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Algemene gegevens
Naam onderneming
Patrick's Media Sales B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
Patrick Media Sales B.V., hierna "failliet", is opgericht bij akte d.d. 3 juli 2019 en
op dezelfde dag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
75269295. Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is vanaf het begin de
heer P. de Rijk.

07-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel:
"SBI-code: 7312 - Handel in advertentieruimte en -tijd
Het bemiddelen in de verkoop van advertentieruimte en mediatijd."
De bestuurder van failliet heeft mij gemeld dat zij voor één enkele
opdrachtgever w erkzaamheden verrichtte. Deze opdrachtgever verkocht
brochures aan onder andere makelaars, die deze makelaars als service konden
meegeven aan de (potentiële) (ver)kopers. In deze brochures stonden allerlei
tips en w erden partijen vermeld die relevant konden zijn bij de ver- of aankoop
van een w oning. Failliet verkocht de advertentieruimte in deze brochures.

Financiële gegevens

07-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 136.447,23

€ 28.347,18

2020

€ 17.670,12

€ 495,51

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2020 zien op het eerste kw artaal, echter de activiteiten van
failliet zijn per 1 februari 2020 volledig gestaakt. De bestuurder is vanaf 29
januari 2020 gedetineerd, w aardoor er geen leiding meer w as voor de
vennootschap. Het personeel is in overleg met de bestuurder per 1 februari
2020 in dienst getreden bij een aan de opdrachtgever gelieerde vennootschap
en de activiteiten zijn volledig stil komen te liggen. Feitelijk is de omzet
derhalve gerealiseerd in één maand.

07-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

07-05-2020
1

Toelichting
De bestuurder van failliet heeft gemeld dat het aantal personeelsleden
fluctueerde van tw ee tot vijf personen. De bestuurder stond zelf ook op de
loonlijst van failliet.

Boedelsaldo
€ 0,00

07-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft de curator geef actief w eten te realiseren.
€ 125,10

03-08-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het saldo op de bankrekening op datum faillissement.
€ 135,10

03-02-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met een afdracht van de bestuurder in het
kader van de rekening-courantvordering.
€ 11.805,10
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen met de afdracht van de bestuurder. Deze
afdracht w ordt door de curator gekw alificeerd als aflossing op de
openstaande rekening-courantpositie van de bestuurder.

Verslagperiode

03-05-2021
5

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

t/m
1-5-2020
van
2-5-2020

03-08-2020
2

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

03-11-2020
3

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

03-02-2021
4

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021

03-05-2021
5

t/m
30-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 30 min

2

7 uur 2 min

3

9 uur 18 min

4

3 uur 36 min

5

2 uur 48 min

totaal

37 uur 14 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van Patrick's Media Sales
B.V.
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en
w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen.
Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of - achteraf - bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen dus geen rechten w orden
ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
w w w .crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en w orden verzocht hun vorderingen,
voor zover deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te
dienen via w w w .crediteurenlijst.nl.

07-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer P. de Rijk is vanaf het begin de enig aandeelhouder en bestuurder van
failliet gew eest. Hij heeft in het verleden exact dezelfde w erkzaamheden
uitgevoerd via een private limited en vervolgens in loondienst bij de
opdrachtgever. In juli 2019 w ilde hij w eer zelfstandig verder en heeft hij failliet
opgericht. De w erkzaamheden zijn in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk
gebleven.

07-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Onbekend.

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft gemeld dat er geen verzekeringen w aren afgesloten.

07-05-2020
1

1.4 Huur
Failliet mocht kosteloos gebruik maken van het kantoorpand van de
opdrachtgever. Er w as geen huurovereenkomst, hetgeen de eigenaar van het
pand heeft bevestigd.

07-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer van failliet.
Desbetreffende w erknemer had een contract voor bepaalde tijd afgesloten,
dat - volgens het contract - per 30 september 2019 zou eindigen. Dit contract
is - volgens de bestuurder van failliet - eenmalig verlengd tot 31 december
2019. De w erknemer stelde zich op het standpunt dat zijn arbeidscontract een
overeenkomst voor onbepaalde tijd betrof, doordat hij reeds een aantal jaren
deze functie onder de leiding van de bestuurder van failliet uitvoerde, echter
telkens onder een andere vennootschap. De w erknemer meent dat sprake is
van overgang van onderneming en/of het contract voor bepaalde tijd van
rechtsw ege een contract voor onbepaalde tijd is gew orden.
De bestuurder en de w erknemer konden geen overeenstemming bereiken.
Daar de bestuurder vanaf eind januari 2020 gedetineerd w as, zag de
bestuurder op enig moment geen mogelijkheid om de situatie in der minne op
te lossen. De w erknemer heeft een steunvordering ontvangen en het
faillissement is aangevraagd.

