E.A. Vrouwe rechter-commissaris
Mr Y. Sneevliet
Rechtbank Utrecht
Team Insolventie Handel, afdeling A.1.
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT
Amersfoort, 16 februari 2011
Uw kenmerk

Ons kenmerk

Inzake

F.10/514

993842

faill. PR Recame B.V.

Betr.: tweede verslag ex art 73a Fw.
Gegevens onderneming

: de besloten vennootschap PR Reclame B.V. statutair gevestigd
te Soest, feitelijk gevestigd Oostergracht 28 te 3763 LZ
Soest, KvK 32156668
Faillissementsnummer
: F.10/514
Datum uitspraak
: 21 september 2010 (Rb. Utrecht)
Curator
: Mr R.H. Smink
R-C
: Mr Y. Sneevliet
Activiteiten onderneming : De productie van en handel (via internet) in vlaggen en reclame
artikelen.
Omzetgegevens:
2008
€ 1.336.650,-- (eenmanszaak Prins Reclame)
2009
€
690.904,-- (eenmanszk Prins Reclame t/m 31.07)
2009
€
403.000,-- (PR Reclame. BV 01.08 t/m 31.12)
2010
€
473.573,-- (PR Reclame BV 01.01 t/m 21.09)
Personeel gemiddeld aantal: 10/t.t.v. faillissement : 4
Saldo einde verslagperiode: € 22.841,13
Verslagperiode:
6 november 2010 t/m 16 februari 2011
E.A. Vrouwe,
Hieronder doe ik u mijn tweede verslag toekomen ex art. 73a Fw.
1. INVENTARISATIE:
1.1 Directie en organisatie: zie eerste verslag ex art. 73a Fw.

1.2 Winst en verlies:
1.3 Balanstotaal:

zie eerste verslag ex art. 73a Fw.
31 december 2008 (eenmanszaak)
31 juli
2009 (eenmanszaak)
PR Reclame B.V. 01.08.2009
31.12.2009
21.09.2010

€ 506.093,-€ 427.212,-€ 573.725,-onbekend
onbekend

1.4 Lopende procedures: tegen debiteur Total Tech te de Meern, zie onder 9
1.5 Verzekeringen:
inventaris, verzuim, WA bedrijfsauto;
1.6 Huur:
curanda gebruikte bedrijfsruimte in Hardinxveld-Giessendam aan de
Ambachtstraat 2 (3371 XA). De huur is door de verhuurder
opgezegd. Inventaris is geveild, pand is ontruimd en opgeleverd.
1.7 Oorzaak faillissement: zie eerste verslag ex art. 73a Fw.
2. PERSONEEL:
2.1. aantal
:
4
2.2. aantal in 2009. :
4
2.3 datum ontslagaanzegging: 23 september 2010
3.ACTIVA:
Onroerende zaken:
3.1.Beschrijving:
3.2 Verkoopopbrengst:
3.3 Hoogte Hypotheek:
3.4 Boedelbijdrage:
Bedrijfsmiddelen:
3.5.Beschrijving:
3.6.Verkoopopbrengst:
3.7.Boedelbijdrage:

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

zie eerste verslag
netto opbrengst veiling door BVA € 6.789,59,
boedelbijdrage conform separatistenregeling in verband met
verpanding voorraad te Hardinxveld-Giessendam aan Rabobank
Soest/moet nog worden afgewikkeld, opbrengst voorraad
minimaal.
3.8.Bodemvoorrecht fiscus: op inventaris Hardinxveld en Soest
Werkzaamheden:
afrekenen pandhouder conform
separatistenregeling in verband met verpanding voorraad.
Voorraden / onderhanden werk:
3.9.Beschrijving:
zie eerste verslag art. 73a Fw.
3.10.Verkoopopbrengst:
zie 3.6
3.11.Boedelbijdrage:
conform separatistenregeling.
Werkzaamheden:
afrekenen voorraad met pandhouder, zie onder 3.5 t/m 3.7
Andere activa
3.12.Beschrijving:
saldo kas € 64,95/klantenbestand
3.13.Verkoopopbrengst:
zie eerste verslag art. 73a Fw. Voorts rente faillissementsrekening ad
€ 79,48, en schikking ivm lopende procedure tegen debiteur met
tegenvordering ad € 892,50,
Werkzaamheden:
geen.
4. DEBITEUREN:
4.1.Omvang debiteuren:

zie eerste verslag ex art. 73a Fw. Curator is overige debiteuren gaan
innen op verzoek pandhouder;

