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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pecuniam B.V.

08-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pecuniam B.V. (KvK
54935644), statutair gevestigd te Rotterdam (en feitelijk gevestigd te 2991 ZA
Barendrecht aan de Fennaw eg 49) is opgericht bij akte van 3 april 2012.

08-08-2018
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een groothandel in computers, randapparatuur en softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.608.171,00

€ 153.026,00

€ 303.424,00

2015

€ 1.148.740,00

€ -162.792,00

€ 404.959,00

2014

€ 1.182.616,00

€ -182.752,00

€ 813.920,00

€ 9.256,00

20122013

Toelichting financiële gegevens

€ 131.686,00

08-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Blijkens de aan de curator aangeleverde gegevens.

08-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

08-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-08-2018
1

€ 7.157,85

07-11-2018
2

€ 7.307,85

08-08-2019
5

€ 19.701,85

19-11-2020
10

€ 4.372,81

19-02-2021
11

Verslagperiode
van
10-7-2018

08-08-2018
1

t/m
8-8-2018
van
9-8-2018

07-11-2018
2

t/m
7-11-2018
van
8-11-2018

07-02-2019
3

t/m
7-2-2019
van
8-2-2019

07-05-2019
4

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019
t/m

08-08-2019
5

8-8-2019
van
9-8-2019

30-10-2019
6

t/m
30-10-2019
van
31-10-2019

30-01-2020
7

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

28-05-2020
8

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

20-08-2020
9

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

19-11-2020
10

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
t/m
19-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 12 min

2

23 uur 42 min

3

13 uur 6 min

4

12 uur 0 min

5

27 uur 24 min

6

1 uur 36 min

7

10 uur 0 min

8

12 uur 36 min

9

13 uur 30 min

10

9 uur 6 min

11

1 uur 48 min

totaal

152 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pecuniam B.V. is
opgericht bij akte van 3 april 2012 en met ingang van 4 april 2012
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 54935644.
De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van een groothandel in
computers, randapparatuur en softw are.
Vanaf de datum der oprichting is de heer D.G. de Vos bestuurder en enig
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures

08-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder w as de gefailleerde vennootschap niet
betrokken bij enige procedure.

08-08-2018
1

Naar inmiddels is gebleken is de gefailleerde vennootschap op 28 mei 2018
gedagvaard in een procedure bij de Rechtbank Rotterdam, locatie Kanton. De
procedure is van rechtsw ege geschorst (ex art. 29 Fw ) en staat op de rol van 4
december 2018 voor akte uitlaten eiseres aangaande haar procedurele
w ensen.
De zaak is doorgehaald en van de rol afgevoerd.

07-02-2019
3

1.3 Verzekeringen
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator desgevraagd
bericht dat er geen sprake is van lopende verzekeringen. Mocht desondanks
nog sprake blijken te zijn van een verzekering, dan zal deze in principe
beëindigd w orden.

08-08-2018
1

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst voor een kantoorpand te 2991 ZA Barendrecht
aan de Fennaw eg 49. De curator heeft – met machtiging van de RechterCommissaris - de huurovereenkomst opgezegd.

08-08-2018
1

Op 5 september 2018 is het kantoorpand bezemschoon opgeleverd.

07-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Cashflex Factoring B.V. De gefailleerde
vennootschap heeft blijkens het faillissementsrekest een vordering onbetaald
gelaten van € 162.15,38 die verband houdt met een tussen partijen gesloten
factoringsovereenkomst.
Overigens is zijdens de gefailleerde vennootschap aangevoerd dat de
gepretendeerde schuld in ieder geval lager zou dienen te zijn.
Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap het niet kunnen komen tot een betalingsregeling
met Cashflex Factoring B.V.
Voor zover de curator bekend is de gefailleerde vennootschap in 2014 een
factoringsovereenkomst aangegaan met Cashflex en zou er in datzelfde jaar
een transactie plaatsgevonden hebben die desastreuze gevolgen had. Voor
een levering van ruim € 300.000,-- is er een factoringsovereenkomst
aangegaan. Uiteindelijk zou de klant de geleverde goederen (bij nadere
inspectie) niet geaccepteerd hebben, maar zou Cashflex de levering toen al
gefinancierd hebben, w at uiteindelijk geleid zou hebben tot terugvordering
zijdens Cashflex. Omdat er zijdens Pecuniam B.V. voor gekozen zou zijn om de
goederen direct naar haar leverancier te retourneren, zijn de goederen niet
meer aanw ezig. De curator is medegedeeld dat de leverancier in India geen
verhaal meer biedt en met de noorderzon vertrokken zou zijn.

