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

5
22-12-2020
F.01/18/354
NL:TZ:0000085760:F001
11-12-2018

R-C
Curator
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Algemene gegevens
Naam onderneming
P & P Advies en Management B.V.

11-01-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&P Advies en
Management B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5611 ER)
Eindhoven aan het Stratumseind 95, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 17007957, tevens handelend onder de
namen: Café "De Bakkerij" en Coffeeshop de Apotheker.

11-01-2019
1

Activiteiten onderneming
P & P advies en Management B.V. (hierna te noemen: "P&P") hield zich bezig
met de exploitatie van een coffeeshop (coffeeshop de Apotheker) en een café
(de Bakkerij). De feitelijke activiteiten w erden uitgevoerd aan het Stratumseind
95 te Eindhoven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.994.301,00

€ 87.101,00

€ 1.209.553,00

2016

€ 3.778.081,00

€ 221.063,00

€ 1.169.240,00

2015

€ 2.478.209,00

€ 300.264,00

€ 1.009.220,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

11-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Concept cijfers over 2018 zijn ten tijde van het opstellen van dit verslag niet
voorhanden. Accountant/financieel adviseur van P&P is Cabinet Adviseurs.

11-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-01-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van P&P w as er 1
medew erker in dienst met een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-01-2019
1

€ 4.818,60

25-06-2019
2

€ 4.822,20

24-12-2019
3

€ 4.827,76

30-06-2020
4

€ 4.825,41

22-12-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-12-2018

11-01-2019
1

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019

25-06-2019
2

t/m
17-6-2019
van
18-6-2019

24-12-2019
3

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

30-06-2020
4

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

22-12-2020
5

t/m
15-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 42 min

2

34 uur 42 min

3

8 uur 30 min

4

31 uur 36 min

5

35 uur 36 min

totaal

122 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het kapitaal van P&P w orden gehouden door P.J. Senders. De
heer Senders is tevens bestuurder van P&P.

11-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

11-01-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

24-12-2019
3

1.3 Verzekeringen
P&P hield de gebruikelijke verzekeringen aan.

11-01-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-06-2019
2

1.4 Huur
Door P&P w erd een bedrijfsruimte te (5611 ER) Eindhoven aan het
Stratumseind 95 gehuurd. De huur bedroeg EUR 6.769,- (exclusief BTW ) per
maand en is voldaan tot en met augustus 2018.

11-01-2019
1

De curator heeft bij brief van 17 december 2018, met toestemming van de
rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd.
De huurovereenkomst is per 8 maart 2019 met w ederzijds goedvinden
beëindigd.

25-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Door
de bestuurder van P&P is aangegeven dat de oorzaak van het faillissement
gelegen is in het feit dat als gevolg van de sluiting van het café en de
coffeeshop, alsmede het niet verstrekken van een nieuw e vergunning voor het
heropenen, er geen inkomsten meer konden w orden gegenereerd. Als gevolg
van het opdrogen van inkomsten, konden de crediteuren - w aaronder de
w erknemers - niet meer w orden voldaan. Eén van de w erknemers heeft als
gevolg hiervan het faillissement van P&P aangevraagd.

11-01-2019
1

De curator zal dit onderzoek de aankomende verslagperiode voortzetten.

25-06-2019
2

Vooralsnog is de curator niet gebleken van een andere oorzaak van het
faillissement. Het onderzoek zal w orden voortgezet.

24-12-2019
3

De curator is gebleken dat hetgeen door de bestuurder van P&P is
aangegeven, inderdaad de oorzaak van het faillissement is.

30-06-2020
4

Dit onderdeel is afgehandeld.

22-12-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

11-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

11-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-12-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel w as, als gevolg van de sluiting van de coffeeshop en later het
café, vanaf eind augustus niet meer w erkzaam.

11-01-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-06-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
P&P beschikt niet over onroerend goed in eigendom.

11-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
P&P beschikt over een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen. Deze bestaan
voornamelijk uit inventaris van het café.

11-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art. 21 Invorderingsw et 1990 haar
voorrecht kan laten gelden.

11-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn op 17 mei 2018 getaxeerd door Von Reth Taxatie en
Avies. De curator zal de aankomende periode onderzoeken of deze
bedrijfsmiddelen kunnen w orden verkocht.

11-01-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn op 1 maart 2019 verkocht aan Schoens Holding B.V.
voor een totaalbedrag van € 4.625,-.

25-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
P&P beschikt niet over enige voorraden noch onderhanden w erk.

11-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa.

