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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ster Airconditioning Rotterdam B.V.

19-08-2022
1

Gegevens onderneming
Adres: Brouw erstraat 32 c te (2984AR) Ridderkerk.
Opgericht bij akte van 29 juni 1999.

19-08-2022
1

Activiteiten onderneming
De hoofdactiviteit van Ster Airconditioning Rotterdam B.V. bestaat blijkens het
Handelsregister uit het uitoefenen van een groot- en detailhandel in electroen w armtetechnische producten, luchtbehandelings- en
airconditioningsapparatuur en onderdelen daarvan.
Zie voor de activiteiten ten tijde van het faillissement sub 1.5 van dit verslag.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 2.143.879,00

€ -723.946,00

€ 721.085,00

2020

€ 1.592.068,00

€ 157.139,00

€ 1.153.389,00

2019

€ 724.798,00

€ 192.832,00

€ 750.758,00

2018

€ 462.587,00

€ -175.669,00

€ 800.222,11

19-08-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2021 zijn gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers.

19-08-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19-08-2022
1

1
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er nog een personeelslid - een monteur - in
dienst. Omstreeks januari 2022 zijn enkele w erknemers bij een
zustervennootschap in dienst getreden.

Boedelsaldo
19-08-2022
1

€ 0,00
Toelichting
Een boedelrekening is aangevraagd, maar nog niet geopend door de bank.

21-11-2022
2

€ 23.719,39

Verslagperiode
van

19-08-2022
1

19-7-2022
t/m
18-8-2022
van

21-11-2022
2

19-8-2022
t/m
18-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 0 min

2

50 uur 0 min

totaal

95 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is
houdstermaatschappij Tima Holding B.V. Haar bestuurder en enig
aandeelhouder is de heer H.W .H. Kamp (26-01-1969).

19-08-2022
1

De failliete vennootschap maakt deel uit van een groep, w aarvan Tima Holding
B.V. aan het hoofd staat. Overige w erkmaatschappijen zijn Ster Projects
International B.V. en SterAirco Utrecht B.V.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liepen voor zover bekend
geen procedures.

19-08-2022
1

1.3 Verzekeringen
Ten aanzien van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, W EGAS en de
inventaris-/goederenverzekering w as gefailleerde medeverzekerde bij een
zustervennootschap.

19-08-2022
1

Daarnaast zijn tw ee voertuigen die op naam van gefailleerde staan verzekerd.
Van het ene voertuig is de dekking komen te vervallen, voor het andere is de
premie betaald tot 3 september 2022.
De verzekeringen zijn opgezegd en eventueel vooruitbetaalde premies zijn
teruggevorderd.

21-11-2022
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Brouw erstraat 32 c te Ridderkerk w erd gehuurd. De
curator heeft de huurovereenkomst met inachtneming van de w ettelijke termijn
opgezegd. Het bedrijfspand zal - na verkoop van de daarin aanw ezige activa zo snel mogelijk w orden opgeleverd.
Gefailleerde heeft ten gunste van de verhuurder een bankgarantie verstrekt.
De verhuurder heeft aanspraak gemaakt op de bankgarantie.

19-08-2022
1

Het bedrijfspand is opgeleverd per 16 september 2022.

21-11-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat de structuur van de groep w aarbinnen de
onderneming w erd gevoerd begin 2022 is gew ijzigd, w aarna de failliete
vennootschap zich met name zou focussen op service- en
onderhoudsw erkzaamheden aan airconditioning, w armtepompen, VRF en
klimaatsystemen, en dus niet meer op de groot- en detailhandel van producten
en onderdelen en evenmin op het uitvoeren van nieuw bouw installaties.
Voordat de nieuw e structuur w as ingericht, liepen er al tw ee grote projecten in
Ster Airconditioning Rotterdam B.V. Ten aanzien van het ene project is er
discussie ontstaan met de opdrachtgever, die niet meer betaalde, w aardoor de
liquiditeit van de vennootschap onder druk kw am te staan. Het andere project
is door een zzp'er die aanvankelijk voor gefailleerde w erkte zonder
medew eten van gefailleerde overgenomen, aldus de bestuurder.
Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken op verzoek van de Stichting
Pensioenfonds Metaal en Techniek en enkele andere stichtingen.
De curator zal de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

19-08-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-08-2022
1

1
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er een w erknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-08-2022
1

4
Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren gemiddeld 4 w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-7-2022

1

Ontslag enige w erknemer

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden meer.

