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

7
06-01-2022
F.16/20/232
NL:TZ:0000144394:F001
09-06-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
PTG 1-3 B.V., voorheen handelend onder de naam De Zilveren Vosch B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
PTG 1-3 B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
61571059, statutair gevestigd te Utrecht aan de Plompetorengracht 3
(3512CA).

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met de exploitatie van vergader- en congreszalen
aan de Plompetorengracht 1-3 te Utrecht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 533.605,00

€ 16.443,00

€ 582.946,00

2019

€ 621.690,00

€ 0,00

€ 434.113,00

2017

€ 505.000,00

€ 41.000,00

€ 475.771,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 17.092,09

09-07-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode heeft de curator het creditsaldo ontvangen van de
door gefailleerde aangehouden bankrekening bij de Rabobank alsmede een
premierestitutie uit hoofde van de beëindigde verzekering.
€ 19.331,68

09-10-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de tw eede betaling van de
premierestitutie ontvangen uit hoofde van de beëindigde verzekering alsmede
de eerste betaling van een van debiteuren van gefailleerde.
€ 24.545,79

08-01-2021
3

€ 24.617,63

08-04-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
26-6-2020
van
27-6-2020

09-10-2020
2

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020

08-01-2021
3

t/m
1-1-2021
van
2-1-2021

08-04-2021
4

t/m
2-4-2021
van
3-7-2021

06-10-2021
6

t/m
1-10-2021
van
2-10-2021

06-01-2022
7

t/m
31-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 24 min

2

23 uur 18 min

3

14 uur 24 min

4

13 uur 54 min

5

1 uur 0 min

6

21 uur 42 min

7

6 uur 54 min

totaal

106 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator op datum faillissement direct
telefonisch contact opgenomen met de bestuurder van gefailleerde teneinde
een eerste bespreking in te plannen. Die bespreking heeft op 11 juni 2020
plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder van gefailleerde
aangegeven w at in zijn ogen de oorzaak van het faillissement is en heeft de
curator in zijn algemeenheid het verloop van een faillissement toegelicht.
Tevens heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van het personeel
opgezegd ex artikel 40 Fw (zie Paragraaf 2) en vastgesteld dat de door
gefailleerde gesloten huurovereenkomst reeds geëindigd w as (zie Paragraaf
1.4). Daarnaast heeft de curator een aanvang gemaakt met de
debiteurenincasso (zie Paragraaf 4) en de administratie van gefailleerde aan
een eerste onderzoek onderw orpen (zie Paragraaf 7.1).

09-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode is de curator in gesprek gegaan met de voormalig
verhuurder van gefailleerde om de oorzaak van het faillissement van
gefailleerde nader in kaart te brengen. Tevens heeft hij de debiteurenincasso
voortgezet (Paragraaf 4.1) en een tw eede restitutie uit hoofde van de
beeindigde verzekering ontvangen (Paragraaf 1.3). Ten slotte heeft de curator
het onderzoek naar de administratie van gefailleerde gestart (Paragraaf 7.1).

09-10-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet
(zie Paragraaf 4.1). Daarnaast heeft hij het onderzoek naar de administratie
van gefailleerde en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige hebben de gebruikelijke
w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-01-2021
3

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond
(zie Paragraaf 4.1). Voor w at betreft de rechtmatigheid heeft hij het onderzoek
naar de boekhoudplicht (zie Paragraaf 7.1) en de deponeringsplicht (zie
Paragraaf 7.2) eveneens afgerond. Voor het overige heeft hij het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

08-04-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Na afronding daarvan kan het faillissement
w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

06-07-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond, w aarna hij zijn bevindingen met de bestuurder zal delen (zie
Paragraaf 7.1).

06-10-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld en in dat kader met
hem gecorrespondeerd (zie Paragraaf 7.1).

06-01-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Those Four Investors
B.V. De heer M. Van Kessel is bestuurder van Those Four Investors B.V. en had
de feitelijke leiding bij gefailleerde.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er sprake van één lopende procedure (zie
Paragraaf 9).