11-01-2019
1

Het is de curator gebleken dat voor het faillissement van P & P verschillende
activa - w aaronder cash geld - bij de bestuurder thuis in beslag zijn genomen.
De curator zal onderzoeken of deze activa tot de activa van P & P behoren.

24-12-2019
3

De curator zal dit onderzoek voortzetten.

30-06-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het door het OM in beslag
genomen cash geld in eigendom toebehoorde aan curanda. De
Belastingdienst heeft na beslag dit bedrag van het OM ontvangen. De curator
heeft aanspraak op dit bedrag gemaakt en is in overleg hierover met de
Belastingdienst.

22-12-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is medegedeeld dat er geen vorderingen op debiteuren aanw ezig
zijn.

11-01-2019
1

De curator is gebleken dat er vorderingen zijn op de gelieerde stichting en op
de bestuurder van P&P. De curator zal tot inning van deze vorderingen
overgaan.

30-06-2020
4

Dit onderdeel is nog niet afgehandeld.

22-12-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal zijn inningsw erkzaamheden voortzetten.

22-12-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
P&P w erd niet gefinancierd door een bank.

11-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
Aan de curator is meegedeeld dat geen sprake is van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

11-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot op heden nog geen partij op een eigendomsvoorbehoud
beroepen.

11-01-2019
1

Inmiddels hebben zich enkele crediteuren met een eigendomsvoorbehoud
gemeld. De curator gaat tot afw ikkeling daarvan over.

25-06-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

24-12-2019
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

11-01-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-06-2019
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren met een reclamerecht gemeld.

11-01-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

25-06-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van P&P w aren reeds vóór datum faillissement stil gelegd. De
curator heeft derhalve geen activiteiten voortgezet.

11-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator zal de mogelijkheden tot een doorstart onderzoeken. Of een
doorstart mogelijk is, is mede afhankelijk van de vraag of er een vergunning
w ordt verleend aan een derde teneinde het café en eventueel de coffeeshop
te exploiteren. De curator verw acht hier in de aankomende verslagperiode
meer duidelijkheid over te verkrijgen.

11-01-2019
1

Het doorstarten van de onderneming is niet mogelijk gebleken. Dit is gelegen
in het feit dat geen, althans niet tijdig, een vergunning kon w orden verleend
teneinde het café te kunnen exploiteren.

25-06-2019
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

24-12-2019
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht
zou zijn voldaan.

11-01-2019
1

De curator zal dit onderzoek voortzetten.

25-06-2019

2
Dit onderzoek zal w orden voortgezet. Daarbij w ordt ook het boekenonderzoek
van de Belastingdienst ten aanzien van de vennootschapsbelasting over de
jaren 2016 en 2017 betrokken.

24-12-2019
3

Dit onderzoek zal de aankomende verslagperiode w orden voortgezet.

30-06-2020
4

Het onderzoek zal w orden voortgezet.

22-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 07-11-2018.
De jaarrekening 2016 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 08-09-2016.

11-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art.
2:396 BW .

11-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ
2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting
van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van
toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag
of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

11-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-01-2019
1

Toelichting
Zoals in 7.2 aangegeven is de jaarrekening van P&P over het boekjaar 2016
niet gedeponeerd. Nu de bestuurder hierdoor niet aan zijn verplichting ex art.
2:394 BW heeft voldaan, heeft de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn gebruikelijke onderzoeken
doen naar de mogelijke paulianeuze transacties.

Toelichting
De curator zal dit onderzoek voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-01-2019
1

25-06-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-01-2019
1

€ 19.580,85

24-12-2019
3

€ 20.664,73

30-06-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.242.698,54

11-01-2019
1

€ 1.825.226,54

25-06-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-01-2019
1

€ 19.605,27

24-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-01-2019
1

€ 170,78

24-12-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-01-2019
1

4

25-06-2019
2

5

24-12-2019
3

6

30-06-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 76,52

11-01-2019
1

€ 1.271,38

25-06-2019
2

€ 9.052,26

24-12-2019
3

€ 14.818,06

30-06-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderhandse verkoop van activa, dan w el via een veiling;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement

11-01-2019
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement

25-06-2019
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

24-12-2019
3

- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- onderzoek inbeslagname activa; en
- afw ikkeling van het faillissement
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

30-06-2020
4

- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- onderzoek inbeslagname activa; en
- afw ikkeling van het faillissement
De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de navolgende w erkzaamheden:

22-12-2020
5

- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- onderzoek inbeslagname activa; en
- afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

11-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-6-2021

22-12-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