19-08-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-08-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-08-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
BMW
Renault
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 42.500,00

€ 2.057,00

€ 3.025,00

€ 1.709,25

€ 45.525,00

€ 3.766,25

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een inventaris aanw ezig bestaande uit onder andere
kantoormeubilair, (oude) computers, een elektrische heftruck, steigers, een
aanhangw agen en handgereedschappen. De
inventaris is gew aardeerd door NTAB, in opdracht van pandhouder ING Bank
N.V.

19-08-2022
1

Er staan ook tw ee voertuigen om naam van de vennootschap. Een bestelbus
(Renault Traffic) en een BMW M4.
De curator is in (vergevorderde) onderhandeling met diverse partijen over de
verkoop van de activa, een en ander in nauw overleg met de pandhouder. Zie
ook hoofdstuk 6.
De curator heeft verkoopinspaningen verricht voor de pandhouder ten
behoeve van de verkoop van de voertuigen, w aarvoor hij een boedelbijdrage
heeft ontvangen. Ten aanzien van de BMW diende nog een slottermijn van
EUR 21.880,52 te w orden voldaan aan de leasemaatschappij.

21-11-2022
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Zie hoofdstuk 6 ten aanzien van de verkoop van de overige bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van circa EUR 230.000,- uit hoofde van
loonbelasting, omzetbelasting. vennootschapsbelasting en
motorrijtuigenbelasting. Op grond van artikel 57 lid 3 Fw zal de curator de
rechten van de fiscus uitoefenen.

19-08-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voortzetten en afronden onderhandelingen verkoop activa.

19-08-2022
1

Geen.

21-11-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand van gefailleerde is een voorraad aanw ezig bestaande uit
onderdelen en (airco-)apparatuur. De voorraad is gew aardeerd door NTAB.

19-08-2022
1

Zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

21-11-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.3 tot en met 3.5.

19-08-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Aangetroffen middelen (bank/kas)
Restitutie voertuigvolgsysteem
Pauliana ex art. 47 Fw (restitutie deurw aarder)
Restitutie borg PostNL

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.345,32
€ 247,17
€ 2.000,00
€ 135,00

Regresvordering hoofdelijk schuldenaren
financiering bank - p.m.
totaal

€ 3.727,49

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er vinden onderhandelingen plaats om de goodw ill over te dragen, bestaande
uit (eventuele rechten op) handelsnamen, het klantenbestand en het recht om
de w erknemer over te nemen.

19-08-2022
1

Gefailleerde verkrijgt mogelijk een regresvordering op haar zuster- en
moedervennootschap vanw ege de incasso van het groepskrediet. Zie ook sub
5.1.
De goodw ill en overige immateriele actvia zijn verkocht in het kader van de
doorstart; zie hoofdstuk 6 van dit verslag.
De curator heeft mogelijk een regresvordering op een of beide andere
hoofdelijk schuldenaren van de financiering van ING Bank N.V. Zie daarover
sub 5.1. De curator is in overleg met hen over de betaling van die vordering.
De preciese omvang daarvan kan hoe dan ook pas w orden vastgesteld
indien de bank al haar zekerheden heeft uitgew onnen. Ook w ordt een deel
van de financiering mogelijk geherfinancierd door een van de hoofdelijk
schuldenaren, w aardoor de vordering op gefailleerde verder zal afnemen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-11-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie sub 3.3 tot en met 3.5.

19-08-2022
1
21-11-2022
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Monitoren / onderzoek regresvordering.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering op H B&O

€ 162.500,00

totaal

€ 162.500,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op (onder meer) de vorderingen van
gefailleerde. De bank neemt de incasso zelf ter hand, althans schakelt
daarvoor een derde in. De curator heeft de pandhouder een overzicht
verstrekt van de vorderingen op debiteuren.

19-08-2022
1

Ten aanzien van een vordering is een verpandingsverbod overeengekomen.
Die vordering valt dus niet onder het pandrecht van de bank. De vordering
vloeit voort uit een groot project maar w ordt betw ist, althans pretendeert de
debiteur een tegenvordering te hebben. De curator zal in de komende periode
de vordering en tegenvordering onderzoeken en met de debiteur in overleg
proberen te treden.
Het onderzoek inzake de vordering loopt nog.

