
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

PR4ALL B.V. 31-08-2018 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PR4ALL B.V., 
(hierna: "PR4ALL"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
64476812, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Herengracht 
450, 1017 CA, Amsterdam.

31-08-2018 
 1

Volgens de akte van oprichting van 29 oktober 2015 heeft de vennootschap 
ten doel: "Het uitoefenen van een full-service communicatie en public relations 
bureau, het verrichten van advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende 
werkzaamheden, het ontw ikkelen en exploiteren van daarmee verband 
houdende producten en diensten; het oprichten en verwerven van, het 
deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) 
financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; het 
verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken 
over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van 
anderen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn."

31-08-2018 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 05-06-2019
Insolventienummer F.13/18/270
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000062465:F001
Datum uitspraak 14-08-2018

R-C mr. WF Korthals Altes
Curator mr J. Opstroom



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 61.136,00 € -25.007,00 € 5.659,00

2016 € 96.702,00 € -97.451,00 € 24.538,00

2015 € 10.307,00 € -36.475,00 € 81.849,00

De financiële gegevens zijn verkregen uit de jaarrekeningen 2017 en 2016. 31-08-2018 
 1

Niet van toepassing: er zijn sinds 2017 geen werknemers in dienst van de 
vennootschap.

31-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 28,57

05-12-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 177,65

06-03-2019 
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
6-8-2018

t/m
30-8-2018

31-08-2018 
 1

van
31-8-2018

t/m
4-12-2018

05-12-2018 
 2

van
5-12-2018

t/m
5-3-2019

06-03-2019 
 3

van
6-3-2019

t/m
5-6-2019

05-06-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 28,30 uur

2 7,50 uur

3 3,00 uur

4 7,20 uur

totaal 46,00 uur

Surseance van betaling: 6 augustus tot en met 13 augustus 2018: 13,7 uur
Faillissementsperiode: vanaf 14 augustus 2018: 14,6 uur

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet 
om verantwoording af te leggen over de stand van de boedels of een volledig 
inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan 
dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet 
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld 
moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag 
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden 
geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van 
enig recht.

31-08-2018 
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

PR4ALL is op 29 oktober 2015 opgericht. Sinds de oprichting zijn de 
bestuurders: (i) Zèta Creative Industries Holding B.V., een vennootschap 
waarvan de heer T. Zivali enig aandeelhouder en bestuurder is, en (ii) Ronald 
Heister Public Relations B.V., een vennootschap waarvan de heer R.F.A. Heister 
enig aandeelhouder en bestuurder is.

31-08-2018 
 1

De (indirect) bestuurders hebben laten weten dat PR4ALL niet bij thans nog 
lopende procedures betrokken is. Tot op heden is curator niet gebleken van 
lopende procedures.

31-08-2018 
 1

De (indirect) bestuurders hebben een overzicht verstrekt van door PR4ALL 
afgesloten overeenkomsten, waaronder een bij Nationale Nederlanden 
afgesloten Zekerheidspakket. Er is sprake van achterstand in de 
premiebetaling. Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten 
waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig 
– worden beëindigd.

31-08-2018 
 1

De verzekeringen zijn beëindigd. 05-12-2018 
 2

PR4ALL is volgens de gegevens in het handelsregister gevestigd aan de 
Herengracht 450 te Amsterdam. De (indirect) bestuurders hebben laten weten 
dat de huur van het bedrijfspand tussentijds is opgezegd om op 
huisvestigingskosten te kunnen besparen. Tot op heden is niet gebleken van 
thans nog lopende huurovereenkomsten.

31-08-2018 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Bij beschikking van 6 augustus 2018 is aan PR4ALL voorlopige surseance van 
betaling verleend, met benoeming van mr. C.J. Jager tot bew indvoerder. 
Vanwege afwezigheid van mr. Jager is – thans curator - mr. J. Opstroom 
opgetreden als plaatsvervangend bewindvoerder. Samen met de (indirect) 
bestuurders zijn de mogelijkheden onderzocht om tot voortzetting van 
activiteiten op basis van continuïteit te komen. 