07-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement stond louter de bestuurder zelf op de loonlijst van
failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

07-05-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaande aan het faillissement hebben zes verschillende
personen op de loonlijst van failliet gestaan. Het arbeidscontract van tw ee van
de zes w erknemers is ruim voor datum faillissement beëindigd. Tw ee andere
zijn per 1 februari 2020 in dienst getreden bij een aan de opdrachtgever
gelieerde vennootschap. De bestuurder stond op datum faillissement nog op
de loonlijst en de laatste w erknemer betreft de aanvrager van het
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-4-2020

6

Inclusief bestuurder

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeel en bestuurder, correspondentie personeel,
toestemming rechter-commissaris en opzeggingsbrieven.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

07-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft gemeld dat er w at kantoormeubilair is opgeslagen bij de
opdrachtgever. Het stelt niet veel voor. De curator is in afw achting van foto's,
dan w el de mogelijkheid om - op gepaste afstand - een bezoek te brengen
teneinde de bedrijfsmiddelen in kaart te brengen. Uit de administratie van
failliet blijkt dat het om een zeer geringe inventaris gaat.

07-05-2020
1

De bestuurder heeft gemeld dat hij de onderneming van failliet - al dan niet via
een derde - w enst over te nemen, hierbij w orden ook de bedrijfsmiddelen
overgenomen. Vanw ege Covid-19 mag de bestuurder vooralsnog zeer beperkt
(één persoon per w eek) bezoek ontvangen, w aardoor de correspondentie
hieromtrent traag verloopt.

03-08-2020
2

De bestuurder heeft inmiddels één partij gesproken over de overname van het
bedrijf (inclusief bedrijfsmiddelen), deze partij w enst geen gelden ter
beschikking te stellen. De bestuurder heeft verzocht om de gelegenheid te
krijgen om een andere partij te benaderen teneinde te bezien of de
onderneming alsnog kan w orden overgenomen.

03-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoorinventaris is immer opgeslagen in een schuur die niet kw alificeert
als bodem van failliet. De curator zal op een nader moment moeten vaststellen
of al dan niet sprake is van bodemzaken.

07-05-2020
1

De bestuurder van failliet heeft inmiddels een lijst opgesteld van een deel van
de inventaris die in het faillissement aanw ezig is. De bestuurder is verzocht
deze inventaris op het kantoor van de curator af te geven. Tot op heden is dit
nog niet gebeurd. De curator blijft de bestuurder rappelleren.

03-02-2021
4

De bestuurder heeft aangegeven ten aanzien van de inventaris - w aarvan de
omvang beperkt is - een regeling te treffen in plaats van deze af te geven op
het kantoor van de curator. De curator is hierover met de bestuurder in
overleg.

03-05-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder en opdrachtgever.

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

07-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 588,73

totaal

€ 588,73

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van failliet blijkt dat één factuur onbetaald zou zijn
gebleven. De curator heeft de debiteur aangeschreven met een verzoek om
betaling.

07-05-2020
1

Tot op heden heeft de debiteur niet betaald.

03-08-2020
2

De debiteur stelt zich op het standpunt dat hij de "stallingskosten" van de
inventaris zou w illen verrekenen met de openstaande factuur. De curator heeft
geen overeenkomst aangetroffen op grond w aarvan de "stallingskosten" in
rekening zouden mogen w orden gebracht, noch heeft zij aanvullende
informatie van de debiteur mogen ontvangen. De curator heeft de bestuurder
van failliet verzocht duidelijkheid te verschaffen.

03-11-2020
3

Uit de administratie van failliet is gebleken dat er een rekeningcourantvordering bestaat op de bestuurder van failliet van € 30.254,12. De
bestuurder heeft in dat kader voorgesteld om maandelijks een bedrag van €
10,00 af te betalen omdat hij niet meer stelt te kunnen missen. De bestuurder
heeft eenmalig een bedrag van € 10,00 betaald.

03-02-2021
4

Inmiddels heeft de bestuurder € 11.680,00 voldaan op de boedelrekening,
hetgeen de curator kw alificeert als aflossing van de rekening-courantpositie.

03-05-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Controle administratie en bankafschriften en aanschrijven debiteur.

07-05-2020
1

Correspondentie debiteur.