21-11-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso vordering op H B&O en opvragen en beoordelen verw eer c.q.
tegenvordering.

19-08-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 234.172,52
Toelichting vordering van bank(en)

19-08-2022
1

ING Bank N.V. heeft een compte joint-financiering verstrekt aan Ster
Airconditioning Rotterdam B.V., SterAirco Utrecht B.V. en Tima Holding B.V. EUR
200.000,- van het krediet strekt ter financiering van een bedrijfspand van Tima
Holding B.V., w aarvoor de bank een hypotheekrecht op het betreffende pand
heeft gekregen. Voorts staat er nog een handelskrediet open van ruim EUR
32.000,-.
Uit hoofde van de medeaansprakelijkheidsovereenkomst vordert ING Bank N.V.
evenw el het gehele krediet op bij gefailleerde. Vanw ege de interne
bijdrageplicht vloeit uit de incasso van ING Bank N.V. van haar gehele
vordering mogelijk een regresvordering van gefailleerde op haar moeder- of
zustervennootschap voort.
De vordering van de bank is niet verw erkt in het financiele verslag omdat mede vanw ege bovenstaande omstandigheden - de omvang daarvan nog niet
bekend is.
Voorts houdt gefailleerde bankrekeningen aan bij Rabobank en (ten behoeve
van de aan de verhuurder verstrekte bankgarantie) een rekening bij ABN AMRO
Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Er w erd een personenauto (BMW M4) geleast op basis van financial lease. De
leasemaatschappij heeft reeds een factuur voor de slottermijn verstrekt. Na
verkoop van het voertuig door de pandhouder - w aarvoor de curator al dan
niet verkoopinspanningen zal verrichten tegen een boedelbijdrage - kan de
slottermijn w orden voldaan.

19-08-2022
1

De slottermijn is voldaan en het contract is beëindigd. Zie verder hoofdstuk 3
van dit verslag.

21-11-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft zekerheden bedongen voor het door haar verstrekte
krediet. Ten aanzien van gefailleerde zien de zekerheden op een pandrecht op
de bedrijfsactiva, w aaronder de inventaris, voorraden en vorderingen van de
failliete vennootschap. De zuster- en moedervennootschap hebben ook
zekerheden verstrekt, onder meer in de vorm van een hypotheekrecht op
bedrijfsruimte, en de (middelijk) bestuurder heeft zich persoonlijk borg gesteld
tot een bepaald bedrag.

19-08-2022
1

Zie ook sub 5.1 en 3.8.

21-11-2022
2

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. oefent haar separatistenpositie uit. Zie ook hoofdstuk 3, 4 en 5.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-08-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele leveranciers gemeld stellen goederen te hebben
geleverd onder een eigendomsvoorbehoud. Er w ordt onderzocht of de
goederen zich nog in de boedel bevinden en of de eigendomsvoorbehouden
rechtsgeldig overeen zijn gekomen.

19-08-2022
1

De goederen die mogelijk onder een eigendomsvoorbehoud zouden vallen,
zijn niet aangetroffen in de boedel. Deze goederen w aren reeds verw erkt of
doorverkocht. De crediteuren zijn dienovereenkomstig bericht.

21-11-2022
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

5.7 Reclamerechten
Enkele leveranciers maken ten aanzien van bepaalde goederen aanspraak op
een recht van reclame. Er w ordt onderzocht of de goederen zich nog in de
boedel bevinden.

19-08-2022
1

De goederen bevonden zich niet meer in de boedel.

21-11-2022
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-08-2022
1

Voor zover de curator verkoopinspanningen uitoefent voor de pandhouder ten
behoeve van haar recht van parate executie (zie hoofdstuk 3 en 5), zal hij
daarvoor een boedelbijdrage vragen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
monitoren vordering;
leveren verkoopinspanningen;
afhandelen eigendomsvoorbehoud en reclamerechten.

monitoren vordering bank.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

19-08-2022
1

21-11-2022
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-08-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn (vergevorderde) onderhandelingen met de zustervennootschap om de
onderneming door te starten, w aarbij de voorraad, inventaris en goodw ill
zouden w orden overgenomen.

19-08-2022
1

De onderneming is doorgestart door zustervennootschap SterAirco Utrecht
B.V., w aarbij goodw ill, inventaris en voorraad zijn overgenomen.

