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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Ferrante Secretariaten en Opleidingen B.V.

09-07-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 11 juni 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid De Ferrante Secretariaten en Opleidingen B.V.,
h.o.d.n. F&B Kennispartner in Energie en Milieu (KvK-nummer: 32136106),
statutair en feitelijk gevestigd te (1222 PK) Hilversum aan de Johannes
Geradtsw eg 17 B, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens tot curator.

09-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde omschrijft zichzelf als kennispartner in energie en milieu. De
onderneming van gefailleerde verleent diensten aan bedrijven en organisaties
met als doel vakkennis en expertise op het gebied van energie en milieu te
verspreiden. Dit gebeurt via verenigingen, seminars, opleidingen en
publicaties. Gefailleerde voert in dat kader eveneens w erkzaamheden uit voor
beroepsverenigingen en -stichtingen op het gebied van energie en milieu.
Deze w erkzaamheden variëren van de organisatie van vergaderingen en het
samenstellen van jaarverslagen tot advisering op het gebied van
communicatie, het schrijven van nieuw sbrieven en het leveren van een
inhoudelijke bijdrage aan activiteiten.

Financiële gegevens

09-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 908.017,00

€ 12.960,00

€ 152.054,00

2017

€ 733.163,00

€ -8.286,00

€ 195.124,00

2016

€ 666.231,00

€ 12.973,00

€ 129.503,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekeningen tot en met 2017 zijn gepubliceerd. De bestuurder van
gefailleerde heeft de jaarrekening van 2018 aan de curator ter beschikking
gesteld.

09-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

09-07-2019
1

21

10-10-2019
2

Toelichting
Gefailleerde had op datum faillissement 10 w erknemers in dienst met een vast
dienstverband en (tenminste) 11 oproepkrachten met een 0-urencontract.

Boedelsaldo
€ 20.139,74

09-07-2019
1

€ 43.220,04

10-10-2019
2

€ 43.170,35

09-01-2020
3

€ 46.655,88

09-04-2020
4

€ 46.655,88

09-07-2020
5

€ 98.830,16

09-10-2020
6

€ 63.488,37

08-01-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-6-2019

09-07-2019
1

t/m
8-7-2019
van
9-7-2019

10-10-2019
2

t/m
8-10-2019
van
9-10-2019

09-01-2020
3

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

09-04-2020
4

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

09-07-2020
5

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
6

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020
t/m
7-1-2021

Bestede uren

08-01-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 42 min

2

114 uur 48 min

3

56 uur 12 min

4

36 uur 30 min

5

43 uur 54 min

6

13 uur 18 min

7

18 uur 30 min

totaal

363 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn met name uren besteed aan de inventarisatie
van het faillissement, het voortzetten van de activiteiten van gefailleerde en
het realiseren van een doorstart.

09-07-2019
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan de (afronding van
de) voortzetting van de activiteiten van gefailleerde, het afw ikkelen van de
doorstart en de rechtmatigheidsonderzoeken.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
en aan de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken.

09-01-2020
3

In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan de
debiteurenincasso, het vaststellen van de onderhanden w erkpositie en aan de
oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken.

09-04-2020
4

In de vijfde verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling van de
onderhanden w erkpositie, de debiteurenincasso en aan de oorzaak- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

09-07-2020
5

In de zesde verslagperiode is met name tijd besteed aan de afronding van de
debiteurenincasso en aan de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken.

09-10-2020
6

In de zevende verslagperiode is met name tijd besteed aan het afrekenen
met de pandhouder ten aanzien van de debiteurenincasso. Daarnaast zijn de
oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

08-01-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 30 mei 2008. De bestuurder en enig
aandeelhouder is De Ferrante Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
van De Ferrante Holding B.V is C.H. De Ferrante.

09-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

09-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een verzamelpolis (bestaande uit verzekeringen voor
aansprakelijkheid, inventaris, computers en gebouw en). Deze verzekeringen
w orden na de voortzetting van de activiteiten en de verkoop van de activa
opgezegd.

09-07-2019
1

De verzamelpolis is door de verzekeraar geroyeerd w aarmee alle lopende
verzekeringen zijn beëindigd.