08-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

08-08-2018
1

Toelichting
De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum tw ee w erknemers in
loondienst, zijnde de DGA en zijn vader.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-7-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met het UW V en personeelslid. Aangezien het bestuur van de
gefailleerde vennootschap had aangegeven voornemens te zijn in hoger
beroep te gaan tegen het vonnis van faillietverklaring, heeft de curator de
eerste w eek een afw achtende houding aangenomen.

08-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

08-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

Volksw agen Passat

€ 31.000,00

totaal

€ 32.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris bestaat uit 2 bureaus met stoelen, ladeblokken en overig
meubilair (spreektafel, stoelen en kasten), alsmede 2 tv’s, een printer, overige
computerrandapparatuur, kantoorartikelen, keukenartikelen en
stellingmateriaal.

08-08-2018
1

Met machtiging van de rechter-commissaris is de activa verkocht voor een
bedrag van € 1.000,--.
De Volksw agen Passat is verkocht voor € 31.000,00. Aan de leasemaatschappij
(zie punt 5.2) heeft een betaling plaatsgevonden van € 25.596,71.

07-11-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van belang aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de
curator hebben gemeld die ter zake van bodemzaken een zekerheidsrecht of
separatistenpositie pretenderen.

08-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en voorbereiden verkoop bedrijfsinventaris.

08-08-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap berichtte de curator dat er
geen voorraad w erd aangehouden. Over het onderhanden w erk is nog
onduidelijkheid. Definitieve orders zouden er nog niet zijn, maar ook over “w at
er nog aan zou komen” is er onduidelijkheid.

08-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hierboven.

08-08-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend gew orden met andere activa zoals hiervoor bedoeld.

08-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zou sprake zijn van vorderingen op debiteuren. De curator is in afw achting
van de nodige stukken. Na ontvangst daarvan zullen de debiteuren w orden
aangeschreven.

08-08-2018
1

In onderhavige verslagperiode zijn de uit de aangeleverde administratie
blijkende debiteuren aangeschreven.

07-02-2019
3

Vooralsnog heeft het aanschrijven van de debiteuren niet tot succes geleid.
Vrijw el alle debiteuren voeren verw eer, onder andere verband houdend met
verrekeningen en geleverde softw are-licenties die vals zouden zijn. Verder
verloopt het contact met buitenlandse debiteuren moeizaam.

07-05-2019
4

Bij de bekende feiten en omstandigheden is er geen perspectief om enig
bedrag te incasseren. Aangezien er naar het buitenland op basis van het 0%
BTW -tarief gefactureerd w erd, is een teruggave ex art. 29 lid 1 W et OB niet
aan de orde.

19-11-2020
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het opvragen van stukken.

08-08-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

08-08-2018
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder is de gefailleerde vennootschap geen partij
bij enige leaseovereenkomst.

08-08-2018
1

Dat staat evenw el haaks op een leasecontract dat voor een Volksw agen
Passat zou zijn afgesloten, maar w aarvan de kosten volgens de bestuurder
voor zijn rekening zijn gekomen. Voorts heeft de bestuurder aangegeven dat
het leasecontract eigenlijk op zijn naam had moeten staan.
De Volksw agen Passat is verkocht voor € 31.000,00. Aan de leasemaatschappij
heeft een betaling plaatsgevonden van € 25.596,71.

07-11-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen.

08-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
separatistenpositie pretenderen.

08-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanw ege het
ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

08-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanw ege het ontbreken van
activa is dit ook niet relevant.

08-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd. Vanw ege het ontbreken van activa is dit ook niet
relevant.

08-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de
curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie
pretenderen.

08-08-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nog niet van toepassing.

08-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting is geen sprake.

08-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

08-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-08-2018
1

Nader onderzoek vindt nog plaats.

07-02-2019
3

Het bestuur is door de curator uitgenodigd in overleg te treden naar aanleiding
van de bevindingen.

28-05-2020
8

Zie onderdeel 7.7 van onderhavig verslag.

19-11-2020
10

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 13
2014: 11
2013: 10
2012: 15

april 2017
februari 2016
februari 2014
april 2013

08-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

08-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-08-2018
1

Aangezien een eventuele volstortingsverplichting in het onderhavige geval
verjaard is, zal hier geen nader onderzoek naar w orden gedaan.

07-02-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting
Het bestuur is door de curator uitgenodigd in overleg te treden naar aanleiding
van de bevindingen.

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft overleg met het bestuur
plaatsgevonden, zow el over constateringen als over punten die de curator en
het bestuur mogelijk verdeeld kunnen houden.

