
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

lnsolventienummer:

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

Gurator:

R-C:

F.1311614

N L:TZ:0000002 I 39: F00 1

05-01-2016

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Endtz & Co Advocaten B.V. ("Endtz
& Co"), statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het adres Jan Luijkenstraat
94 le (107 1 CV) Amsterdam.

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van de rechtspraktijk door meerdere advocaten met inachtneming van alle op
het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.

Omzetgegevens

Zie hoofdstuk 1 van dit openbaar verslag.

Personeel gemiddeld aantal

Vier werknemers.

Saldo einde verslagperiode

EUR 14.837,01.

EUR 15.245,31.

Verslagperiode

5 januari 2016 tot en met 29 februari 2016

Het faillissement van Endtz & Co is voorafgegaan door een zogeheten pre pack of stille
bewindvoering. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam het daartoe strekkende
verzoek van Endtz & Co gehonoreerd, waarbij de curator werd aangewezen als stille
bewindvoerder (beoogd curator).

Over de periode van stille bewindvoering is een apart openbaar verslag d.d. 7 maart 2016
door de beoogd curator uitgebracht dat via rechtspraak.nl (ClR) kan worden geraadpleegd. Dit
eerste openbare verslag ex art. 73a Fw is een vervolg op het verslag over de periode van stille
bewindvoering en moet in samenhang daarmee worden gelezen.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer: 2 Datum:

1 maart 2016 tot en met 21 december 2016.

21-12-2016

Bestede uren in verslagperiode

112u en 6m.

27u en 24m.

Bestede uren totaal

112u en 6m.

195u en 12m.

Toelichting

lnventarisatie

Directie en organisatie

Endz & Co is een advocatenkantoor. Enig aandeelhouder van Endtz & Co is Ditsun Holding
B.V. Enig bestuurder van Endtz & Co is Ditsun Holding B.V. Enig aandeelhouder en
bestuurder van Ditsun Holding B.V. is Jean Antoine Endtz ("mr. Endtz"). Mr. Endtz is aldus via
zijn persoonlijke holding Ditsun Holding B.V. indirect bestuurder en enig aandeelhouder van
Endtz & Co.

De activiteiten van Endtz & Co bestonden uit de uitoefening van de rechtspraktijk door
meerdere advocaten met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke
regelgeving.

Winst en verlies

Endtz & Co was verlieslatend over de jaren 2010 tot en met 2014:

2010: EUR 13.801 verlies
201 1 : EUR 146.750 verlies
2012: EUR 440.972 verlies
2013: EUR 162.047 verlies
2014: EUR 90.307 verlies

Balanstotaal

Per datum faillissement was de jaarrekening over het boekjaar 2015 nog niet gereed

Het balanstotaal per ultimo 2014 bedroeg EUR 267.958,00.

Lopende procedures

Volgens opgave van mr. Endtz zijn er geen lopende procedures

1.1

1.2

1.3

1.4

Pagina 2van 12



1.5

1.6

1.7

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

Verzekeringen

De ten laste van Endtz & Co lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

Huur

Endtz & Co had een huurovereenkomst met Parrée Vastgoed Management B.V. met
betrekking tot de huur van een bedrijfsruimte te Amsterdam gesloten. De bedrijfsruimte
bestond uit een kantoorruimte en een kelder, alsmede een buitenplaats. Op 24 februari 2016 is
de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Op deze datum heeft tevens de
oplevering van de bedrijfsruimte plaatsgevonden.

Oorzaak faillissement

Mr. Endtz heeft verklaard dat de crisis grote gevolgen had voor de levensvatbaarheid van de
praktijk (verlies diverse cliënten, mede door faillissementen). Dit openbaarde zich reeds in de
loop van 2011.ln de tweede helft van 2011 is tevens een (betalings)geschil gerezen met de
grootste cliënt van Endtz & Co. Dit heeft er toe geleid dat de opdrachtovereenkomst met deze
cliënt in februari 2012 door Endtz & Co is opgezegd.

