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

R-C
Curator
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16-11-2020
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21-07-2015

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pieters Photo Finishing B.V.

17-08-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap Pieters Photo Finishing B.V. (KvK 14044509), 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
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
33

17-08-2018
1

Toelichting
Zie eerdere verslaglegging.

Boedelsaldo
€ 21.671,90

17-08-2018
1

€ 671,90

27-08-2019
2

Toelichting
In de afgelopen periode w erd een voorschot op het curatorensalaris bepaald
en opgenomen.
€ 671,90

01-06-2020
3

Verslagperiode
van
21-10-2015

17-08-2018
1

t/m
30-6-2018
van
28-8-2019

01-06-2020
3

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

16-11-2020
4

t/m
15-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 51 min

2

3 uur 36 min

3

0 uur 48 min

4

1 uur 54 min

totaal

33 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 113,35.

17-08-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33
Toelichting
Zie eerdere verslaglegging.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

17-08-2018
1

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

17-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
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
Het boedelsaldo is thans EUR 21.671,90.

3.9 Werkzaamheden andere activa

17-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
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 eerdere verslaglegging.

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 eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie eerdere verslaglegging.

17-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie eerdere verslaglegging.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie eerdere verslaglegging.Zie eerdere verslaglegging.

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
In het faillissement van Holding Pieters Photo Finishing Holland B.V. w erd in het
recente verslag gerapporteerd dat de curator de bestuurder aansprakelijk
heeft 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/c-vordering 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.
Het rechtmatighedenonderzoek heeft derhalve met name betrekking op de
holding, doch in dat verband is het tevens zinvol om het onderhavige
faillissement aan te houden.

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

17-08-2018
1

27-08-2019
2

01-06-2020
3

16-11-2020
4

Toelichting
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.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie punt 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. Ten aanzien van de boedelvorderingen van het
personeel doet zich de situatie voor dat UW V zich onbevoegd heeft verklaard
tot overname op basis van de Loongarantieregeling ten aanzien van het
personeel dat haar w erkzaamheden verrichtte in België. Voor deze
w erknemers heeft de curator contact gelegd met het Fonds voor de Sluiting
van Ondernemingen (FSO) in België.
Gelet op de w erkw ijze van het SFO heeft de curator aan de hand van de
loonadministratie geprobeerd om zo nauw keurig mogelijk opgaaf te doen van
de vorderingen per w erknemer, hetgeen gecompliceerd w erd door het feit dat
reeds geruime tijd deelbetalingen w erden verricht. Het is nog niet duidelijk
w elk gedeelte het FSO daadw erkelijk gaat overnemen.
Verslag 2016-02> Merkw aardig genoeg heeft de curator van FSO nog geen
enkel bericht gehad over de mate w aarin loonverplichtingen daadw erkelijk
w orden overgenomen en de omvang van de uiteindelijke boedelvordering.

17-08-2018
1

Verslag 2018-03> Door UW V w ordt aanspraak gemaakt op een
boedelvordering van EUR 62.897. Het is (thans) niet duidelijk of hierin ook door
FSO uitbetaalde bedragen zijn opgenomen. Hiernaar zal (enkel) nader
onderzoek w orden gedaan indien betaling op de boedelvordering van UW V in
het verschiet zou liggen, hetgeen thans niet het geval is.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.770.051,00

17-08-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 129.346,00

17-08-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

17-08-2018
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.318.187,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

17-08-2018
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, alhoew el gelet op de stand van zaken zoals thans bekend
ervan uit moet w orden gegaan dat het tot een opheffing w egens de toestand
van de boedel c.q. een vereenvoudigde afw ikkeling zal komen.

17-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

16-11-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronding rechtmatighedenonderzoek, afstemming Belastingdienst.

17-08-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-08-2018
1

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

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2020
4