Het verdienmodel van PR4ALL was tweeledig: enerzijds worden er 
abonnementen verkocht waarbij klanten elke maand recht hadden op een 
bepaald aantal uur advies, anderzijds werd er gewerkt op projectbasis 
waarvoor een vaste prijs of uurtarief werd overeengekomen. 

Ten tijde van de surseanceaanvraag had PR4ALL geen enkele betalende 
abonnee meer, en was ook het onderhanden projectmatige werk volledig 
opgedroogd. Er werden derhalve geen enkele inkomsten gegenereerd. Hoewel 
de lopende verplichtingen (circa € 800) per maand en de schuldenlast (circa € 
18.000) beperkt in omvang waren, was er, gelet op het voorgaande, geen 
vooruitzicht dat PR4ALL hier aan zou kunnen voldoen terw ijl er geen of 
onvoldoende uitzicht bestond dat zij dit in de toekomst wel zou kunnen, tenzij 
aanvullende financiering aangetrokken kon worden. Twee aandeelhouders van 
PR4ALL die hiertoe aanvankelijk bereid leken, hebben echter op 13 augustus 
2018 aangegeven definitief geen aanvullende financiering te zullen 
verstrekken. 

Op basis van deze financiële gegevens is de plaatsvervangend bewindvoerder 
samen met de (indirect) bestuurders tot de conclusie gekomen dat voortzetting 
op basis van continuïteit niet reëel was en dat handhaving van de surseance 
niet wenselijk was. De plaatsvervangend bewindvoerder heeft daarom, met 
instemming van de (indirect) bestuurders, de rechtbank op 13 augustus 2018 
verzocht de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken onder 
gelijktijdige uitspraak van het faillissement van de vennootschap, hetgeen op 
14 augustus is geschied.

31-08-2018 
 1

De curator heeft geen andere (belangrijke) oorzaken van het faillissement 
geconstateerd dan de oorzaken zoals hierboven genoemd.

05-06-2019
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden

Er zijn geen werknemers in dienst bij PR4ALL; alle diensten werden vervuld 
door ZZP-ers, mensen in ondersteunende functies werden ingeleend bij een 
payrollbedrijf.

31-08-2018 
 1

Personeelsleden

In het jaar 2017 waren er evenmin werknemers in dienst bij PR4ALL.

31-08-2018 
 1

Afgerond. 05-12-2018 
 2

3. Activa

Volgens via het kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken 
op naam van PR4ALL geregistreerd.

31-08-2018 
 1

Onderzoek kadaster. 31-08-2018 
 1



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

De aanschafwaarde van de materiële vaste activa, gekocht in 2015, is volgens 
de jaarrekening 2017 € 4.347,=. Curator heeft begrepen dat gaat om 
kantoorinventaris en computerapparatuur van beperkte omvang. Deze 
inventaris is in eind 2017 overgenomen door de opvolgend huurder van het 
bedrijfspand aan de Herengracht 450 voor een koopprijs van € 2.750.

31-08-2018 
 1

Bij de bestuurders is navraag gedaan of en op welke w ijze betaling van de 
bovengenoemde koopprijs heeft plaatsgevonden.  
Volgens opgave van de RDW zijn er geen kentekens op naam van PR4ALL B.V. 
geregistreerd (geweest).

05-12-2018 
 2

De koopprijs is per bankoverschrijving betaald op de door gefailleerde 
aangehouden rekening bij ING.

06-03-2019 
 3

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 31-08-2018 
 1

Er zijn geen bodemzaken aangetroffen. 05-12-2018 
 2

Opvragen inventarisatielijst bedrijfsmiddelen en afspraken met opvolgend 
huurder.