Sinds 2012 ontstonden substantiële betalingsachterstanden met name bijde belastingdienst.
Per 17 december 2015 was sprake van een belastingschuld van ruim EUR 600.000,00. Door
Endtz & Co zijn diverse voorstellen gedaan om de opgelopen achterstanden in 20'16 in te
lopen. Deze voorstellen zijn echter niet door de belastingdienst aanvaard. Endtz & Co heeft
hierop de belastingdienst gedagvaard om de tenuitvoerlegging van een door de
belastingdienst al in januari20l5 gelegd executoriaal beslag te doen schorsen en (indirect)
een veroordeling tot acceptatie van de aangeboden betalingsregeling te verkrijgen. Op 16
januari 2016 zou deze procedure worden aangebracht. Dit is echter doorkruist doordat de
Ontvanger bij vezoekschrift van 3 december 2015 het faillissement van Endtz & Co heeft
aangevraagd. Op deze aanvrage is het faillissement van Endtz & Co uiteindelijk ook
uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantalten tijde van faillissement

Vier werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Vier werknemers.
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2.3

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum 21-12-2016

Datum ontslagaanzegging

De boedel had geen middelen waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan. De
curator heeft daarom - na daartoe van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 Fw
machtiging te hebben verkregen - de door Endtz & Co met de personeelsleden gesloten
arbeidsovereenkomsten op 6 januari 2016 opgezegd met inachtneming van de wettelijke
opzegtermijn.

Na de opzegging van de arbeidsovereenkomsten is de gebruikel'rjke afwikkeling via het UWV
in gang gezet.

Werkzaamheden

De werknemers van Endtz & Co waren werkzaam als juridisch medewerker, juridisch
secretaresse, advocaat-stagaire en advocaat-medewerker.

De curator zal de voor de afhandeling van de claims van het personeel resp. het UWV
gebruikelijke handelingen verrichten.

3 Activa

Onroerende zaken : Beschrijving

Endtz & Co had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Onroerende zaken : Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen : Beschrijving

De roerende zaken van Endtz & Co bestonden uit een kantoorinventaris van relatief gering
omvang (kantoormeubilair en een beperkt aantal computers).

2.4

3.1

3.2

3,3

3.4

3.5

3.6
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Nummer: 2 Datum 21-12-2016

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator heeft de kantoorinventaris tezamen met de klantenrelaties verkocht aan mr.
Rötscheid, advocaat-medewerker van EndÞ & Co, die een deel van de activiteiten (een
praktijkvennootschap) van Endtz & Co voortzet. De koopprijs voor de activa bedroeg EUR
10.000,00 en is voldaan.

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien sprake was van verpande bodemzaken (inventaris), is het bodemvoorrecht van de
fiscus in dit faillissement relevant. Gelet op de grote omvang van de fiscale schulden, stond bij

voorbaat vast dat de opbrengst van de inventaris (via de boedel) aan de fiscus ten goede zou
komen.

Bedr'ljfsmiddelen : Werkzaamheden

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht (zie nummer 3.7).

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Andere activa: Beschrijving

De goodwill van Endtz & Co bestond uit de lopende dossiers (fysiek en digitaal) en het
klantenbestand.

Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie nummer 3.7.

Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.17
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de administratie bedroeg de debiteurenportefeuille circa EUR 73.000,00. De
debiteuren zijn aan Rabobank Amsterdam verpand. De curator voert overleg met Rabobank
Amsterdam over de incasso van de debiteurenportefeuille.

lnmiddels zijn de gegeyens van de debiteuren ter afwikkeling aan Rabobank Amsterdam
overgedragen.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend

Niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

Nog niet vastgesteld

Geen.

Werkzaamheden

Overleg met de pandhouder over incassering van de debiteurenvorderingen.

De werkzaamheden met betrekking tot de incassering van de debiteurenvorderingen
worden door Rabobank Amsterdam uitgevoerd. De opbrengst zal niet voldoende zijn
om de vordering van Rabobank Amsterdam te voldoen.

5 Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Endtz & Co bankierde bij Rabobank Amsterdam. Per datum faillissement bedroeg de vordering
van RabobankAmsterdam circa EUR 100.000,00 (rente en kosten pm). Ditsun Holding B.V. is
mede hoofdelijk schuldenaar voor de aan Endtz & Co verstrekte financiering.

5.2 Leasecontracten

Endtz & Co had een leasecontract met betrekking tot de door mr. Endtz gebruikte auto. Per 11

februari 2016 heeft mr. Endtz (via een door hem opgerichte vennootschap) het leasecontract
overgenomen.

