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Algemene gegevens
Naam onderneming
P.M. de Boer Beheer B.V.

12-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P.M. DE BOER
BEHEER B.V. statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (6921
EX) Duiven aan het adres Stenograaf 1, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 63301547.

12-06-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is "financiële holding" vermeld als activiteit.

12-06-2020
1

De vennootschap is enig aandeelhouder van tw ee vennootschappen.
P.M. de Boer Beheer BV verrichtte volgens de bestuurder verder geen
ondernemingsactiviteiten van betekenis. De bestuurder van de vennootschap
heeft w el incidenteel (klus/bouw )w erkzaamheden verricht die via de
vennootschap w erden gefactureerd.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De bestuurder heeft tot op heden geen financiële gegevens verstrekt.

12-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-06-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap nooit personeel in
dienst heeft gehad.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-06-2020
1

€ 4.502,12

16-09-2020
2

Verslagperiode
van
12-5-2020

12-06-2020
1

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

16-09-2020
2

t/m
16-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 0 min

2

8 uur 25 min

totaal

23 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer P.M. de Boer is enig aandeelhouder en bestuurder van P.M. de Boer
Beheer BV.

12-06-2020
1

De vennootschap houdt 100% van de aandelen in Hypotheekfunding B.V. (KvK
63301601) en HF Groep B.V. (KvK 64553930). HF Groep BV houdt 100% van
de aandelen in HF Personeel B.V. (KvK 64559505).
P.M. de Boer Beheer BV is bestuurder van Hypotheekfunding BV. Deze
dochtervennootschappen verkeren (ten tijde van het eerste verslag) niet in
staat van faillissement.
De bestuurder van de vennootschap heeft de drie dochtervenootschappen
ontbonden zonder vereffening omdat er volgens de bestuurder geen baten
meer w aren.

16-09-2020
2

1.2 Lopende procedures
Het is de curator (nog) niet gebleken dat de vennootschap betrokken is in
procedures.

12-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Het is de curator niet bekend dat de vennootschap verzekeringen heeft
afgesloten.

12-06-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een flexplek in een kantoorruimte in Duiven. De
curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

12-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat hij de vennootschap en de
dochtervennootschappen heeft opgericht omdat hij in privé aanzienlijke
financiële problemen had. Daardoor w aren banken en bedrijven niet meer
bereid om financiële transacties aan te gaan met de bestuurder in privé. Door
het oprichten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen heeft de
bestuurder de mogelijkheid voor zichzelf gecreëerd om transacties aan te
gaan.

12-06-2020
1

De curator zal de oorzaak van het faillissement verder onderzoeken.
De curator heeft op basis van het verrichte onderzoek een eerste oordeel
over de oorzaak van het faillissement gevormd en de bestuurder in de
gelegenheid gesteld om te reageren op de bevindingen van de curator.

16-09-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-06-2020
1

Toelichting
Het is de curator niet gebleken dat er op de faillissementsdatum personeel in
dienst w as bij de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

12-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
In het kadaster zijn geen onroerende zaken ingeschreven op naam van de
vennootschap.

12-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het is de curator niet gebleken dat er bedrijfsmiddelen zijn.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-06-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het is de curator niet gebleken dat er voorraden zijn of onderhanden w erk is.

12-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Uit het RDW is gebleken dat er een brommobiel op naam van de vennootschap
staat. De bestuurder heeft aangegeven dat hij niet op de hoogte is van de
locatie van de brommobiel. De curator heeft begrepen dat een derde de
brommobiel heeft verzekerd en dat de brommobiel met schade bij een garage
zou staan. De bestuurder gaf aan dat de brommobiel is gefinancierd door een
derde partij die mogelijk een eigendomsvoorbehoud heeft op de brommobiel.

12-06-2020
1

De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap een garagebox huurde
w aarin een deel van de administratie van de vennootschap in w erd bew aard,
en daarnaast gereedschappen en andere roerende zaken. De curator heeft
inmiddels begrepen dat de verhuurder vanw ege een huurachterstand in het
verleden de bestuurder de toegang tot de garagebox heeft ontnomen,
vervolgens de huurovereenkomst heeft beëindigd en uiteindelijk de garagebox
heeft ontruimd.
Het leasecontract is inmiddels overgedragen aan een derde partij. Het w as
vanw ege het aantal nog te betalen termijnen niet aan de orde dat de boedel
een bijdrage kon innen voor het meew erken aan de overdracht van het
leasecontract van het brommobiel.