03-11-2020
3

Correspondentie bestuurder.

03-05-2021
5

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

07-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet had een leasecontract bij VW P Shortlease. Dit contract is beëindigd voor
datum faillissement.

07-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daar de activiteiten van failliet reeds per 1 februari 2020 volledig stil w aren
komen te liggen, is van voortzetting en/of een doorstart vooralsnog geen
sprake. De bestuurder heeft aangegeven te w illen bezien of hij een regeling
kan treffen om de onderneming desalniettemin in stand te houden. Één en
ander w ordt thans besproken.

07-05-2020
1

Vanw ege de coronamaatregelen is het tot op heden niet mogelijk om de
bestuurder een bezoek te brengen in de penitentiaire inrichting. Het contact
verloopt per post. De curator hoopt dat in september de regels w orden
versoepeld en er dan een bespreking kan plaatsvinden.

03-08-2020
2

De curator heeft de bestuurder van failliet inmiddels kunnen bezoeken. Hij
w enst de onderneming over te (laten) nemen, dan w el het faillissement af te
w ikkelen middels een akkoord en/of een algehele betaling van de schulden.
Omdat de bestuurder begin november duidelijkheid verkrijgt over zijn
toekomstperspectief en hij pas sinds kort w eer contact heeft met de
buitenw ereld, is met de bestuurder afgesproken dat hij in november met een
concreet voorstel komt.

03-11-2020
3

De bestuurder heeft een derde benaderd om de onderneming over te (laten)
nemen/een bedrag beschikbaar te stellen voor een akkoord. Dit heeft niet
geleid tot enige betaling. Desondanks is de bestuurder gestart met aflossing
van zijn schuld uit hoofde van de rekening-courantpositie en is hij in overleg
met de Belastingdienst inzake de opgelegde aanslagen. Mogelijk leidt dit
alsnog tot overname van de onderneming en/of het aanbieden van een
akkoord.

03-05-2021
5

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 van failliet via haar boekhouder ontvangen.
De administratie w ordt nader onderzocht.

07-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Controle administratie en correspondentie boekhouder.

07-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

07-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 3,03 (Crediteurenlijst.nl).
€ 6,05

03-08-2020
2

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 6,05 (Crediteurenlijst.nl).
€ 5.444,19

03-02-2021

Toelichting
Salaris curator (PM), € 9,08 (Crediteurenlijst.nl) en € 5.435,11 (UW V).

4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 388,00

07-05-2020
1

€ 16.209,00

03-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Onbekend.
€ 8.511,99

07-05-2020
1

03-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Onbekend.

07-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

07-05-2020
1

2

03-08-2020
2

3

03-02-2021
4

4

03-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.119,99

07-05-2020
1

€ 1.381,33

03-08-2020
2

€ 1.536,06

03-02-2021
4

€ 1.598,89

03-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

07-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

07-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w enst de curator eventuele activa te gelden te
maken en met de bestuurder overeenstemming te bereiken over het al dan
niet afw ikkelen van het faillissement met behoud van de vennootschap.

07-05-2020
1

In de komende periode hoopt de curator een bespreking in te kunnen plannen
met de bestuurder van failliet.

03-08-2020
2

In de komende periode verw acht de curator duidelijkheid te verkrijgen over het
voorstel van de bestuurder inzake de afw ikkeling van het faillissement c.q. de
overname van de onderneming.

03-11-2020
3

De bestuurder is mede afhankelijk van een uitspraak in de procedure. De
uitspraak is inmiddels tw eemaal aangehouden, w aardoor de bestuurder
vooralsnog geen duidelijkheid kan geven. De bestuurder treft al w el
voorbereidingen voor een regeling.

03-02-2021
4

De bestuurder heeft een derde benaderd om de onderneming over te (laten)
nemen/een bedrag beschikbaar te stellen voor een akkoord. Dit heeft niet
geleid tot enige betaling. Desondanks is de bestuurder gestart met aflossing
van zijn schuld uit hoofde van de rekening-courantpositie en is hij in overleg
met de Belastingdienst inzake de opgelegde aanslagen. Mogelijk leidt dit
alsnog tot overname van de onderneming en/of het aanbieden van een
akkoord.

03-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

07-05-2020
1

Onbekend

03-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2021

03-05-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

07-05-2020
1

Verslaglegging.

03-08-2020
2

Derde faillissementsverslag.

03-11-2020
3

Vierde verslag.

03-02-2021
4

Opstellen vijfde faillissementsverslag.

03-05-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