4.4
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Nummer: 2 Datum 21-12-2016

Beschrijving zekerheden

Endtz & Co heeft de navolgende zekerheden aan Rabobank Amsterdam verstrekt:

- pandrecht op inventaris van Endtz & Co; en
- pandrecht op vorderingen van Endtz & Co op derden voor zover de vorderingen reeds voor 4
januari2016 bestonden of rechtstreeks zijn verkregen uit een dan reeds bestaande
rechtsverhouding (laatstelijk verpand bij geregistreerde verzamelvervolgpandakte met
registratiedatum 4 januari 2016).

Separatistenpositie

De curatar voert overleg met Rabobank Amsterdam over de incassering van de verpande
vorderingen. Rabobank Amsterdam heeft - gelet op het bepaalde in art. 22lW 1990 en art. 57
lid 3 Fw - afstand gedaan van haar bezitloze pandrecht op de inventariszaken.

Boedelbijdragen

Rabobank Amsterdam heeft de curator verzocht om namens Rabobank Amsterdam tot inning
van de debiteurenvorderingen over te gaan, dit op de voonnraarden als vermeld in de
separatistenregeling. De curator is nog in overleg met Rabobank Amsterdam.

Rabobank Amsterdam is tot inning van de debiteurenvorderingen overgegaan, zie ook
hiervoor nummer 4.4.

Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

Retentierechten

Een partij heeft zich bij de curator gemeld die zich op een retentierecht van een
opslagcontainer beriep. De curator heeft de betreffende partij doorverwezen naar de koper van
de activa.

Reclamerechten

Tot op heden heeft zich geen partij b'rj de curator gemeld die zich op deze rechten beroept.

Werkzaamheden

Het voeren van overleg met Rabobank Amsterdam over de incasso van de verpande
debiteurenvorderingen.
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Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Endtz & Co zijn gedurende de periode van stille bewindvoering tot datum
faillissement'voortgezet', zij het dat de activiteiten beperkt zijn geweest in afwachting van de
uitkomst van het overleg met de Deken over tuchtrechtelijke aspecten van het dreigende
faillissement van Endtz & Co (zie daarvoor ook het verslag over de periode van stille
bewindvoering).

Voortzetten : Financiële verslagleggin g

Niet van toepassing.

Voortzetten : Werkzaam heden

De curator verwijst naar het openbare verslag over de periode van stille bewindvoering

Na datum faillissement is overeenstemming bereikt met mr. Rötscheid over een verkoop van
de activa.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na daartoe van de rechter-commissaris verkregen toestemming heeft de curator de inventaris
en de goodwill verkocht aan (een praktijkvennootschap van) mr. Rötscheid voor EUR
10.000,00. Gelet op het feit dat na het mislukken van de (via de pre pack beoogde) doorstart
door mr. Endtz klanten van het kantoor afhaakten en mr. Endtz zich liet uitschrijven als
advocaat en niet meer in beeld was als koper, was een (gedeeltelijke) doorstart van het
kantoor via mr. Rötscheid onder de gegeven omstandigheden de enige reële optie. Daarmee
werd met name ook voorkomen dat klanten van Endtz & Co (nog meer) zouden worden
gedupeerd door het faillissement.

Doorstart: Verantwoord i ng

Zie nummer 6.4.

Doorstart: Opbrengst

EUR 10.000,00.

Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Doorstart: Werkzaamheden

De curator heeft de verkoop van de activa aan (een praktijkvennootschap van) mr. Rötscheid
geëffectueerd.

6.5

6.6

6.7

6.8
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7.1

7.2

7.3
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7.5

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum 21-12-2016

Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

De curator zal dit onderwerp in de komende verslagperiode ondezoeken.

Mr. Endtz heeft aan de boekhoudplichtvoldaan.

Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2012is op 31 januari 2014, derhalve tijdig, gedeponeerd

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is op 30 januari 2015, derhalve tijdig, gedeponeerd

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is op 30 december 2015, derhalve tijdig,
gedeponeerd.

De jaarrekening over het boekjaar 2015 was ten tijde van de faillietverklaring nog niet
gepubliceerd en zal ook niet meer worden gepubliceerd.

Goedk. Verkl. Accountant

De curator zal dit onderwerp in de komende verslagperiode onderzoeken.

tn het Handetsregister van de Kamer van Koophandel is vermeld dat Endtz & Co
kwalificeert als een (kleine) vennootschap in de zin van art. 2:396 BW. Endtz & Co
behoefde derhalve slechús een beknopte balans (verkorte balans mettoelichting)
openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring
was niet verplicht.