16-09-2020
2

De boedel heeft een bedrag van € 4.422,42 ontvangen van een
leasemaatschappij w aar de vennootschap een creditsaldo bleek te hebben.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is de curator niet gebleken dat er nog vorderingen op debiteuren zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij ABN AMRO Bank NV. De bank heeft geen
kredietfaciliteit of andere leningen verstrekt aan de vennootschap.

16-09-2020
2

5.2 Leasecontracten
Van de bank heeft de curator kennis genomen van een mislukte overschrijving
aan een leasemaatschappij. Bij navraag bleek dat de betaling betrekking had
op een lease-auto die door HF Groep BV w erd geleased. De bestuurder heeft
over deze lease-auto verklaard dat de lease-auto niet w erd gebruikt door
curanda, maar door een derde partij. De locatie van de auto is niet bekend.
Omdat het lease-contract niet op naam stond van curanda, zal de curator geen
verdere stappen ondernemen mbt de lease-auto. W el zal de curator bezien of
de vordering van curanda op HF Groep BV ivm de betalingen die curanda ten
behoeve van HF Groep BV heeft verricht, kan w orden geïnd.

12-06-2020
1

De curator acht het niet realistisch om enige betaling te verw achten van HF
Groep BV. Deze dochtervennootschap in inmiddels ontbonden w egens gebrek
aan baten.

16-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator niet gebleken dat er zekerheden zijn gevestigd ten laste van
de failliete vennootschap.

12-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Nvt

12-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het is de curator niet gebleken dat sprake is van andere
eigendomsvoorbehouden dan het (mogelijke) eigendomsvoorbehoud van de
financier van de brommobiel (zie hoofdstuk 3.8 van dit verslag).

12-06-2020
1

Deze kw estie is inmiddels afgerond, zie 3.8.

16-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Het is de curator niet gebleken dat sprake is van retentierechten.

5.7 Reclamerechten

12-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Het is de curator niet gebleken dat sprake is van reclamerechten.

12-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nvt

12-06-2020
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
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder. De bestuurder
heeft verklaard dat de vennootschap niet over administratie beschikt.
Nadien heeft de adviseur van de bestuurder zich bij de curator gemeld, die
enkele stukken heeft verstrekt.

12-06-2020
1

Naar aanleiding van de vragenlijst met betrekking tot de administratie heeft
de bestuurder via zijn adviseur gereageerd. Er blijkt nagenoeg geen
administratie bijgehouden te zijn. De curator is van mening dat niet is
voldaan aan de administratieplicht.

16-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De bestuurder heeft verklaard dat er sinds de oprichting in 2015 geen
jaarrekeningen zijn opgemaakt, vastgesteld of gedeponeerd.

12-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

12-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek.

12-06-2020
1

De curator heeft niet kunnen vaststellen of is voldaan aan de
stortingsverplichting. Eventuele vorderingen terzake van de
stortingsverplichting zijn inmiddels verjaard. Het onderzoek naar de
stortingsplicht is afgerond.

16-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit nog nader onderzoeken.

12-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal dit nog nader onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator is boedelschuld.

12-06-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.586,00

12-06-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

12-06-2020
1

7

16-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.772,97

12-06-2020
1

€ 14.233,64

16-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de verw achting dat er onvoldoende baten zijn om enige uitkering aan
schuldeisers te kunnen verrichten.

16-09-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover zij bekend zijn, zijn de crediteuren uitgenodigd om hun vordering bij
de curator ter verificatie in te dienen.

12-06-2020
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, de
administratie en de rechtmatigheid.
Indien er nog activa in de boedel w orden aangetroffen, zal de curator trachten
deze te gelde te maken.

12-06-2020
1

De curator zal nadat een reactie is ontvangen van de bestuurder terzake van
de oorzaken van het faillissement een oordeel vormen over de oorzaak van
het faillissement en de rechtmatigheid. De curator zal de bevindingen delen
met de rechter-commissaris.

16-09-2020
2

Op dit moment is het niet de verw achting dat er nog activa in de boedel
w orden aangetroffen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment niet duidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

12-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

16-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