10-10-2019
2

1.4 Huur
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst van de bedrijfslocatie te Hilversum opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn. Voorts w as gefailleerde partij bij
operational leaseovereenkomsten ten aanzien van enkele voertuigen en een
printer. Deze leaseovereenkomsten ten aanzien van de voertuigen zijn door
de leasemaatschappij opgezegd en de voertuigen zijn reeds opgehaald. De
leaseovereenkomst ten aanzien van de printer w ordt na de voortzetting
opgezegd.

09-07-2019
1

De leaseovereenkomst ten aanzien van de printer blijkt niet op naam van
gefailleerde te staan en behoeft derhalve geen nadere opzegging door de
curator. Verder is gebleken dat gefailleerde een frankeermachine leasede.
Deze frankeermachine is in de tw eede verslagperiode geretourneerd aan de
eigenaar, w aarmee de leaseovereenkomst is geëindigd.

10-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
In het faillissementsrekest van gefailleerde w ordt de volgende oorzaak
gegeven: "De oorzaak van het faillissement van de Ferrante Secretariaten en
opleidingen BV zit met name in een omzet in opleidingen in het eerste halfjaar
2019 die 60% lager ligt dan gebruikelijk, het kannibaliseren van eigen omzet
door een overname van externe w erkzaamheden in combinatie met forse
automatiseringsproblemen en bijbehorende kosten. De tegenvallende markt is
te w ijten aan de w erkdruk van de doelgroep (technici) en sterk gegroeide
concurrentie. Hierdoor is een liquiditeitsprobleem ontstaan dat niet op korte
termijn is op te lossen. Als gevolg van deze problemen kon het salaris van mei
en het vakantiegeld niet betaald w orden. Daarnaast is er een achterstand bij
de belastingdienst ontstaan."

09-07-2019
1

In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.

09-01-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

09-07-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement onder meer
diverse projectmanagers, secretaresses, een onderdirecteur en een redacteur
in dienst.
Personeelsleden
21

10-10-2019
2

Toelichting
Gefailleerde had op datum faillissement 10 w erknemers in dienst met een vast
dienstverband en (tenminste) 11 oproepkrachten met een 0-urencontract,
bestaande uit voornamelijk docenten. Het bestaan van de 0-urencontracten is
pas in de tw eede verslagperiode gebleken, w aardoor de oproepkrachten een
latere ontslagbrief hebben ontvangen dan de overige w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

09-07-2019
1

Toelichting
Het personeelsbestand is in de afgelopen jaren grotendeels ongew ijzigd
gebleven. Veel w erknemers w aren al geruime tijd bij gefailleerde in dienst.
Personeelsleden
21

10-10-2019
2

Toelichting
Het personeelsbestand is in de afgelopen jaren grotendeels ongew ijzigd
gebleven. Veel w erknemers w aren al geruime tijd bij gefailleerde in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-6-2019

10

19-7-2019

9

2-8-2019

1

14-8-2019

1

totaal

21

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode hebben de w erknemers een ontslagbrief
ontvangen. Tevens hebben er intakegesprekken met het UW V plaatsgevonden
ten aanzien van de loongarantieregeling en is de benodigde informatie aan het
UW V verstrekt. Er resteren geen w erkzaamheden.

09-07-2019
1

In de tw eede verslagperiode hebben de 11 oproepkrachten een ontslagbrief
ontvangen. 9 brieven zijn verzonden op 19 juli 2019, 1 op 2 augustus 2019 en
1 op 14 augustus 2019. De reden hiervoor is dat gefailleerde niet beschikte
over een lijst met actuele adresgegevens.

10-10-2019
2

De 11 oproepkrachten zijn uitgenodigd voor intakegesprekken ten aanzien van
de loongarantieregeling en de benodigde informatie is aan het UW V verstrekt.
Er resteren geen w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoormeubilair, beeldschermen, laptops

€ 5.855,62

totaal

€ 5.855,62

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft diverse roerende zaken in eigendom, w aaronder
kantoormeubilair, beeldschermen en laptops. In de komende verslagperiode(n)
zullen de roerende zaken w orden getaxeerd en de resterende roerende zaken
te gelde w orden gemaakt.

09-07-2019
1

De veiling van de bedrijfsmiddelen heeft (bruto) € 7.287,- opgeleverd. De
kosten van de veiling dienen met deze opbrengst te w orden verrekend. Tw ee
voormalige w erknemers hebben beiden een bureaustoel overgenomen voor €
35,- per stuk. De (26) vergaderstoelen zijn verkocht aan de doorstarter voor
totaal € 1.040,-.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is de financiële afrekening van de veiling
ontvangen en de netto opbrengst is op de faillissementsrekening gestort. Na
aftrek van de kosten voor de veiling resteert een netto opbrengst voor alle
bedrijfsmiddelen van € 5.855,62 exclusief btw .