Toelichting
Zie onderdeel 7.7 van onderhavig verslag.

08-08-2018
1

07-02-2019
3

28-05-2020
8

20-08-2020
9

19-11-2020
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting
Zie onderdeel 7.7 van onderhavig verslag.

08-08-2018
1

07-02-2019
3

19-11-2020
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Door de curator is geconstateerd dat door een voormalig personeelslid
onttrekkingen zijn gedaan resulterend in een terugbetalingsverplichting van €
9.106,-- en daarnaast is de curator van mening dat de administratie op
onderdelen de toetst der kritiek niet kan w eerstaan. Hoew el het bestuur
gemotiveerd betw ist dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is, is er met alle partijen - onder ontkenning van enige
aansprakelijkheid of gehoudenheid daartoe - een allesomvattende regeling
getroffen w aarbij de boedel een bedrag van € 20.000,-- toekomt. Er is
inmiddels een bedrag van € 12.394,-- ontvangen en het restant w ordt voldaan
in termijnen w aarvan de laatste uiterlijk in augustus 2021 voldaan dient te
w orden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-11-2020
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depot jaarrekeningen.

08-08-2018
1

Onderzoek met betrekking tot de administratie en overleg met derden.

28-05-2020
8

In de onderhavige verslagperiode heeft overleg met het bestuur
plaatsgevonden, zow el over constateringen als over punten die de curator en
het bestuur mogelijk verdeeld kunnen houden.

20-08-2020
9

Overleg met het bestuur en het uiteindelijk treffen van de regeling.

19-11-2020
10

De w erkzaamheden beperken zich tot het toezien op de nakoming van de
getroffen regeling. De afgesproken termijnen zijn steeds voldaan.

19-02-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de te verw achten vordering van het UW V in verband met
overgenomen loonverplichtingen, alsmede mogelijk een deel van de
verschuldigde huurpenningen.
€ 3.398,82

08-08-2018
1

07-05-2019
4

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering kenbaar
gemaakt ten bedrage van € 3.398,82.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.764,60

08-08-2018
1

€ 164.132,20

07-11-2018
2

€ 162.491,20

07-02-2019
3

€ 167.769,20

30-01-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog kenbaar te maken.
€ 2.090,17

08-08-2018
1

07-05-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.
€ 1.070,00

08-08-2018
1

07-11-2018
2

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
ten bedrage van € 1.070,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

08-08-2018
1

19

07-11-2018
2

20

07-02-2019
3

22

08-08-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.670,32

08-08-2018
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement dient haar vordering nog in te dienen.
€ 237.319,30

07-11-2018
2

€ 291.325,30

07-02-2019
3

€ 316.999,92

08-08-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

08-08-2018
1

Bij de huidige stand van zaken is een uitdeling aan crediteuren met een
concurrente vordering in ieder geval niet te verw achten.

20-08-2020
9

Na voldoening (middels een betalingsregeling) van het schikkingsbedrag (zie
onderdeel 7.7. van onderhavig verslag) zal de curator overgaan tot afw ikkeling
van het faillissement. Er zal voorzienbaar geen uitdeling plaatsvinden aan
crediteuren met een concurrente vordering.

19-11-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

08-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor de door een leasemaatschappij aangespannen procedure w ordt
verw ezen naar het eerste deel van het verslag.

08-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

08-08-2018
1

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

08-08-2018
1

- onderzoek doen naar de administratie;
- incasseren van vorderingen op debiteuren;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

07-02-2019
3

- het nader onderzoeken van de administratie;
- incasseren van vorderingen op debiteuren;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

07-05-2019
4

- afronden onderzoek van de administratie;
- incasseren van vorderingen op debiteuren.
De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek van de
administratie prioriteit.

08-08-2019
5

De volgende verslagperiode geniet het voeren van overleg met het bestuur
van de gefailleerde vennootschap prioriteit.

30-10-2019
6

Laatste afw ikkelingshandelingen met het bestuur.

20-08-2020
9

In de volgende verslagperiode(n) heeft het toezien op nakoming van de
getroffen regeling prioriteit. Na ontvangst van het afgesproken bedrag, zal het
faillissement afgew ikkeld w orden.

19-11-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

08-08-2018
1

Zoals het zich laat aanzien op korte termijn.

20-08-2020
9

Na ontvangst van het conform de regeling afgesproken bedrag, zal het
faillissement afgew ikkeld w orden. Er is sprake van een betalingsregeling
w aarbij de laatste termijn voldaan dient te w orden in augustus 2021.

19-11-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2021

19-02-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

08-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

