Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
16-11-2020
F.03/15/270
NL:TZ:0000009948:F001
21-07-2015

R-C
Curator

mr. P Hoekstra
mr J.G.C. van Baar

Algemene gegevens
Naam onderneming
Holding Pieters Photo Finishing Holland B.V.

17-08-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap Holding Pieters Photo Finishing Holland B.V. (KvK
14056981), statutair gevestigd te Born, gemeente Sittard-Geleen, en
kantoorhoudende te (6101 XJ) Echt, gemeente Echt-Susteren, aan de
Edisonw eg 11.

17-08-2018
1

Activiteiten onderneming
houdster- c.q. beheersmaatschappij, tevens maken en afw erken van
fototechnische producten.

17-08-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie eerdere verslaglegging.

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

17-08-2018
1

Toelichting
Zie eerdere verslaglegging.

Boedelsaldo
€ 35.680,70

17-08-2018
1

€ 726,55

27-08-2019
2

Toelichting
In de afgelopen periode w erd een voorschot op het curatorensalaris bepaald
en opgenomen.
€ 1.126,05

01-06-2020
3

Verslagperiode
van
21-11-2016

17-08-2018
1

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

27-08-2019
2

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

01-06-2020
3

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020
t/m
15-11-2020

Bestede uren

16-11-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 24 min

2

21 uur 30 min

3

4 uur 24 min

4

4 uur 0 min

totaal

70 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 170,20.

17-08-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie eerdere verslaglegging.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

17-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
17-08-2018
1

Toelichting
Zie eerdere verslaglegging.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W agenpark

€ 158.637,40

€ 3.000,00

totaal

€ 158.637,40

€ 3.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie eerdere verslaglegging.
Op de aan de Vennootschap toebehorende en aan DLL verpande machines is
door de Belastingdienst beslag gelegd aangezien deze zich bevonden op de
bodem van een gelieerde, niet failliete vennootschap. Zow el die vennootschap
als de curator hebben zich daartegen verzet. Op het moment van
beslaglegging w as de koopprijs nog niet volledig voldaan. Uiteindelijk is het
beslag opgeheven. Voor de bemoeienissen door de curator w erd een
boedelbijdrage bedongen. DE verkoopprijs w erd ontvangen en onder
inhouding van de boedelbijdrage voor de onderhandse verkoop doorbetaald
aan DLL, w aarmee dit onderdeel geheel w erd afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

17-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het boedelsaldo is EUR 35.680,70.

17-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie eerdere verslaglegging.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-08-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Zie eerdere verslaglegging.
Gelet op de omvang van de boedelvorderingen in verhouding tot het
beschikbare vrije actief ligt niet voor de hand dat het voorrecht van de
w erkneemster zal leiden tot enige uitkering.

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag inzake Pieters Photo Finishing B.V.

17-08-2018
1

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
Zie 7.5.

17-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de relevante boekjaren zijn gedeponeerd.

17-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

17-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Inmiddels is een rapportage van de Belastingdienst beschikbaar. Dit is onlangs
door de Ontvanger aan de curator aangereikt, met het verzoek om nader
overleg/onderzoek. Met het oog hierop zal nog een bespreking met de
bestuurder plaatsvinden.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de terugbetaling
van een in de laatst opgemaakte jaarrekening voor faillissement opgenomen
geldlening aan de bestuurder in privé van tenminste EUR 222.198 en een r/cvordering van EUR 33.992.
De bestuurder voert verw eer. Recent is nog aanvullende informatie
aangeleverd door de accountant. Deze is thans voorw erp van onderzoek.
Nee

17-08-2018
1

27-08-2019
2

01-06-2020
3

Toelichting
De scope van het rechtmatighedenonderzoek w as uitgebreid met de
faillissementen van Pieters Photo Group B.V. en Holding Profi Portrait Studio's
B.V. Het faillissement van Pieters Photo Group B.V. bleek op zichzelf te staan
en is inmiddels opgeheven (bij beschikking d.d. 14-01-2020). In het
faillissement van Holding Profi Portrait Studio's B.V. hebben zich relatief recent
nog ontw ikkelingen voorgedaan die tot een afrondende conclusie kunnen
leiden. De verw achting is derhalve dat het totale onderzoek thans op korte
termijn kan w orden afgerond.
Nee
Toelichting
Het onderzoek w erd afgerond.
Vastgesteld is dat er geen sprake w as van een vordering van de
vennootschap uit hoofde van een rekening-courantverhouding, maar juist
een schuld, gelet op de betalingen die door de heer Pieters nog aan de
bancaire financier w erden voldaan en die verrekend mogen w orden. Voorts is
geconstateerd dat de vordering op de bestuurder betrekking had op een
hypothecaire geldlening in privé die w elisw aar ten laste van de vennootschap
is geadministreerd, met corresponderende vordering op de bestuurder, doch
die in privé volledig w erd afgelost, zodat zow el schuld als vordering tot nihil
zijn teruggebracht.
Op basis van zow el de rekening-courantverhouding, als de geadministreerde
lening zijn er derhalve geen vorderingen meer op de bestuurder.
Voorts is er geen aanleiding om vanuit de boedel vorderingen in te stellen op
basis van bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana.

7.6 Paulianeus handelen

16-11-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-08-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval salaris curator.

17-08-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 486.338,00

17-08-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

17-08-2018
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 491.818,56

17-08-2018
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afhankelijk van de omvang van de boedelvorderingen zal het ofw el tot een
opheffing w egens de toestand van de boedel ofw el tot een vereenvoudigde
afw ikkeling komen.

17-08-2018
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel, hetgeen inhoudt dat enkel een deel van de
boedelschulden zal kunnen w orden betaald en dat geen uitkering kan
plaatsvinden aan preferente crediteuren (met een algemeen of bijzonder
voorrecht) en aan concurrente crediteuren.

16-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
Afronding rechtmatighedenonderzoek, afstemming Belastingdienst.

17-08-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In verband met de omvang van het rechtmatighedenonderzoek kan thans
geen specifieke verw achte einddatum w orden vermeld.

17-08-2018
1

Het faillissement zal thans onverw ijld w orden afgew ikkeld.

16-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2020
4