09-01-2020
3

Nu alle geveilde activa bodemzaken betreffen, is in dit stadium geen afrekening
met de pandhouder benodigd.

09-04-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

09-07-2019
1

De bodemzaken zijn alle verkocht.

10-10-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Een deel van de roerende zaken is verkocht in het kader van de doorstart (zie
hoofdstuk 6 van dit verslag). De resterende roerende zaken zullen in de
komende verslagperiode(n) w orden getaxeerd en te gelde w orden gemaakt.

09-07-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt. De
financiële afrekening van de veiling dient nog te w orden ontvangen, w aarna de
netto opbrengst op de faillissementsrekening kan w orden gestort.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is de financiële afrekening en de netto opbrengst
van de veiling ontvangen. Er resteren geen w erkzaamheden.

09-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schikking met opdrachtgever

€ 9.000,00

totaal

€ 9.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen onderhanden w erkposities zijn voor zover mogelijk
gefactureerd.

09-07-2019
1

Thans w ordt de onderhanden w erkpositie ten aanzien van een opdrachtgever
nader onderzocht.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de onderhanden
w erkpositie ten aanzien van een opdrachtgever. In de komende
verslagperiode(n) dient deze positie, in overleg met de opdrachtgever, te
w orden afgew ikkeld.

09-01-2020
3

In de vierde verslagperiode is correspondentie gevoerd met de opdrachtgever
ten aanzien van het onderhanden w erk. Er is nog geen overeenstemming
bereikt.

09-04-2020
4

In de vijfde verslagperiode is - met toestemming van de rechter-commissaris een schikking bereikt met de voormalig opdrachtgever, inhoudende dat deze
een bedrag ad € 9.000,- (geen btw ) voldoet tegen finale kw ijting over en
w eer. Dit bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.

09-07-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De onderhanden w erkposities dienen nader te w orden geïnventariseerd en
afgew ikkeld.

09-07-2019
1

In de komende verslagperiode(n) dient de onderzochte onderhanden
w erkpositie te w orden afgew ikkeld met de opdrachtgever.

09-01-2020
3

In de komende verslagperiode zal de discussie met de opdrachtgever ten
aanzien van de onderhanden w erkpositie w orden voortgezet.

09-04-2020
4

Nu met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over een minnelijke
regeling en deze is uitgevoerd, resteren er geen w erkzaamheden.

09-07-2020
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Intellectuele eigendomsrechten
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde is rechthebbende van intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn
verkocht in het kader van de doorstart (zie hoofdstuk 6 van dit verslag).

09-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren geen w erkzaamheden.

09-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 56.248,00

€ 47.776,73

€ 8.134,01

totaal

€ 56.248,00

€ 47.776,73

€ 8.134,01

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een debiteurenportefeuille in eigendom, bestaande uit
openstaande facturen, in totaal ter hoogte van € 16.623,91. Dit bedrag is
exclusief een mogelijke vordering op De Ferrante Holding B.V. In de komende
verslagperiode zal (de hoogte van) deze vordering w orden vastgesteld. ABN
AMRO Bank N.V. (hierna te noemen: 'ABN AMRO') pretendeert een pandrecht te
hebben op de openstaande debiteurenvorderingen.

09-07-2019
1

Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. op de (debiteuren)vorderingen is
rechtsgeldig bevonden. De inventarisatie van de debiteurenportefeuille is
grotendeels afgerond en de bekende handelsdebiteuren zijn allen, na
gemaakte incassoafspraken met de bank, aangeschreven. Geen van de
handelsdebiteuren heeft vooralsnog betaald, een groot deel van de facturen
w ordt betw ist.
De vaststelling van de hoogte van de rekening-courantverhoudingen dient in
de volgende verslagperiode(n) te w orden afgerond, w aarna eventuele
vorderingen kunnen w orden geïncasseerd.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is vastgesteld dat de vordering op de bestuurder in
privé € 43.178,73 bedraagt. Uit de administratie volgt (vooralsnog) geen
vordering op De Ferrante Holding B.V. Voorts zijn er enkele correcties
toegepast ten aanzien van de debiteurenstand, zodat deze in totaal €
66.248,- bedraagt. Deze stand is niet definitief omdat met een van de
voormalig opdrachtgevers overleg w ordt gevoerd ter vaststelling van de
hoogte van het verschuldigde bedrag.
Er is tot op heden een bedrag van € 4.598,- aan debiteurenvorderingen
geïncasseerd. De resterende openstaande vorderingen dienen nog te w orden
geïncasseerd

