Mr S. K. Li
advocaat

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2 + tevens EIND-verslag

Datum:

22-4-2014

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

PMP Advies B.V.
C/13/14/7F
7 januari 2014
Mr S.K. Li
Mevr. mr I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming:

Advisering op gebied van management en
bedrijfsvoering (lees: administratiekantoor)
Netto omzet:
2012: € 638.142,2013: € 455.873,2013: 8 FTE
2014: 7 FTE

Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:
Saldo einde verslagperiode:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:
1.

€ 21.502,45
24-1-2014 t/m 22-4-2014
2.110,5 min : 60 = 35 uren en 10,5 min
4.799 min : 60 = 79 uren en 59 min

Inventarisatie
De heer J.W.M. Noordeloos is enig aandeelhouder en
bestuurder van Jano Holding B.V.
|
Jano Holding B.V. is enig aandeelhouder en (formeel)
bestuurder van PMP Advies B.V.

1.1 Directie en organisatie

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures

: De heer J.W.M. Noordeloos voert middels een
management overeenkomst m.i.v. 1-10-2007 het
(feitelijke) management/bestuur van PMP Advies B.V.,
volgens de overeenkomst wordt onder management
verstaan het voeren van de directie over PMP Advies
B.V..
Jaar: bruto omzet
resultaat na belasting
2008: € 1.250.104
€ 67.096
2009: € 1.267.109
- € 141.646
- € 35.574
: 2010: € 1.164.042
2011: € 1.011.760
- € 5.246
2012: € 638.142
- € 166.092
2013: € 455.873
- € 248.165
: 31-12-2013: € 95.608,: Geen (voor zover bekend op dit moment)
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1.5 Verzekeringen

: Overleg geweest met ING bank, nog niet opgezegd
i.v.m. nog aanwezige inventaris

1.6 Huur

Opgezegd.
- Locatie Amsterdam aan de Nachtwachtlaan is
:
opgeleverd.
- Locatie Limmen is ook alles opgeruimd.

1.7 Oorzaak faillissement

Er naar gevraagd gaf de heer Noordeloos mij de
volgende samenloop van omstandigheden
als oorzaken van het faillissement.
- de voortdurende automatisering; het handmatig
inboeken van facturen is niet meer nodig omdat
ook de klanten zijn geautomatiseerd en
betalingen via banken en bankafschriften
- gaan. Daardoor is er minder werk, dus ook
minder uren te declareren per klant. Om dezelfde
omzet te halen moet er meer klanten en dus ook
meer werk worden gedaan;
- klanten die stoppen met hun bedrijf of klanten
die failliet gaan;
- effect van de wereldwijde economische crisis;
:
- het zelf niet snel genoeg kunnen aanpassen aan
de kostenzijde, m.n. de personele kosten, die veel
en veel te hoog zijn;
-‐	
  	
  	
  	
  veel last van slecht betalende debiteuren. De
grootste was de Fietsfabriek die in juni 2010
failliet ging. Daar had PMP Advies een onbetaald
vordering van circa € 80.000,00.
-

2.

Er is in juli/aug. 2013 nog gepoogd om het
bedrijf terug te verkopen aan de vroegere
verkopers/eigenaren. Die hebben, bij een
gewaardeerde omzet van circa € 415.000,00, een
bod gedaan van € 50.000,00. Dat bod werd
destijds geweigerd. Met de huidige kennis had hij
het moeten accepteren

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.

: 7
2007 gemiddeld 11 FTE
2008 gemiddeld 22 FTE
: 2009 gemiddeld 28 FTE
2010 gemiddeld 23 FTE
2011 gemiddeld 13 FTE
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2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

3.

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

2012 gemiddeld 9 FTE
2013 gemiddeld 8 FTE
: 8-1-2014
Gesprekken met bestuurder; doornemen van financiële
: gegevens, overleg met UWV, toestemming vragen R-C,
aanschrijven van werknemers en invullen formulieren
en aanwezig bij intake.

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

: n.v.t.
: n.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

3.4

Boedelbijdrage

: n.v.t.
: n.v.t.

