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Algemene gegevens
Naam onderneming
Parcel Transport Services Nederland B.V.

15-05-2018
7

Gegevens onderneming
Parcel Transport Services Nederland B.V.
Leeuw arderstraatw eg 123
8441 PK Heerenveen

15-05-2018
7

Activiteiten onderneming
De failliet verrichtte vooral vervoersactiviteiten, met name het bezorgen van
post en pakketten.

15-05-2018
7

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zoals in de eerdere verslagen w erd toegelicht, zijn geen recente gegevens
omtrent omzet, w inst- en verlies beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Ten tijde van faillissement w aren nog tw ee w erknemers in dienst. In de
periode daarvoor w as gemiddeld sprake van enkele tientallen w erknemers.

15-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 3.743,17

15-05-2018
7

€ 13.747,89

04-07-2018
8

€ 13.765,22

26-10-2018
9

€ 13.776,73

21-01-2019
10

€ 13.776,73

06-05-2019
11

€ 13.776,73

11-07-2019
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-12-2017

15-05-2018
7

t/m
25-3-2018
van
26-3-2018

04-07-2018
8

t/m
25-6-2018
van
26-6-2018

26-10-2018
9

t/m
25-9-2018
van
26-9-2018

21-01-2019
10

t/m
27-12-2018
van
26-12-2018

06-05-2019
11

t/m
25-3-2019
van
26-3-2019

11-07-2019
12

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019
t/m
25-9-2019

Bestede uren

10-10-2019
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

18 uur 0 min

8

5 uur 6 min

9

0 uur 36 min

10

2 uur 30 min

11

1 uur 42 min

12

12 uur 0 min

13

10 uur 36 min

totaal

50 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De verantw oorde tijd is met name besteed aan gesprekken en
correspondentie met de voormalige (indirect) bestuurder, het uitzoeken van
gegevens, etc.

15-05-2018
7

De verantw oorde tijd is met name besteed aan de hierna nog te bespreken
minnelijke regeling.

04-07-2018
8

De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

11-07-2019
12

De verantw oorde tijd is met name besteed aan het geschil omschreven in
hoofdstuk 4.1 en de in dat geschil getroffen minnelijke regeling.

10-10-2019
13

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
0,2 uur (deze tijd is besteed aan contacten met een voormalige w erknemer
van de failliet)

15-05-2018
7

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
3,4 uur - deze tijd heeft voornamelijk betrekking op het geschil met de in
hoofdstuk 4.1 genoemde derde.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

10-10-2019
13

Toelichting debiteuren
Uit het administratieonderzoek is de curator gebleken van een vordering op
een derde partij. De betreffende derde betw ist echter dat sprake is van een
vordering. De derde is onlangs opnieuw aangeschreven maar de aan hem
gerichte post is retour gekomen. Op dit moment w ordt getracht de actuele
adresgegevens van de debiteur te achterhalen.

21-01-2019
10

Inmiddels is (na afloop van de verslagtermijn) een sommatie uitgegaan naar
de betrokken derde. Deze sommatie is bij exploot betekend om er zeker van te
zijn dat deze de betrokkene heeft bereikt. De curator w acht af of dit exploot
leidt tot vrijw illige betaling, bij gebreke w aarvan verdere rechtsmaatregelen
genomen zullen moeten w orden.

06-05-2019
11

In de afgelopen verslagperiode is, vanw ege het uitblijven van betaling, een
dagvaarding opgesteld. Op het laatste moment meldde zich echter een
raadsman voor de betreffende debiteur. De dagvaarding is dan ook nog niet
uitgebracht, in afw achting van diens inhoudelijke reactie.

11-07-2019
12

Op basis van de concept dagvaarding is overleg tot stand gekomen met de
betrokken derde, althans diens raadsman. Dit overleg heeft geleid tot een
schikking in der minne, w elke onlangs tot stand is gekomen.
Overeengekomen is dat tegen finale kw ijting een bedrag van EUR 9.000,aan de boedel w ordt betaald. De rechter-commissaris heeft goedkeuring
verleend aan de schikking; het overeengekomen schikkingsbedrag w as ten
tijde van het indienen van dit verslag nog niet op de boedelrekening
ontvangen; de daarvoor overeengekomen termijn is ook nog niet verstreken.