09-01-2020
3

Met de pandhouder heeft een eerste afrekening plaatsgevonden inzake de
geïncasseerde debiteurenvorderingen ad € 4.598,-. Voor deze
debiteurenincasso heeft de bank een boedelbijdrage voldaan ad € 689,70.
Voorts is uit nader onderzoek gebleken dat de vordering op de hiervoor
genoemde voormalig opdrachtgever hoger ligt (in totaal € 74.220,67) dan
aanvankelijk uit de administratie bleek. In de vierde verslagperiode is de
incasso van deze vordering aangevangen. De incasso van de vordering op de
bestuurder in privé is in overleg met de pandhouder tijdelijk gestaakt. De
overige vorderingen kunnen niet w orden geïncasseerd.

09-04-2020
4

In deze verslagperiode is - in overleg met de pandhouder - getracht om tot
afspraken te komen met een voormalig opdrachtgever van gefailleerde over de
afw ikkeling van de resterende vordering. De voormalig opdrachtgever betw ist

09-07-2020
5

verschuldigdheid van de hiervoor genoemde vordering. In de komende
verslagperiode dient de discussie met de resterende debiteur te w orden
afgerond, dan w el te w orden overgedragen aan de pandhouder.
De incasso van de resterende debiteur is in overleg met de pandhouder en na
een gemotiveerd en onderbouw d (verrekenings-)verw eer van de voormalig
opdrachtgever, gestaakt. Het is aannemelijk dat gefailleerde per saldo geen
vordering heeft op genoemde opdrachtgever. In overleg met de pandhouder is
de incasso van de vordering op de bestuurder in privé voortgezet. De
bestuurder heeft deze vordering ad € 43.178,73 voldaan op de
faillissementsrekening. Met de pandhouder dient in de volgende
verslagperiode te w orden afgerekend. Vooralsnog heeft de pandhouder voor
de debiteurenincasso een boedelbijdrage voldaan ad € 1.657,20 exclusief btw .

09-10-2020
6

In de zevende verslagperiode heeft de afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden. Ten aanzien daarvan heeft de pandhouder een
boedelbijdrage voldaan ad € 6.476,81 exclusief btw . Vermeerderd met de
reeds door de pandhouder betaalde boedelbijdrage ad € 1.657,20 (exclusief
btw ) bedraagt de totale boedelbijdrage ten aanzien van de
debiteurenportefeuille € 8.134,01 (exclusief btw ). De debiteurenincasso is
daarmee afgerond.

08-01-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal de inventarisatie van de
debiteurenportefeuille w orden afgerond en zal overleg met de pretense
pandhouder w orden gevoerd over de incasso van de vorderingen.

09-07-2019
1

In de komende verslagperiode(n) dient de incasso van de debiteuren in
overleg met de pandhouder te w orden voortgezet.

10-10-2019
2

In de komende verslagperiode(n) dient de incasso van de debiteuren in
overleg met de pandhouder te w orden voortgezet. Voorts dient de totale
vordering op een van de voormalig opdrachtgevers te w orden vastgesteld.

09-01-2020
3

In de komende verslagperiode dient de resterende vordering op de voormalig
opdrachtgever te w orden geïncasseerd.

09-04-2020
4

In de komende verslagperiode dient de resterende vordering op de voormalig
opdrachtgever te w orden geïncasseerd. Indien dit niet lukt, zullen de
incassoactiviteiten ten aanzien van deze vordering w orden overgedragen aan
de pandhouder.

09-07-2020
5

In de komende verslagperiode dient met de pandhouder te w orden
afgerekend.

09-10-2020
6

In deze verslagperiode is met de pandhouder afgerekend. Er resteren geen
verdere w erkzaamheden.