Stortingsverpl. Aandelen

De curator zal dit onderwerp in de komende verslagperiode onderzoeken

Gelet op de oprichtingsdatum van Endtz & Co (9 september 2010) en het verstriiken van
de verjaringstermijn ex art. 3:307 lid I BW om -waar relevant- de volstorting van
aandelen te vorderen, is een nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet
relevant.

Onbehoorlijk bestuur

De curator zal dit onderwerp in de komende verslagperiode onderzoeken

De curator heeft inmiddels voldoende inzage gehad in de rechten en verplichtingen van
curanda. Mr. Endtz heeft aan alle verzoeken van de curator tot opheldering voldaan. De
curator heeft op basis van de thans bekende informatie geen aanleiding gevonden over
te gaan tot aansprakelijkstelling van mr. Endtz.
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Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

Paulianeus handelen

De curator zal dit onderwerp in de komende verslagperiode ondezoeken

Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat van paulianeus handelen sprake is
geweesf.

Werkzaamheden

De curator zal - gelet op de zeer beperkte middelen in dit faillissement - een beperkt
ondezoek naar de achtergronden van het faillissement uitvoeren.

De curator venuijst naar het onder nummer 7.5 vermelde.

I Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er is op dit moment één boedelvordering bij de curator ingediend. Dit is een vordering
betreffende een ziekteverzuimvezekering ter hoogte van EUR 1.057,74.

De vordering betreffende de ziekteverzuimverzekering bedraagt inmiddels EUR
1.353,95.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator zal in de komende verslagperiode de algehele fiscale positie van Endtz & Co
ondezoeken.

De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend uit hoofde van niet betaalde loonheffing,
omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting ter hoogte van EUR 361.791,00.

De totale fiscale schuldenlast bedraagt naar verwachting ruim EUR 600.000,00.

8.3 Pref. vord. van het U\lW

Het UWV zal uit hoofde van de loongarantieregeling naar verwachting (boedel)vorderingen in
het faillissement van Endtz & Co indienen.

8,4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24.
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Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

Bedrag concurrente crediteuren

EUR 1 18.279,26 (exclusief de vordering van Rabobank Amsterdam). De curator verwacht dat
dit bedrag nog zaltoenemen.

EUR 157.174,70 (exclusief de restantvordering van Rabobank Amsterdam).

Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op het beperkte actief en de omvang van de faillissementskosten verwacht de curator
dat het faillissement tezijnertijd bij gebrek aan baten zal moeten worden opgeheven.

Gelet op het beperkte actief en de omvang van de faillissemenfskosfen zal het
faillissement bij gebrek aan baten moeten worden opgeheven. Er zijn in de boedel
onvoldoende middelen aanwezig om de kosten van het faillissement te voldoen, laat
staan de overige (boedel) vordering. De curator streeft er naar de opheffing van het
faillissement bij gebrek aan baten in het eersfe of tweede l<wartaal van 2017 te
bewerkstelligen.

Werkzaamheden

De crediteurenvorderingen (alsmede het toesturen van onderliggende stukken) kunnen via het
online formulier, door gebruik te maken van de 'indienen vordering' button op de website
wr¡rrw.cms-dsb.com/endtz, worden ingediend. Op deze website worden ook voor crediteuren
van belang zijnde berichten geplaatst.

I Procedures

Ll Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Er waren ten tijde van het faillissement (voor zover aan de curator bekend) geen procedures
aanhangig.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 2 Datum: 21-12-2016

10 Overig

10.1 Termij n afwikkeling faillissement

De curator kan over de termijn van afwikkeling van dit faillissement geen uitspraak doen. De
curator streeft ernaar dit faillissement zo snel mogelijk af te wikkelen.

De curator verwijst naar het onder nummer 8.7 vermelde.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal een beperkt ondezoek naar de achtergronden van het faillissement doen en
het veriflcatieproces voortzetten.

r0.3 lndiening volgend verslag

Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag
noodzakelijk mochten maken, begin juli 2016 worden gepubliceerd.

Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder
verslag noodzakelijk mochten maken, in het voorjaar van 2017 worden gepubliceerd.
Naar verwachting zal dìt tevens het eindverslag ziin.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.
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