31-08-2018 
 1

Opvragen informatie over betaling koopprijs inventaris. Onderzoek RDW. 05-12-2018 
 2

Controle betaling koopprijs. 06-03-2019 
 3

Volgens opgave van de (indirect) bestuurders zijn er geen lopende 
opdrachten.

31-08-2018 
 1

In de komende periode zal curator nader onderzoek doen naar eventuele 
andere activa.

31-08-2018 
 1

Er is niet gebleken van andere tot de boedel behorende activa. 05-12-2018 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek stukken. 05-12-2018 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Volgens overzicht bij aanvraag surseance € 20.586,08

totaal € 20.586,08 € 0,00 € 0,00

Uit het bij het verzoekschrift voor de verlening van surseance van betaling 
gevoegde overzicht van openstaande posten blijkt dat de 
debiteurenportefeuille uit drie posten met een gezamenlijk  te vorderen saldo 
van € 20.586,08 bestaat. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam Afdeling 
privaatrecht van 8 juni 2018 is één debiteur veroordeeld tot betaling van € 
16.589,10, te vermeerderen met wettelijke handelsrente en 
(buitengerechtelijke) incasso- en proceskosten, begroot op in totaal € 
18.579,00. Uit het Centraal Insolventieregister is gebleken dat deze debiteur 
op 21 augustus 2018 in staat van faillissement is verklaard. De vordering zal 
worden ingediend bij de curator van deze debiteur.
Curator zal zo spoedig mogelijk overgaan tot incasso van de overige 
openstaande posten. Voorts zal de curator onderzoek doen naar eventuele 
rekening-courantverhoudingen tussen gefailleerde en haar bestuurders, 
alsmede de afloop ervan.

31-08-2018 
 1

De hierboven genoemde vordering van € 16.589,10, te vermeerderen met 
rente en kosten, is ter verificatie ingediend bij de curator van de debiteur. In 
de komende verslagperiode(n) zullen de debiteurenposities nader worden 
geconcretiseerd en geïncasseerd.

05-12-2018 
 2

De overige debiteuren zijn aangeschreven. 06-03-2019 
 3

De door de curator aangeschreven twee debiteuren hebben verklaard de 
facturen niet te kunnen respectievelijk niet te w illen betalen, omdat de 
opdracht niet overeenkomstig de gemaakte afspraken is uitgevoerd. Mede 
gelet op de beperkte omvang van de openstaande posten is de verwachting 
dat de kosten van verdere incassomaatregelen de potentiële opbrengsten 
zullen overstijgen. De resterende debiteuren worden daarom als oninbaar 
aangemerkt.

05-06-2019
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Onderzoek stukken, correspondentie. 31-08-2018 
 1

Correspondentie curator debiteur. 05-12-2018 
 2

Correspondentie en telefonisch overleg debiteuren. 05-06-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 0,73

PR4ALL houdt rekeningen aan bij ING Bank N.V. Na verrekening resteert een 
vordering van ING Bank N.V. van € 0,73.

31-08-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat na saldering een positief saldo 
op de ING-rekening aanwezig is van € 149,08. Dit bedrag is inmiddels betaald 
op de faillissementsrekening.

06-03-2019 
 3

Volgens opgave van de (indirect) bestuurders zijn er geen leasecontracten op 
naam van PR4ALL afgesloten. Tot op heden is niet gebleken van thans nog 
lopende leasecontracten.

31-08-2018 
 1

ING Bank heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden. 31-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 31-08-2018 
 1

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode gelast van twee maanden, vanaf 6 
augustus 2018. Tot op heden zijn er geen crediteuren die melding hebben 
gemaakt van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

31-08-2018 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 31-08-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 31-08-2018 
 1

Niet van toepassing.
31-08-2018 

 1

Onderzoek stukken, correspondentie banken, aanschrijven crediteuren. 31-08-2018 
 1

Incasso positief saldo ING Bank. 06-03-2019 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 31-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 31-08-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

PR4ALL heeft diverse administratieve bescheiden digitaal aangeleverd. Zodra 
curator de volledige financiële administratie tot zijn beschikking heeft, zal hij 
deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan de surseance van 
betaling c.q. het faillissement nader onderzoeken.