08-01-2021
7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 99.166,75

09-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO heeft naar opgave een vordering van totaal € 99.166,75. Ter
dekking van haar vordering heeft ABN AMRO zekerheden verkregen in de vorm
van onder meer een pandrecht op de inventaris en vorderingen op derden. De
zekerheidsrechten dienen in de komende verslagperiode op rechtsgeldigheid
te w orden beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. op de inventaris en vorderingen op
derden is rechtsgeldig bevonden.

10-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde w as partij bij diverse leaseovereenkomsten voor roerende zaken,
w aaronder voertuigen en apparatuur. Een groot deel van deze posities is
inmiddels afgew ikkeld. De resterende leaseovereenkomst ten aanzien van de
printer dient in de volgende verslagperiode(n) te w orden beëindigd.

09-07-2019
1

De leaseovereenkomst ten aanzien van de printer blijkt niet op naam van
gefailleerde te staan en behoeft derhalve geen nadere opzegging door de
curator. Verder is gebleken dat gefailleerde een frankeermachine leasede.
Deze frankeermachine is in de tw eede verslagperiode geretourneerd aan de
eigenaar, w aarmee de leaseovereenkomst is geëindigd.

10-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder het kopje 'Vordering banken'.

09-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO is separatist (indien haar zekerheden rechtsgeldig blijken te
zijn), maar heeft deze positie (nog) niet gebruikt.

09-07-2019
1

De ABN AMRO is separatist maar heeft deze positie (nog) niet gebruikt.

10-10-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. In de eerste verslagperiode is geïnventariseerd w elke roerende zaken
bij gefailleerde aanw ezig zijn. In de volgende verslagperiode(n) zullen de
gepretendeerde eigendomsvoorbehouden w orden beoordeeld (op hun
rechtsgeldigheid) en afgew ikkeld.

09-07-2019
1

Een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld. Voor uitlevering van
het betreffende eigendom is een boedelbijdrage overeengekomen. De overige
gepretendeerde eigendomsvoorbehouden zijn niet rechtsgeldig bevonden.
Voorts hield gefailleerde administraties en overige zaken van derden onder
zich. Deze zijn in de tw eede verslagperiode, tegen betaling van een
boedelbijdrage, overgedragen aan de betreffende eigenaren.

10-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is vooralsnog geen beroep op retentierechten gedaan.

09-07-2019
1

Er is geen beroep op retentierechten gedaan.

10-10-2019
2

5.7 Reclamerechten
Er is vooralsnog geen beroep op reclamerechten gedaan.

09-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-07-2019
1

€ 2.035,00

10-10-2019
2

Toelichting
Diverse boedelbijdragen voor uitlevering eigendommen (c.q. administraties)
derden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De rechtsgeldigheid van de zekerheden en eigendomsvoorbehouden zal de
komende verslagperiode(n) w orden beoordeeld. Deze zekerheden en
eigendomsvoorbehouden zullen vervolgens w orden afgew ikkeld. De
resterende leaseovereenkomst dient te w orden afgew ikkeld.

09-07-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

10-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, voortgezet met als doel enerzijds om omzet voor de boedel te
generen en anderzijds om een doorstart mogelijk te maken.

09-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
In een van de volgende verslagperioden zal de (financiële) verantw oording
voor de voortzetting w orden opgenomen.

09-07-2019
1

Tijdens de voortzetting van de activiteiten van gefailleerde is voor een bedrag
van € 20.735,46 inclusief btw gefactureerd w aarvan € 20.680,46 inclusief btw
is geïncasseerd. De totale exploitatiekosten die gemaakt zijn om deze omzet
te realiseren (met uitzondering van het salaris van de curator, huur en
loonkosten) bedragen € 6.574,47 inclusief btw . Er is een (voorlopig) resultaat
gerealiseerd van € 14.105,99 inclusief btw (€ 11.648,29 exclusief btw ). Een
enkele boedeldebiteur heeft nog niet volledig aan haar verplichtingen voldaan.
De incasso van deze (restant)vordering zal in de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

09-01-2020
3

Na het toepassen van een btw -correctie bedraagt de totale omzet van de
voortzetting € 20.680,46 inclusief btw . Alle boedeldebiteuren hebben aan hun
verplichtingen voldaan. Het in de derde verslagperiode verantw oorde resultaat
is ongew ijzigd gebleven.

09-07-2020
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Thans w ordt de onderneming voortgezet, deze voortzetting dient te w orden
afgerond.

09-07-2019
1

In de tw eede verslagperiode is de voortzetting van de onderneming afgerond.
In de volgende verslagperiode zal de financiële afrekening w orden gemaakt.