4.2.Opbrengst:
4.3.Boedelbijdrage:
Werkzaamheden:

€ 5.550,75, en zie voorts onder 9
separatistenregeling, excl. procedure / moet nog worden
afgewikkeld
afwikkeling betwistende debiteuren in overleg Multipak en bank,
afrekenen pandhouder, afwikkelen procedure, zie onder 9

5. BANK / ZEKERHEDEN:
5.1 vordering banken: Rabobank Soest Baarn Eemnes U.A., € 164.496,73,-- per 28 september
2010 (huidige omvang na deb. inning onbekend). Paraplukrediet en
hoofdelijke aansprakelijkheid van MK Multipak Beheer B.V. en MK
Multipak B.V.
5.2. leasecontracten : op 31 mei 2010 heeft curanda aan MK Multipak B.V. inventaris en
bedrijfsmiddelen via een Sale & Leaseback-constructie verkocht voor
€ 41.870,-- exclusief btw. Er is betaald middels verrekening van
vorderingen van MK Multipak B.V. op curanda in verband met leveranties.
Een gedeelte van de inventaris was door curanda geleased bij De Lage
Landen, de leaseverplichting is overgenomen door MK Multipak B.V.
5.3 zekerheden:
verpanding debiteuren, inventaris en voorraden; hoofdelijke
aansprakelijkheid van MK Multipak Beheer B.V. en MK Multipak B.V.
5.4 separatistenpositie:
ten aanzien van de voorraden en inventaris. Inventaris wordt als
bodemzaken gezien. Alle bedrijfsmiddelen die onder de Sale &
Leaseback-constructie vallen worden in overleg met Rabobank
Soest Baarn Eemnes buiten de veiling gehouden.
5.5 boedelbijdragen : indien van toepassing, separatistenregeling.
5.6 Eigendomsvoorbehoud: afgewikkeld
5.7 retentierecht:
n.v.t.
Werkzaamheden:
afwachten verloop debiteureninning/afwikkeling verkoop
verpande voorraden onderzoek Sale & Leaseback-constructie
d.d. 31 mei 2010.
6. DOORSTART / VOORTZETTEN: n.v.t.
7. RECHTMATIGHEID:
7.1.Boekhoudplicht:

oprichtingsakte is overgelegd en de administratie. Kolommenbalans
van augustus 2009 tot en met december 2009 en over 2010 tot en met
21 september 2010 zijn overgelegd.
7.2.Depot jaarrekeningen: niet van toepassing in verband met datum oprichting.
7.3.Goedkeuring verklaring accountant: n.v.t.
7.4.Stortingsplicht aandelen: in geld, d.d. 11 augustus 2009, bankverklaring aanwezig.
7.5.Onbehoorlijk bestuur: wordt nader onderzoek naar gedaan.
7.6.Paulianeus handelen:
de transactie onder 5.2 worden nader onderzocht inclusief overname
fin. leasecontracten DLL door Multipak bv..
Werkzaamheden:
nader onderzoek Sale & Leaseback-transactie.
8. CREDITEUREN:
8.1.Boedelvorderingen:
8.2.Preferente vorderingen van de fiscus:
8.3.Preferente vordering UWV:
8.4.Andere preferente crediteuren:
8.5.Aantal concurrente crediteuren: .
8.6.Bedrag concurrente vorderingen:
8.7.Verwachte wijze van afwikkeling:

€ 13.078,87, o.a. huur na faillissementsdatum.
€ 6.478,-- , div. belastingen
nog niet ingediend.
nv.t.
49
€ 288.481,07,
opheffing / vereenvoudigde afwikkeling.

Werkzaamheden:

inventarisatie crediteuren.

9. PROCEDURES:
9.1 naam wederpartij:
9.2 aard procedure:
9.3 stand procedure:

Total Tech Repro
geldvordering ad € 11.046,55,
voor eis gediend 16/02/2011, er heeft zich advocaat
gesteld, die gebruikelijke uitstel zal vragen voor
antwoord.
Werkzaamheden: afwikkelen procedure, procedure wordt gevoerd op verzoek en voor rekening
van pandhouder.
10. OVERIG:
10.1 termijn afwikkeling:
10.2 plan van aanpak:
10.3 indiening volgend verslag:
Inmiddels verblijf ik,
met vriendelijke groet,

R.H. Smink, curator

Bijlage: tussentijds financieel verslag

6-12 maanden.
afwachten resultaat procedure, afwachten resultaat
debiteureninning, onderzoek pauliana.
16 mei 2011