10-10-2019
13

4.2 Werkzaamheden debiteuren
2,0 uur

21-01-2019
10

9,2 uur (deze tijd is met name besteed aan het opstellen van de dagvaarding)

11-07-2019
12

5,6 uur (deze tijd is met name besteed aan afronding van de dagvaarding,
overleg met de raadsman van de debiteur, de schikking, het
toestemmingsverzoek, etc.)

10-10-2019
13

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

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
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de door de bestuurder ingeleverde
stukken bestudeerd en is nader overleg met hem gevoerd. De bestuurder
heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. Tussen partijen w ordt op dit
moment overlegd over een minnelijke afw ikkeling van de geschillen tussen de
curator en de bestuurder.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het overleg met de voormalig bestuurder
afgew ikkeld. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling w aarbij de voormalig bestuurder ter afkoop van de door de boedel
gestelde vorderingen tegen finale kw ijting een bedrag van € 10.000,- heeft
betaald. De betreffende regeling is ter goedkeuring aan de rechtercommissaris voorgelegd en, na verkregen goedkeuring, uitgevoerd. Het
overeengekomen schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen.

15-05-2018
7

04-07-2018
8

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
17,1 uur

15-05-2018
7

In de afgelopen verslagperiode is aan dit onderdeel 4,0 uur besteed. Deze tijd
ziet op overleg en correspondentie met de advocaat van de bestuurder,
correspondentie met de rechter-commissaris, etc.

04-07-2018
8

2,3 uur (een deel van de tijd, besteed aan de in hoofdstuk 4 genoemde
dagvaarding, is verantw oord onder het hoofdstuk rechtmatigheid)

11-07-2019
12

1,1 uur (een deel van de tijd, besteed aan de in hoofdstuk 4 genoemde
kw estie, is verantw oord onder dit hoofdstuk)

10-10-2019
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal na ontvangst van het in hoofdstuk 4 genoemde
schikkingsbedrag voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw w orden voorgedragen.

10-10-2019
13

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,1 uur

15-05-2018
7

0,3 uur

04-07-2018
8

0,1 uur

10-10-2019
13

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
Afronden overleg inz. bestuurdersaansprakelijkheidskw estie, afronden overige
kw esties genoemd onder 7.5, afw ikkeling.

15-05-2018
7

Enkel de overige kw esties genoemd onder 7.5 moeten nog w orden afgerond.

04-07-2018
8

In de afgelopen verslagperiode is de curator er niet aan toe gekomen de
resterende punten af te w ikkelen. De curator is voornemens de overgebleven
punten in de komende verslagperiode af te ronden.

26-10-2018
9

De incasso van de vordering op de in hoofdstuk 4 genoemde derde moet nog
w orden afgew ikkeld.

21-01-2019
10

De inhoudelijke w erkzaamheden in het faillissement zijn met de
totstandkoming van de minnelijke regeling afgew ikkeld. Het faillissement zal
na ontvangst van het schikkingsbedrag voor opheffing ex artikel 16 Fw
w orden voorgedragen.

10-10-2019
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-05-2018
7

Ongeveer 3 à 4 maanden.

26-10-2018
9

Afhankelijk van het verloop van de incasso; indien deze voorspoedig verloopt,
kan het faillissement op korte termijn w orden afgew ikkeld.

21-01-2019
10

Er is ten tijde van het uitbrengen van dit verslag nog geen betaling verkregen,
zodat de afw ikkeling nog w ordt aangehouden.

06-05-2019
11

De komende verslagperiode.

10-10-2019
13

10.3 Indiening volgend verslag
11-1-2020

10.4 Werkzaamheden overig

10-10-2019
13

10.4 Werkzaamheden overig
0,6 uur

15-05-2018
7

0,8 uur

04-07-2018
8

0,2 uur

21-01-2019
10

0,5 uur

11-07-2019
12

0,2 uur

10-10-2019
13

Bijlagen
Bijlagen