10-10-2019
2

In de derde verslagperiode is de financiële afrekening ten aanzien van de
voortzettingsperiode afgerond. Er dient nog een vordering op een
boedeldebiteur te w orden geïncasseerd.

09-01-2020
3

De vordering op de resterende boedeldebiteur dient te w orden geïncasseerd.

09-04-2020
4

De resterende boedeldebiteur heeft aangetoond dat hij reeds aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Er resteren geen w erkzaamheden.

09-07-2020
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van het faillissement zijn de doorstartmogelijkheden van
gefailleerde onderzocht. Er is een verkooptraject gestart w aarbij partijen een
bieding konden uitbrengen. Er is een aantal biedingen uitgebracht. De curator
heeft vervolgens gesprekken gevoerd met diverse partijen.
Per 1 augustus 2019 w orden de activiteiten en enkele activa overgenomen
door de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouw en,
hierna 'TVVL'. Of w erknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen is
afhankelijk van de opdrachten die door koper kunnen w orden voortgezet. De
opbrengst van de doorstart bedraagt € 15.000,-. Deze koopprijs bestaat uit
een bedrag voor de verpande roerende zaken (deels bodemzaken) en een
bedrag voor de goodw ill, immateriële activa en intellectuele eigendomsrechten.
In de navolgende verslagperiode(n) w orden de roerende zaken getaxeerd (ter
bepaling van het kooprijsgedeelte voor de roerende zaken).

09-07-2019
1

Met de doorstarter is eveneens een variabele vergoeding overeengekomen
per geacquireerde (voormalige) opdrachtgever van gefailleerde. In de
navolgende verslagperiode(n) dient een afrekening met betrekking tot de
variabele vergoeding plaats te vinden. Voorts volgt uit de uitgevoerde taxatie
van de roerende zaken dat een gedeelte van € 1.950,00 van de koopsom
betrekking had op roerende zaken van gefailleerde.

10-10-2019
2

In de navolgende verslagperiode(n) dient een afrekening met betrekking tot
de variabele vergoeding plaats te vinden.

09-01-2020
3

De afrekening van de variabele vergoeding heeft plaatsgevonden en een
bedrag van € 2.500,- exclusief btw is ontvangen op de faillissementsrekening.

09-04-2020
4

6.5 Verantwoording
De verkoop van de onderneming heeft plaatsgevonden na een biedingsproces.
Acht partijen hebben interesse getoond in een eventuele doorstart van
gefailleerde. Na tw ee biedingsronden is de doorstart gegund aan een van
deze partijen.

09-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 15.000,00

09-07-2019
1

Toelichting
Deze koopprijs bestaat uit een bedrag voor de verpande roerende zaken
(deels bodemzaken) en een bedrag voor de goodw ill, immateriële activa en
intellectuele eigendomsrechten.
€ 17.500,00
Toelichting
Deze koopprijs bestaat uit een bedrag voor de verpande roerende zaken
(deels bodemzaken) en een bedrag voor de goodw ill, immateriële activa,
intellectuele eigendomsrechten en een variabele vergoeding.

6.7 Boedelbijdrage

09-04-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De doorstart w ordt de komende verslagperiode afgerond.

09-07-2019
1

In de navolgende verslagperiode(n) dient een afrekening met betrekking tot
de variabele vergoeding per geacquireerde (voormalige) opdrachtgever van
gefailleerde plaats te vinden.

10-10-2019
2

Nu afrekening van de variabele vergoeding heeft plaatsgevonden, resteren er
geen w erkzaamheden.

09-04-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale financiële administratie van gefailleerde is in de eerste
verslagperiode veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal verder
onderzoek w orden gedaan naar de vraag of op juiste w ijze invulling is
gegeven aan de boekhoudplicht.

09-07-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2016 en 2017 zijn niet tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening van 2018 is niet gedeponeerd.

09-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

09-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

09-07-2019
1

De eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard (Hoge Raad
17 oktober 2003, NJ 2004/282), aangezien meer dan vijf jaar is verstreken
nadat de vordering opeisbaar is gew orden (gefailleerde is opgericht op 30 mei
2008).

09-04-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

09-07-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

09-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

09-07-2019
1

In de derde verslagperiode is de fysieke en digitale administratie nader
onderzocht. De conclusies van dit onderzoek zullen in het faillissementsverslag
w orden gedeeld als en zodra dat opportuun is.