31-08-2018 
 1

Het onderzoek van de administratie is afgerond. 05-06-2019
 4

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening 
2016 tijdig gedeponeerd.

31-08-2018 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

PR4ALL kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 
lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

31-08-2018 
 1

Uit de akte van oprichting van 29 oktober 2015 blijkt dat de aandelen zijn 
volgestort.

31-08-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

31-08-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen aanwijzingen 
aangetroffen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

05-06-2019
 4

7.6 Paulianeus handelen

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

31-08-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen aanwijzingen 
aangetroffen dat sprake is van paulianeus handelen.

05-06-2019
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
voortgezet.

31-08-2018 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn door de curator geen 
feiten of omstandigheden bekend geworden die zouden nopen tot 
aansprakelijkstelling van de (indirect) bestuurders van gefailleerde (of andere 
betrokkenen).

05-06-2019
 4

Bespreking bestuurder, onderzoek registers en stukken. 31-08-2018 
 1

Onderzoek stukken en correspondentie. 05-06-2019
 4



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. Crediteuren

€ 21,18

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 21,18 + p.m.

31-08-2018 
 1

Claims Agent: € 48,40 + p.m.
05-12-2018 

 2

€ 6.419,00

De ingediende vorderingen van de fiscus zien op openstaande aanslagen 
omzetbelasting 4e kwartaal 2017 ad € 3.717,=, vennootschapsbelasting 
2015/2016 ad € 2.639,= en rente tot datum faillissement ad € 63,=.

31-08-2018 
 1

€ 11.410,00

In de afgelopen periode zijn door de Belastingdienst vorderingen 
omzetbelasting 3e kwartaal 2018 ad € 5.730,= en artikel 29 lid 7 ad € 1.400,= 
bij de curator aangemeld. Beide aanslagen zijn naar schatting opgelegd.

05-12-2018 
 2

€ 11.977,00

De vorderingen van de Belastingdienst zien op omzetbelasting 2017 en 2018 
(totaal: € 11.477,00) en vennootschapsbelasting 2015 (na vermindering: € 
500,00).

06-03-2019 
 3

Curator verwacht geen vorderingen van het UWV aangezien er geen 
werknemers bij gefailleerde in dienst waren.

31-08-2018 
 1

Geen.
05-06-2019

 4

6 31-08-2018 
 1

13 05-12-2018 
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 39.811,76 31-08-2018 
 1

€ 48.350,17 05-12-2018 
 2

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

31-08-2018 
 1

Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan voldoende 
baten (art. 16 Fw.). Aan de crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.

05-06-2019
 4

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De 
crediteuren is verzocht hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover 
crediteuren zich rechtstreeks bij curator melden, zullen de vorderingen in het 
faillissementsdossier worden ingevoerd.

31-08-2018 
 1

9. Procedures

Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, 
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

31-08-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal curator onderzoek doen naar de activa en het te 
gelde maken ervan. Tevens zal onderzoek gedaan worden naar de 
openstaande debiteuren en zal -voor zover mogelijk- de incasso ter hand 
worden genomen. Daarnaast zal curator aanvangen met het onderzoek van de 
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van 
de schuldenlast.

31-08-2018 
 1

In de komende periode zal curator de debiteurenincasso en het 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten .

05-12-2018 
 2

De rechter-commissaris zal het faillissement voordragen voor afw ikkeling ex 
artikel 16 Fw.

05-06-2019
 4

Nog niet bekend. 31-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 05-06-2019
 4

Bespreking (indirect) bestuurders, correspondentie, onderzoek stukken, 
verslaglegging.

31-08-2018 
 1

Onderzoek stukken, verslaglegging en correspondentie. 05-06-2019
 4

Bijlagen