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as er enkel sprake van een
personeelsverzekering. Deze verzekering is reeds voor datum faillissement
geëindigd. De premierestitutie ter hoogte van EUR 815,19 is ontvangen op de
boedelrekening.

09-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator van de
verzekeringsmaatschappij begrepen dat er sprake is van een extra restitutie
ter hoogte van EUR 144,36. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen.

09-10-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Plompetorengracht 1-3 (3512CA)
te Utrecht. Deze huur is reeds voor datum faillissement beëindigd.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft de onderneming vanaf oprichting
in 2014 goed gedraaid. Uiteindelijk is de directe oorzaak van het faillissement
volgens de bestuurder gelegen in de maatregelen als gevolg van het
coronavirus. Gefailleerde w as vanw ege die maatregelen genoodzaakt haar
deuren vanaf eind maart 2020 te sluiten. Als gevolg van dit gemis aan
inkomsten en de onmogelijkheid aan haar financiële verplichtingen te kunnen
voldoen, zag de bestuurder van gefailleerde -ondanks de steunmaatregelen
vanuit de overheid- begin juni geen andere mogelijkheid dan het eigen
faillissement van gefailleerde aan te vragen.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

09-07-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op datum faillissement zeven w erknemers in dienst,
w aarvan tw ee op oproepbasis.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-6-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie r-c, correspondentie UW V, correspondentie personeel

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van gefailleerde behoort een beperkte hoeveelheid (verpande)
inventaris, die volgens de (middellijk) bestuurder van gefailleerde vlak voor
datum faillissement door hem in vuistpand is genomen. De curator heeft dit in
onderzoek.

09-07-2020
1

Het onderzoek naar het in vuistpand nemen van de inventaris is afgerond. De
curator ziet geen aanleiding hier nadere actie op te ondernemen.

06-07-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van belang zal de curator ex artikel 57 lif 3 Fw namens de fiscus het
bodemvoorrecht uitoefenen.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder

09-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo Rabobank

€ 16.276,90

totaal

€ 16.276,90

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank met een creditsaldo ter
hoogte van EUR 16.276,90. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening
overgemaakt.

09-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie Rabobank

09-07-2020
1

Onderzoek vuistpand inventaris

06-07-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 9.481,73

€ 9.488,65

totaal

€ 9.481,73

€ 9.488,65

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde w as er op datum faillissement sprake
van een debiteurenportefeuille ter hoogte van EUR 9.481,73. Hoew el de
curator een pandakte heeft aangetroffen in de administratie op basis w aarvan
de deze vorderingen stil zouden zijn verpand, heeft de curator zich op het
standpunt gesteld dat dit pandrecht niet (rechtsgeldig) tot stand is gekomen
als gevolg van het ontbreken van registratie van de pandakte bij de
Belastingdienst. De curator is inmiddels gestart met de inning van de
debiteuren.

09-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso
voortgezet. Tot op heden heeft dat geleid tot betaling van een bedrag ter
hoogte van EUR 2.095,23. In de komende verslagperiode zal de curator de
debiteurenincasso voortzetten.

09-10-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso nagenoeg
afgerond. Er resteert nog een klein te incasseren bedrag, w aarvan de curator
verw acht dat deze in de komende verslagperiode op de boedelrekening
overgemaakt zal w orden.

08-01-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de laatste betaling ontvangen ter
hoogte van EUR 71,84. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond.

08-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder, correspondentie debiteuren

09-07-2020
1

Correspondentie debiteuren

09-10-2020
2

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

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In de administratie van gefailleerde heeft de curator een pandakte
aangetroffen op grond w aarvan de vorderingen, voorraad en inventaris van
gefailleerde ten gunste van de heer Van Kessel -middellijk bestuurder van
gefailleerde- zouden zijn verpand. De curator heeft (de totstandkoming van)
deze pandakte in onderzoek. W el heeft de curator al geconstateerd dat deze
pandakte niet bij de Belastingdienst is geregistreerd.

