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

9
13-06-2019
F.10/17/215
NL:TZ:0000012880:F001
25-04-2017

R-C
Curator

mr. JCAM Los
mr J.A. Breeman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Public Affairs Resources Management Departement B.V.

29-05-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Public Affairs
Resources Departement B.V., gevestigd te (3013 AM) Rotterdam aan de W eena
695.

29-05-2018
5

Activiteiten onderneming
Het oprichten van, het financieren van, het op enigerlei w ijze deelnemen in,
het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en
vennootschappen.

29-05-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend.

29-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

29-05-2018
5

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 10.000,00

29-05-2018
5

05-12-2018
7

In de afgelopen verslagperiode is de eerste termijn van de met de bestuurder
getroffen betalingsregeling ontvangen.

Boedelsaldo
€ 9.996,97

13-06-2019
9

Verslagperiode
van
23-2-2018

29-05-2018
5

t/m
28-6-2018

van
29-5-2018

03-09-2018
6

t/m
29-8-2018

van
30-8-2018

05-12-2018
7

t/m
4-12-2018

van
5-12-2018

13-03-2019
8

t/m
13-3-2019

van
13-3-2019
t/m
12-6-2019

Bestede uren

13-06-2019
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

37,80 uur

6

41,00 uur

7

13,80 uur

8

4,50 uur

9

9,20 uur

totaal

106,30 uur

Toelichting bestede uren
Tot en met het 5e verslag zijn 37,8 uren besteed aan dit faillissement. In de 5e
verslagperiode is 2,1 uur besteed.

29-05-2018
5

In deze verslagperiode zien de gew erkte uren met name op w erkzaamheden
gemoeid met het gelegde conservatoire (derden)beslag en de daarop
volgende bodemprocedure.

03-09-2018
6

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zien hoofdzakelijk op het overleg
met de bestuurder en de hypotheekhouder.

05-12-2018
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Huur: EUR 13.689,60 Onverschuldigde
betaling: EUR 2.048,07 Rekening-courant: EUR
346,00

€ 16.083,67

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 16.083,67

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de beschikbare administratie van curanda volgt dat sprake zou zijn van een
vijftal debiteuren. De bestuurder van curanda is tevens de (in)direct
bestuurder van deze debiteuren. De debiteuren zijn deze verslagperiode
aangeschreven. Betaling of reactie van de debiteuren is uitgebleven. Gelet op
de thans bekende feiten is naar het oordeel van de curator het treffen van
verdere incassomaatregelen niet in het belang van de gezamenlijke
crediteuren.

29-05-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven van de debiteuren, onderzoek doen naar de debiteuren.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

29-05-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-05-2018
5

Naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van de curator is gepoogd met
de indirect bestuurder - de heer Panacho - een minnelijke regeling te
onderzoeken. Daarvoor is in eerste instantie gekozen voor mediation. Het
mediationbureau heeft de curator bericht dat de bestuurder niet reageerde op
verzoeken om afspraken te maken over het mediationtraject. Het
mediationtraject is vervolgens gestaakt.
De curator beraad zich op mogelijke vervolgstappen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

03-09-2018
6

De curator heeft - nadat een regeling in der minne niet mogelijk is gebleken rechtsmaatregelen getroffen jegens de bestuurder.
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de bestuurder in
rechte betrokken. Voorafgaand aan de bodemprocedure is ten laste van de
bestuurder conservatoir (derden)beslag gelegd. De gelegde beslagen hebben
vermogensbestanddelen van de bestuurder getroffen. De rechtbank heeft in
de bodemprocedure de vorderingen van de curator toegew ezen.
De curator heeft de executie van het vonnis inmiddels ter hand genomen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-12-2018
7

De bestuurder is kort gezegd veroordeeld tot (i) betaling van het boedeltekort,
nader op te maken bij staat en (ii) betaling van een voorschot van EUR 20.000
aan de boedel.
De bestuurder bleef ook na betekening van het vonnis en het daarop volgende
telefonisch en e-mailcontact w eigerachtig aan het vonnis te voldoen. Reden
w aarom de curator de executie heeft aangezegd en daarvan ook de bank op
de hoogte heeft gesteld.
De bank heeft zow el de bestuurder als de curator aangekondigd de executie
over te nemen tenzij de bestuurder en de boedel een regeling zouden treffen.
Inmiddels heeft de bestuurder een bedrag van EUR 10.000,00 op de
boedelrekening voldaan. De curator voert overleg met de bestuurder over de
voldoening van het restant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
De curator voert nog immer overleg met de bestuurder over nakoming van de
regeling.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-03-2019
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden in deze verslagperiode zien vooral op overleg met de
rechter-commissaris en het treffen van rechtsmaatregelen.

03-09-2018
6

Correspondentie bank over uitw inning vonnis;
Correspondentie bestuurder over betaling boedeltekort.

05-12-2018
7

Correspondentie bank over uitw inning vonnis;
Voortzetting incasso regeling bestuurder.

13-03-2019
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
tot op heden enkel salaris curator: P.M.

29-05-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.425,00

29-05-2018
5

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

29-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.235,24

29-05-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-05-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft ten laste van de heer Panacho conservatoir (derden)beslag
gelegd. De gelegde beslagen hebben vermogensbestanddelen van de heer
Panacho getroffen. De curator heeft vervolgens de eis in hoofdzaak ingesteld.

03-09-2018
6

9.2 Aard procedures
De curator heeft een procedure w egens onbehoorlijk bestuur aanhangig
gemaakt.

03-09-2018
6

9.3 Stand procedures
De rechtbank heeft op 22 augustus 2018 vonnis gew ezen w aarbij de
vorderingen van de curator zijn toegew ezen. Inmiddels is het vonnis door de
deurw aarder betekend aan de heer Panacho.

03-09-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen van processtukken, overleg met de deurw aarder, overleg met de
rechter-commissaris.

03-09-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. Inventariseren crediteuren;
b. rechtmatigheidsonderzoek;
c. afw ikkelen van het faillissement;

29-05-2018
5

Thans resteren nog de volgende aandachtspunten:

03-09-2018
6

a. het vervolgen van de executie van het verkregen vonnis;
b. afw ikkelen van het faillissement;
Thans resteren nog de volgende aandachtspunten:

05-12-2018
7

a. het vervolgen van de executie van het verkregen vonnis;
b. afw ikkelen van het faillissement;
Thans resteren nog de volgende aandachtspunten:
a. het vervolgen van de executie van het verkregen vonnis;
b. afw ikkelen van het faillissement;

13-03-2019
8

Thans resteren nog de volgende aandachtspunten:

13-06-2019
9

a. het vervolgen van de executie van het verkregen vonnis;
b. afw ikkelen van het faillissement;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

29-05-2018
5

Vooralsnog neemt de boedel de executie van het verkregen vonnis jegens de
heer Panacho ter hand. Zodra de curator de kw estie met de heer Panacho zal
zijn afgew ikkeld, zal met de verdere afw ikkeling van het faillissement w orden
aangevangen.

03-09-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

13-06-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

05-12-2018
7

Verslaglegging.

13-03-2019
8

Bijlagen
Bijlagen

