Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)
Datum: 30 juni 2016

Nummer: 3

Gegevens onderneming

: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
PCT Lamers Beheer B.V., statutair gevestigd te Oosterhout en
kantoorhoudende te (6681 LA) Bemmel aan de Karstraat 10
(KvK-nummer: 09132738), hierna te noemen “Lamers Beheer”

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

: Beheermaatschappij
: 2011: € 75.000
2012: € 75.000
2013: € 75.000
2014: € 75.000
2015: € 58.750 (t/m 24 november 2015)
: 1

Saldo boedelrekening

: € 3.128,39

C/05/15/957 F
11 december 2015
mr. C.F.H. Donners
mr. A.M.P.T. Blokhuis

Verslagperiode
: 31 maart 2016 t/m 29 juni 2016
Bestede uren verslagperiode : 2,7 uur
Bestede uren totaal
: 13 uur

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen gedurende de
verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar zijn eerdere
faillissementsverslagen van 31 december 2015 en 31 maart 2016.
1.
Inventarisatie
Met uitzondering van de oorzaak van het faillissement is dit hoofdstuk volledig afgewikkeld en
de curator verwijst terzake dan ook naar de verslagen 1 en 2. De oorzaak van het faillissement
zal in dit verslag en in volgende verslagen worden besproken in hoofdstuk 7.
Bestede tijd:

- uur

2.
Personeel
Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2.
Bestede tijd:

- uur
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3.
Activa
Onroerende zaken
ABN AMRO Bank heeft inmiddels een makelaar ingeschakeld om het perceel grond
onderhands te kunnen verkopen. De curator zal ABN AMRO Bank de tijd gunnen om een
maximale opbrengst voor dit perceel grond te realiseren.
Voor het overige is dit hoofdstuk afgewikkeld en verwijst de curator naar de verslagen 1 en 2.
Bestede tijd:

0,3 uur

4.
Debiteuren
Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2.
Bestede tijd:

- uur

5.
Bank/Zekerheden
Geen wijzigingen. Zie verslagen 1 en 2.
Bestede tijd:

0,7 uur

6.
Doorstart/voortzetten
Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2.
Bestede tijd:

- uur

7.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft in het faillissement van de gefailleerde dochtervennootschap van Lamers
Beheer, Bouwbedrijf Meuwsen, een accountant ingeschakeld om de administratie te
onderzoeken. Dit onderzoek ziet tevens op de administratie van Lamers Beheer. Inmiddels
heeft deze accountant een conceptrapport uitgebracht, welk rapport is besproken met de
bestuurder van Lamers Beheer, de heer Lamers. De curator verwacht dat het definitieve rapport
op korte termijn door de accountant zal worden uitgebracht, zodat de curator vervolgens een
definitief standpunt kan innemen over de nakoming van de boekhoudverplichting en over de
oorzaak van het faillissement.
Depot jaarrekeningen
Alle jaarrekeningen tot en met 2013 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2014 is niet
gedeponeerd. Aangezien de jaarrekening 2014 nog niet hoefde te zijn gedeponeerd op de
datum van het faillissement, is de publicatieverplichting nagekomen.
Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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Stortingsverplichting aandelen
Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.
Onbehoorlijk bestuur
De curator zal een definitief standpunt innemen over de vraag of al dan niet sprake is van
onbehoorlijk bestuur, nadat hij het definitieve accountantsrapport heeft ontvangen.
Paulianeus handelen
Niet van gebleken.
Bestede tijd:

0,9 uur

8.
Crediteuren
Boedelvorderingen
De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen boedelvorderingen.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft geen preferente vordering ingediend.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen preferente vordering.
Andere preferente crediteuren
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.
Concurrente crediteuren
Er hebben twee concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend voor een
totaalbedrag van € 5.626,10. Daarnaast heeft ABN AMRO Bank een concurrente vordering ter
hoogte van € 121.142,32 bij de curator ingediend. Op de vordering van ABN AMRO Bank zal te
zijner tijd de verkoopopbrengst van voornoemd perceel grond nog in mindering komen.
Bestede tijd:

0,2 uur

9.
Procedures
Er zijn geen lopende procedures.
Bestede tijd:
10.

- uur

Overig

Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.
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Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten:
1. definitief accountantsrapport afwachten, waarna de curator een conclusie kan trekken
over nakoming van de boekhoudverplichting en over de oorzaak van het faillissement;
2. werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van het perceel grond.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 30 september 2016.
Bestede tijd:

0,6 uur

Nijmegen, 30 juni 2016

C.F.H. Donners,
curator