09-07-2020
1

Het onderzoek naar (de totstandkoming van) het pandrecht is afgerond. De
curator ziet geen aanleiding hier verdere actie op te ondernemen.

06-07-2021
5

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bestuurder, onderzoek pandakte

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde
ontvangen en deze aan een eerste inventarisatie onderw orpen. In de
komende verslagperiode zal de curator deze administratie nader bestuderen.

09-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de
administratie voortgezet. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen die
een nadere toelichting van de bestuurder behoeven. De curator zal hierover in
de komende verslagperiode met de bestuurder in gesprek gaan.

09-10-2020
2

In onderzoek.

08-01-2021
3

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. Aan de boekhoudplicht lijkt
te zijn voldaan. De curator heeft de (middellijk) bestuurder nog enkele vragen
gesteld omtrent een aantal betalingen die hebben plaatsgevonden.

08-04-2021
4

De curator is in overleg met de bestuurder over enkele transacties die hebben
plaatsgevonden in de periode voor datum faillissement.

06-07-2021
5

Het overleg met de bestuurder is nog gaande.

06-01-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

09-07-2020
1

De jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2018 is enkele dagen te laat gedeponeerd, hetgeen in de
ogen van de curator te gelden heeft als een onbelangrijk verzuim.

08-04-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, eerste inventarisatie administratie

09-07-2020
1

Onderzoek administratie

09-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18,15

09-07-2020
1

Toelichting
Naast het salaris van de curator en de vordering van ClaimsAgent ter zake van
het gebruik van w w w .crediteurenlijst.nl verw acht de curator een
boedelvordering van het UW V.
€ 30.344,04

09-10-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de boedelvordering van het UW V
ontvangen ter hoogte van EUR 30.298,66.
€ 30.344,04

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.641,00

09-07-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft reeds haar vordering ingediend.
€ 60.525,00

09-10-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering verhoogd naar EUR 60.525,-.
€ 86.615,00

08-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 15.761,36

09-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ter hoogte van EUR 15.761,36
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

09-07-2020
1

10

09-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.421,94

09-07-2020
1

€ 101.717,51

09-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Crediteuren w ordt verzocht hun vordering in te dienen via
w w w .crediteurenlijst.nl.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren, Belastingdienst en UW V.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting Nederland Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK)

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Gefailleerde is als gedaagde betrokken in een procedure die is geëntameerd
door het NIKK, voormalig verhuurder van gefailleerde. Het geschil heeft
betrekking op diverse vorderingen die het NIKK meent te hebben als gevolg
van onder andere te late en onvolledige oplevering van het gehuurde en
achterstallige huurpenningen en/of gebruiksvergoeding.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Deze procedure is ex artikel 29 Fw van rechtsw ege geschorst.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Korte inventarisatie processtukken

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de inning van de
debiteuren. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement. Tevens zal de curator de (totstandkoming van) het vermeende
pandrecht onderzoeken. Ten slotte zal de curator de ontvangen administratie
aan een onderzoek onderw erpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke
w erkzaamheden plaats.

09-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht voortzetten.
Daarnaast zal hij voortgaan met de debiteurenincasso. Voor het overige
vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

09-10-2020
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator dat de laatste betaling zal
plaatsvinden in het kader van de debiteurenincasso. Daarnaast verw acht hij
het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Voor het overige vinden de
gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

08-01-2021
3

In de komende verslagperiode verw acht de curator een nadere toelichting te
ontvangen van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde omtrent een aantal
betalingen. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

08-04-2021
4

Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de bestuurder kan het
faillissement op korte termijn w orden afgew ikkeld.

06-07-2021
5

Nadat het overleg met de bestuurder is afgerond kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

06-10-2021
6

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop van het
overleg met de bestuurder. De overige w erkzaamheden zijn afgerond.

06-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor
de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun
vordering in te dienen via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-4-2022

06-01-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

09-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