Werkzaamheden

:

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

Inventaris; Bank heeft afstand gedaan van inventaris, is
inmiddels verkocht voor in totaal € 2.382,73.
: Debiteuren; de debiteurenvorderingen wordt door c.q.
namens de bank geïncasseerd door derden.
: Nog niet verkocht; pandrecht bank, standpunt bank, op
dit moment, nog niet bekend.
:
: Ja, t.a.v. inventaris/bodemzaken
: Inventariseren en aanschrijven fiscus + bank + overleg
met partijen.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving

:

3.10 Verkoopopbrengst

:

3.11 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
Andere activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

Geen voorraad.

:

: Handelsnaam + de klantenlijst
: € 20.000,00
: Onderhandelen met aantal partijen, opstellen
overeenkomst na toestemming R-C.
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4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
4.2 Opbrengst
4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
5.

: € 142.792,52
: Verpand aan bank
: n.n.v.t. de debiteurenvorderingen wordt door c.q.
namens de bank geïncasseerd door derden.
: Ontleden van debiteuren vorderingen en overleg met
bank.

Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Boedelbijdragen
5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.

: € 304.985,11
: 3 x (opgezegd)
: Pandrecht op inventaris, deb. vorderingen, voorraden
: Pandhouder bank
: n.v.t.
: n.v.t. voor zover bekend
: n.v.t. voor zover bekend
: n.v.t. voor zover bekend
:

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
7.
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Rechtmatigheid

: n.v.t.
:
:

: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:
:
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7.1 Boekhoudplicht
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: Op het eerste gezicht alles bijgewerkt, alle
jaarrekeningen incl. de voorlopige jaarrekening 2013.
Volgens KvK:
2009: gedeponeerd 14-4-2011
rest nog in onderzoek;
Jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012 zijn gedeponeerd
op 31-12-2013
Termijn overschrijdingen:

7.2 Depot jaarrekeningen

:

Voor de jaarrekening 2009 betekent een depot op 14-42011 een overschrijding van de termijn met 2 maanden
en 14 dagen.
Voor de jaarrekening 2010 betekent een depot op 3112-2013 een overschrijding van de termijn met 1 jaar en
11 maanden. (totaal 23 maanden)
Voor de jaarrekening 2011 betekent een depot op 3112-2013 een overschrijding van de termijn met 11
maanden.
(De jaarrekening 2012 is (tijdig) gedeponeerd op 31-122013

7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen

: n.v.t.
: volgestort
Nog te vroeg, in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.

Crediteuren

I.v.m. de forse termijnoverschrijdingen zijn zowel de
formele als feitelijke bestuurders aansprakelijk gesteld
: conform art. 2: 248 lid 2 BW.
Uit onderzoek, via verschillende bronnen, is
gebleken/bevestigd dat zowel de formele als de
feitelijke bestuurders geen verhaalsmogelijkheden
bieden. Voortzetting is dan ook niet opportuun.
: Nog te vroeg, in onderzoek, niet gebleken
: Doornemen van jaarrekeningen 2008 t/m 2013;
bankafschriften, overeenkomsten etc.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

UWV: € 42.589,13
: Verhuurder: p.m.
Curator: p.m.
: € 563.003,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

: € 60.399,93

8.1 Boedelvorderingen
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8.4 Andere pref. crediteuren
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: 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren : Op dit moment: 23
(verwachting is dat die nog stijgt)
Bedrag concurrente
: € 395.364,86
8.6
crediteuren
Nog te vroeg
8.7

Verwachte wijze van
afwikkeling
Werkzaamheden

9.

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure
9.3 Stand procedure
Werkzaamheden
10.

: Gelet op de huidige stand van de boedel, en er geen
andere baten meer te verwachten zijn, kan het
faillissement voor opheffing wegens gebrek aan baten
worden voorgedragen.
:

: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak
10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

Amsterdam, 22-04-2014

Curator
mr S.K.Li

: z.s.m. Op korte termijn
Inventariseren van schuldvorderingen. Onderzoeken
punt 7 de rechtmatigheid. Overleg met pandhouder
: omtrent zekerheden alsmede art. 57 lid 3 Fw, t.a.v. de
bodemzaken annex fiscus. (dus verkoop van activa)
Indienen van verzoek tot voordracht opheffing.
: z.s.m., in ieder geval binnen 3 maanden. n.m.v.t.
:

