Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Nummer:

3

Datum:

15 juni 2011

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Peter Beurskens Digital B.V.
: F 10/618
: 9 november 2010
: mr. S.V. Hardonk
: mr. Y. Sneevliet

Activiteiten onderneming

Personeel gemiddeld aantal

: Het verzorgen van reclame- fotografie, en
videopresentaties, zowel voor rekening als in
opdracht en rekening van derden.
: 2010: € 442.123 (t/m oktober 2010)
2009: € 575.000
2008: € 670.000
2007: € 604.000
:7

Saldo einde verslagperiode

: € 116.071,82

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 14 maart 2011 t/m 14 juni 2011
: 7 uren en 10 minuten
: 112 uren en 5 minuten

Omzetgegevens

1.
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

: De vennootschap is bij akte van 10 mei 1995 opgericht door
P & W Beheer B.V. Alle aandelen zijn op 1 juli 2009
verkocht en geleverd aan NOBE Beheer B.V. De aandelen in
NOBE Beheer B.V. worden gehouden door de heer A.J.
Beijer.

1.2 Winst en verlies
belastingen)

(na : 2009: € 16.900 verlies
2008: € 29.044 winst
2007: € 2.489 winst
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1.3 Balanstotaal

: 2009: € 134.176
2008: € 233.947
2007: € 242.527

1.6 Huur

:

Gebleken is dat het eveneens failliete NOBE Beheer B.V.
partij was bij de huurovereenkomst ter zake van het
bedrijfspand aan de Newtonstraat 1 te (3902 HP)
Veenendaal. Dit betekent dat er geen huurvordering is ten
aanzien van gefailleerde.

1.7 Oorzaak faillissement

:

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De
vennootschap verzorgde met name fotografie voor de
interieurbranche. In deze branche gaat het slecht. De omzet
bleef achter bij de hoge kosten. De bestuurder heeft vlak
voor het faillissement getracht te gaan samenwerken met
een grotere partij. Dit onderzoek was in de verkenningsfase
op het moment van het faillissementvonnis.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving

:

De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris opdracht gegeven tot internetveiling van de
bedrijfsmiddelen. De opbrengst is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.

3.6

Verkoopopbrengst

:

€ 96.819,33

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing. De gehele opbrengst komt aan de
boedel toe.

Werkzaamheden

:

De curator heeft zijn
internetveiling afgerond.

3.

Activa

werkzaamheden

rond

de
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Andere activa
3.12 Beschrijving

:

Omdat de opbrengst van een veiling van de
bedrijfsmiddelen hoger uitkwam dan de biedingen op alle
activa, inclusief de goodwill, rechten ter zake van de
internet domeinnamen en eventuele intellectuele
eigendomsrechten, hebben deze laatstgenoemde activa
geen opbrengst gegenereerd.

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren

:

De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de huisbankier. Uit een debiteurenoverzicht van 11 november
2010 blijkt dat gefailleerde een totaalbedrag ad
€ 58.913,33 van derden te vorderen heeft. De curator heeft
de debiteuren gesommeerd de openstaande vorderingen te
voldoen. In totaal is door de curator een bedrag van
€ 58.178,14 geïncasseerd. Het restantbedrag zal naar
verwachting niet meer te incasseren zijn. Inmiddels is met
de bank afgerekend.

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)

:

Het debetsaldo op de bij de huisbankier aangehouden
rekening bedroeg per datum faillissement € 26.022,21.
Omdat het de bestuurder ten tijde van de koop van de
aandelen niet lukte om financiering bij banken te
verkrijgen, zou er daarnaast ook nog een achtergestelde
lening bestaan van € 200.000 bij de voormalig enig
aandeelhouder van de vennootschap. Voor wat betreft
deze lening zouden geen zekerheden zijn verstrekt. Naast
het ontvangen van huur kregen de bestuurders van P & W
Beheer B.V. een managementvergoeding.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Door het inroepen van pandrecht heeft de huisbankier haar
openstaande vordering volledig geïncasseerd.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

De curator heeft alle bekende claims op eigendomsvoorbehoud afgewikkeld alvorens over te gaan tot
verkoop van de activa. Mogelijk dat er nog zaken van
3
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opdrachtgevers in de administratie aanwezig zijn, zoals
beeldmateriaal. De curator inventariseert deze.
Werkzaamheden

:

De curator heeft overleg gevoerd met de huisbankier ter
zake van gevestigde zekerheden en heeft met de bank
afgerekend.

7.
Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

:

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. De eerste
indruk is dat de administratie aan de gestelde vereisten
voldoet. De informatie die nodig is kan vlot ter
beschikking worden gesteld door de werknemers van
gefailleerde. De bestuurder heeft een disk met een kopie
van de administratie aan de curator overhandigd.

7.2 Depot jaarrekeningen

:

2009: 5 november 2010 (tijdig)
2008: 6 maart 2009 (tijdig)
2007: 11 maart 2009 (te laat)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

:

Hiervan is vooralsnog niets gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

:

De curator heeft geconstateerd dat kort voor het
faillissement een computer in het bezit is genomen door
een door de vennootschap ingehuurde ZZP-er. Toen bleek
dat gefailleerde niet in staat was de verschuldigde
bedragen te voldoen is de bestuurder van de vennootschap
overeengekomen dat de failliete vennootschap met de
overdracht van deze zaken aan de verplichtingen jegens de
ZZP-er zou hebben voldaan. De curator stelt zich op het
standpunt dat deze inbetalinggeving wegens strijd met de
artt. 42 e.v. Fw vernietigbaar is. De curator heeft de ZZPer in de afgelopen verslagperiode nogmaals verzocht de
computer aan hem over te dragen. Hierop is nog niet
gereageerd.

:

De curator heeft onderzoek gedaan naar rechtmatigheid.

Werkzaamheden
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8.
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

: UWV: € 21.230,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus

: € 19.247,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

:

8.4 Andere pref. crediteuren

: PM

: Peter Beurskens Digital B.V.
: F 10/618

€ 432,65, premie/gelijke rangorde fiscus
€ 7.591,64, loon

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 30
8.6 Bedrag conc. crediteuren

: € 144.437,84

8.7 Verwachte wijze afwikkeling

: Naar verwachting zullen de vorderingen nog toenemen
omdat nog niet alle crediteuren hebben gereageerd op
de uitnodiging hun vordering bij de curator in te dienen.
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan
op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden

10.
Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill.

10.2 Plan van aanpak

: Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun
vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te
geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te
beroepen. Het verificatietraject is vervolgens in gang
gezet.

: Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn
dit faillissement zal worden afgewikkeld.
: - verifiëren crediteurenvorderingen;
- afhandelen rechten derden;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afwikkeling Actio Pauliana;
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10.3 Indiening volgend verslag

11.

: Peter Beurskens Digital B.V.
: F 10/618

: Een volgend openbaar verslag zal drie maanden na
heden worden ingediend.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex
artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann
N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services, faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Utrecht, 15 juni 2011

mr. S.V. Hardonk

Deze zaak wordt behandeld door:
Mr. S.V. Hardonk
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 21 21 615 (faillissementsmedewerkster)
F +31 (0)30 21 12 152
E simone.gringhuis@cms-dsb.com
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