21-11-2022
2

6.5 Verantwoording
De overeengekomen verkoopprijs is door de curator mede op basis van een
taxatierapport verantw oord. De taxateur w as ingeschakeld door de
pandhouder, die eveneens bij de totstandkoming van de verkoopprijs en
enkele andere voorw aarden is betrokken, omdat er onder meer goederen
w erden overgedragen w aar zij een pandrecht op had.

21-11-2022
2

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00
Toelichting
Een bedrag van EUR 7.500 van de opbrengst ziet op de overname van de
inventaris, w elk bedrag geheel aan de boedel toekomt (al dan niet op basis
van art. 57 lid 3 Fw ). Het overige ziet op de goodw ill en voorraad, met
uitzondering van de voertuigen; zie daarvoor hoofdstuk 3 van dit verslag. Op
die goederen rustte een pandrecht, w aardoor de opbrengst is afgedragen
aan de pandhouder onder inhouding van een boedelbijdrage. Zie ook het
tussentijdse financieel verslag.

6.7 Boedelbijdrage

21-11-2022
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6.7 Boedelbijdrage
€ 1.804,50

21-11-2022
2

Toelichting
Zie verder hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voortzetten / afronden onderhandelingen met betrekking tot doorstart.

19-08-2022
1

Geen.

21-11-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft digitale en fysieke administratieve stukken aangeleverd.
De administratie zal door een derde w orden onderzocht.

19-08-2022
1

De aangeleverde administratie is aan een onderzoek onderw orpen. Daaruit
zijn enkele vragen naar voren gekomen die zijn voorgelegd aan de
bestuurder. De komende periode zal de discussie w orden afgerond en kan de
curator een definitieve conclusie trekken met betrekking tot de
boekhoudplicht. Het onderzoek ziet mede op onbehoorlijk bestuur,
paulianeus handelen en overige rechtmatigheden.

21-11-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: 3 mei 2022 (niet tijdig)
2019: 18 mei 2020
2018: 11 maart 2020 (niet tijdig)

19-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt 18.151. Een eventuele vordering is verjaard,
w aardoor verder onderzoek achterw ege w ordt gelaten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-08-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-08-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2022
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-08-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(laten) onderzoeken administratie;
onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
onderzoeken pauliananeus handelen.

19-08-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

19-08-2022
1

Toelichting
De verhuurder heeft mogelijk een boedelvordering. En de curator verricht
w erkzaamheden, w at een boedelvordering oplevert.

Toelichting
De verhuurder heeft de bankgarantie die gefailleerde had afgegeven bij het
aangaan van de huur geincasseerd. Daarna resteerde nog een beperkte
vordering, w aar de verhuurder van afziet.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-11-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 233.771,00

19-08-2022
1

Toelichting
Exclusief art. 29 lid 7 W OB. De fiscus heeft een vordering ingediend op grond
van loonbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en
vennootschapbelasting.

€ 336.761,52

21-11-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-08-2022
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
19-08-2022
1

8
Toelichting
Van acht crediteuren is de vordering genoteerd. Ten aanzien van enkele
andere crediteuren lopen nog discussies, bijvoorbeeld met betrekking tot
eigendomsvoorbehouden of verrekeningen.

21-11-2022
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21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 200.294,73

19-08-2022
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-08-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
verder in kaart brengen crediteurenlast;
onderzoeken eigendomsvoorbehouden, verrekeningen, etc.

verder in kaart brengen crediteurenlast.

19-08-2022
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21-11-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-08-2022
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-08-2022
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-08-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-08-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden verkoop activa/doorstart, inclusief afrekening bank;
Voortzetten verkoopinspanningen verkoop BMW en bedrijfsbus, inclusief
afrekening bank;
Onderzoeken oorzaak faillissement;
Voortzetten incasso vordering H B&O;
Monitoren debiteurenincasso door de bank;
Onderzoek regresvordering groepsvennootschappen;
Voortzetten onderzoek rechtmatigheden;
In kaart brengen crediteuren;
Onderzoeken beroep op reclamerecht en eigendomsvoorbehoud.

Monitoren / onderzoek regresvordering;
incasso vordering op H B&O;
monitoren vordering bank;
voortzetten rechtmatighedenonderzoek;
in kaart brengen crediteuren.

19-08-2022
1

21-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar het faillissement binnen dertien maanden af te
w ikkelen.

19-08-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2023

21-11-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie per separaat onderdeel van het verslag.

Bijlagen
Bijlagen

19-08-2022
1

