

23-03-2022
21

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

24-09-2021
20

42

23-03-2022
21

42

20-09-2022
22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.827.053,16

24-09-2021
20

€ 9.750.277,55

23-03-2022
21

€ 9.750.510,27

20-09-2022
22

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op 10 mei 2022 heeft de verificatievergadering in het faillissement van
Flintermar B.V. plaatsgevonden. De voorlopig erkende schuldvorderingen zijn
door de rechter-commissaris overgebracht naar de lijst van erkende
schuldeisers. De curator zal de rechtbank verzoeken de faillissementskosten
vast te stellen. Nadat dit is gebeurd, zal de uitdelingslijst ter goedkeuring
aan de rechter-commissaris w orden voorgelegd en na goedkeuring w orden
gedeponeerd. De crediteuren ontvangen hierover nader bericht. Indien geen
verzet w ordt ingesteld, zal het faillissement eindigen door het verbindend
w orden van de uitdelingslijst. Op basis van het huidige boedelactief kan de
preferente crediteur volledig w orden voldaan en kan aan de concurrente
crediteuren een uitkering ter hoogte van 0,30% van hun vorderingen w orden
voldaan.
On 10 May 2022, the meeting of creditors in the bankruptcy of Flintermar B.V.
took place. The provisionally admitted claims have been transferred to the list
of admitted creditors by the bankruptcy judge. The trustee w ill request the
court to determine the bankruptcy costs. After this has been done, the
distribution list w ill be submitted to the bankruptcy judge for approval and,
after approval, w ill be filled. The creditors w ill be notified accordingly. If no
objection is made, the bankruptcy w ill be terminated w hen the debt
distribution list becomes binding. Based on the current assets, the
preferential creditor can be paid in full and the unsecured creditors can be
paid 0,30% of their claims.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

20-09-2022
22

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
voornamelijk betrekking hebben op:

23-03-2022
21

de cassatieprocedure tegen ING Bank met betrekking tot de
rechtsvragen die aan de rechter w aren voorgelegd (zie onder 5.3)
de afw ikkeling van de faillissementen van Flinter Participaties B.V.,
Flinterland B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V. en C.V.
Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. In de faillissementen van
Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. en C.V.
Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca zijn verificatievergaderingen
bepaald tegen 10 mei 2022. De crediteuren zijn of w orden nader
geïnformeerd omtrent de afw ikkeling van genoemde faillissementen.
In the coming reporting period, the trustee’s activities w ill mainly relate to:
the Supreme Court appealproceedings against ING Bank in respect of the
legal issues submitted to the court (see under 5.3)
the termination of the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland
B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V. and C.V.
Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. In the bankruptcies of Flinter
Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. and C.V.
Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca, creditors' meetings have been
scheduled by 10 May 2022. The creditors have been or w ill be informed
about the termination of said bankruptcies.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In verband met de afw ikkeling van het faillissement is dit verslag het laatste
verslag in het faillissement van Flintermar B.V.
In connection w ith the termination of the bankruptcy, this report is the last
report in the bankruptcy of Flintermar B.V.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-09-2022
22