09-01-2020
3

In de vijfde verslagperiode heeft een extern bureau een analyse van de
administratie gemaakt. Deze analyse w ordt thans bestudeerd, w aarna
eventueel vervolgvragen aan het bestuur zullen w orden gesteld.

09-07-2020
5

De analyse van het externe bureau heeft aanleiding gegeven om nader
onderzoek te verrichten. In de komende verslagperiode zullen vervolgvragen
aan het bestuur w orden gesteld.

09-10-2020
6

In de afgelopen verslagperiode zijn vervolgvragen aan het bestuur gesteld.
Het bestuur heeft deze vragen beantw oord. In de komende verslagperiode
zullen de antw oorden nader w orden bestudeerd.

08-01-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden voortgezet.

09-07-2019
1

Het is de verw achting dat de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken in de
komende verslagperiode kunnen w orden afgerond.

08-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42,35

09-07-2019
1

€ 136,13

10-10-2019
2

€ 160,33

09-01-2020
3

€ 64.064,17

09-04-2020
4

Toelichting
ClaimsAgent: € 169,40
UW V: € 63.894,77
€ 64.522,48

09-07-2020
5

Toelichting
ClaimsAgent: € 169,40
UW V: € 63.894,77
De Ferrante Holding B.V.: € 458,31
€ 64.525,51

09-10-2020
6

Toelichting
ClaimsAgent: € 172,43
UW V: € 63.894,77
De Ferrante Holding: € 458,31
€ 64.528,53

08-01-2021
7

Toelichting
ClaimsAgent: € 175,45
UW V: € 63.894,77
De Ferrante Holding: € 458,31

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

09-07-2019
1

€ 22.358,00

09-01-2020
3

€ 87.554,00

09-10-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-07-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft haart vordering nog niet ingediend.
€ 71.820,47

8.4 Andere pref. crediteuren

09-04-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-07-2019
1

€ 1.403,08

10-10-2019
2

€ 944,77

09-07-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

09-07-2019
1

42

10-10-2019
2

49

09-01-2020
3

50

09-04-2020
4

51

09-10-2020
6

52

08-01-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 141.661,01

09-07-2019
1

€ 269.295,82

10-10-2019
2

€ 292.891,40

09-01-2020
3

€ 293.578,39

09-04-2020
4

€ 295.596,11

09-10-2020
6

€ 295.683,77

08-01-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

09-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader w orden
geïnventariseerd.

09-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Taxeren en te gelde maken van na doorstart resterende roerende zaken;
- Inventariseren en afw ikkelen van de onderhanden w erkposities;
- Inventariseren en incasseren van aanw ezige debiteurenportefeuille in
overleg met pandhouder;
- Beoordelen en afw ikkeling zekerheidsrechten van de
zekerheidsgerechtigde(n) en de eigendomsvoorbehouden;
- Afw ikkeling resterende leaseovereenkomst;
- Afw ikkeling voortzetting;

09-07-2019
1

- Afw ikkeling doorstart;
- Uitvoeren oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.
- Afronden financiële afrekening voortzetting;
- Afw ikkelen van de eventuele onderhanden w erkposities;
- Incasseren van de aanw ezige debiteurenportefeuille in overleg met
pandhouder;
- Afw ikkelen van de variabele vergoeding in het kader van de doorstart;
- Uitvoeren oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

10-10-2019
2

- Afw ikkelen van de eventuele onderhanden w erkpositie;
- Incasseren van de aanw ezige debiteurenportefeuille in overleg met
pandhouder;
- Incasseren van de resterende boedeldebiteur;
- Afw ikkelen van de variabele vergoeding in het kader van de doorstart;
- Uitvoeren oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

09-01-2020
3

- Afw ikkelen van de eventuele onderhanden w erkpositie;
- Incasseren van de resterende debiteur in overleg met pandhouder;
- Incasseren van de resterende boedeldebiteur;
- Uitvoeren oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

09-04-2020
4

- Incasseren van de resterende debiteur in overleg met pandhouder;
- Uitvoeren oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

09-07-2020
5

- Afrekenen debiteurenincasso met pandhouder;
- Voortzetten oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

09-10-2020
6

- Afronden oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteurenvorderingen.

08-01-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

09-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

08-01-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

09-07-2019
1

