Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
08-11-2022
F.18/20/126
NL:TZ:0000105627:F003
07-07-2020

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr E. Heuzeveldt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Portofino Beheer BV

31-07-2020
1

Gegevens onderneming
Oosterw eg 40
9751 PH GRONINGEN

31-07-2020
1

Activiteiten onderneming
KvK nummer 64141543
Financiële holdings, SBI code 6420

31-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 3.000,00

08-02-2021
3

€ 596,82

24-05-2022
7

€ 29.868,83

08-11-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van

31-07-2020
1

7-7-2020
t/m
31-7-2020
van

04-11-2020
2

1-8-2020
t/m
4-11-2020
van

08-02-2021
3

5-11-2020
t/m
5-2-2021
van

11-05-2021
4

6-2-2021
t/m
11-5-2021
van

16-08-2021
5

12-5-2021
t/m
16-8-2021
van

19-11-2021
6

17-8-2021
t/m
18-11-2021
van

24-05-2022
7

19-11-2021
t/m
23-5-2022
van
24-5-2022
t/m
7-11-2022

08-11-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 54 min

2

3 uur 42 min

3

5 uur 42 min

4

0 uur 42 min

5

2 uur 6 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 36 min

8

5 uur 24 min

totaal

20 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van failliet is de heer Diederik Filippus Kw ant

31-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing

31-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
niet van toepassing

31-07-2020
1

1.4 Huur
niet van toepassing

31-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap had louter als functie het beheren van de aandelen
die w erden gehouden in een dochtervennootschap, Modulaire Bouw systemen
Nederland BV, w elke vennootschap eveneens is gefailleerd. Tengevolge van
het faillissement van Modulaire Bouw systemen Nederland BV heeft
onderhavige vennootschap geen functie meer.
Er zijn tw ee crediteuren die niet kunnen w orden betaald.

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

31-07-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

31-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Na onderzoek van de administratie is vastgesteld dat failliet een vordering op
de bestuurder van failliet heeft ter hoogte van € 74.648,--.
De bestuurder heeft aangegeven niet over middelen te beschikken w aaruit die
schuld door hem kan w orden voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In onderhavige verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar
verhaalsmogelijkheden met betrekking tot de onderhavige vordering.
De bestuurder bleek nieuw e hypotheekrechten te hebben verschaft aan een
derde, w aardoor de verhaalsmogelijkheden mogelijk verder beperkt zijn. Nadat
een gegadigde interesse voor cessie van de vordering had getoond, is de
onderhavige vordering met machtiging van de rechter-commissaris aan die
derde verkocht tegen een koopsom van € 3.000,--, met een
nabetalingsregeling, afhankelijk van het resultaat van de inning door de koper
van deze vordering.

08-02-2021
3

In het kader van de cessie van de vordering in rekening-courant op de
bestuurder heeft de cessionaris rechtsmaatregelen tegen de bestuurder
getroffen.
De uitkomst van die maatregelen kan van belang zijn voor de contractuele
nabetalingsregeling, zodat de curator onderhavig faillissement in afw achting
van ontw ikkelingen op dit gebied nog niet zal kunnen afw ikkelen.

11-05-2021
4

In onderhavige verslagperiode zijn er geen ontw ikkelingen aan de orde
gew eest die van belang zijn voor onderhavig faillissement.

16-08-2021
5

Ook in deze verslagperiode zijn er geen nieuw e ontw ikkelingen aan de orde
gew eest. Het in stand houden van het faillissement is echter noodzakelijk in
verband met een mogelijke contractuele nabetaling aan de boedel door de
debiteur aan w ie de vordering op de bestuurder is gecedeerd.

19-11-2021
6

Er is nog geen uitspraak gedaan in de procedure tussen de koper van de
vordering van de boedel en de bestuurder, zodat de afw ikkeling van het
faillissement nog niet ter hand genomen kan w orden

24-05-2022
7

In deze periode is uitspraak gedaan in de procedure die de koper van de
vordering op de bestuurder tegen de bestuurder heeft aangespannen. In het
kader van de destijds door mij als curator overeengekomen
nabetalingsregeling (50% van de netto opbrengst indien er een toew ijzend
vonnis volgt en er verhaalsmogelijkheden zijn) is aan de boedel een bedrag
van euro29.272,02 betaald.

08-11-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de kredietverlening door ABN-Amrobank
aan de besloten vennootschappen Modulaire Bouw systemen Nederland BV en
Jarino Group BV. De pro resto vordering van de bank beloopt € 389.007,68.
De besloten vennootschap Jorritsma Beheer BV heeft deze vordering echter als
borg betaald. Jorritsma heeft Portofino aangesproken tot betaling van een
bedrag ad € 110.701,06.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

31-07-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

31-07-2020
1

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
In onderzoek.

31-07-2020
1

De curator heeft een check op de administratie uitgevoerd en geen
bijzonderheden vastgesteld.

16-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is op 29 mei 2020 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

31-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

31-07-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

08-02-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-07-2020
1

nog niet te beoordelen

Toelichting

08-11-2022
8

Er is geen onbehoorlijk bestuur vastgesteld aan de hand van de verkregen
informatie

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-07-2020
1

Toelichting

08-11-2022
8

Er is geen Paulianeus handelen vastgesteld

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 358,00

08-02-2021
3

€ 358,00

24-05-2022
7

€ 3.115,00

08-11-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

31-07-2020
1

2

24-05-2022
7

2

08-11-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 186.777,06

31-07-2020
1

€ 186.777,06

24-05-2022
7

€ 186.777,06

08-11-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal er geen enkel actief w orden aangetroffen in onderhavige
boedel en zullen er geen betalingen aan crediteuren kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

31-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

31-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de administratie onderzoeken.

31-07-2020
1

De curator zal zich in komende verslagperiode richten op het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek en de verhaalsmogelijkheden op de bestuurder van
failliet.

04-11-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet te beoordelen

31-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-11-2022
8

