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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holding Profi Portrait Studio's B.V.

13-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Holding Profi Portrait Studio's, KvK 57456186,
statutair gevestigd te Echt, kantoorhoudende te (6422 RK) Heerlen, aan de
Vogt 21.

13-03-2019
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
Houdstermaatschappij

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 322,00

€ 30.343,00

2017

€ -73.057,75

2018

€ -34.014,31

Toelichting financiële gegevens

13-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Balanstotaal 2016 op basis van jaarrekening.
De balanstotalen 2017 en 2018 zijn nagenoeg nihil volgens de
kolommenbalansen.

13-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

13-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 4.988,75

13-03-2019
1

€ 4.988,47

28-06-2019
2

€ 4.988,72

08-10-2019
3

Toelichting
Er w erd enkel een gering bedrag aan rente bijgeschreven.
€ 4.943,93

06-04-2020
4

€ 4.893,56

02-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

13-03-2019
1

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

28-06-2019
2

t/m
24-6-2019
van
9-10-2019

06-04-2020
4

t/m
6-4-2020
van
7-4-2020

06-10-2020
5

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020

02-04-2021
6

t/m
1-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 0 min

2

4 uur 30 min

3

1 uur 24 min

4

7 uur 36 min

5

5 uur 42 min

6

3 uur 0 min

totaal

49 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 13 maart 2013.

13-03-2019

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Franciscus Antonius Pieters,
geboren te Ulestraten op 17 juni 1955.

1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Eventuele lopende verzekeringen zijn beëindigd. Er is geen sprake van
premierestitutie.

13-03-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een flexplek binnen het Business Trade Center
Heerlen-Aachen B.V., doch de huurovereenkomst w as kennelijk reeds
beëindigd ten tijde van de faillissementsuitspraak. De activiteiten w erden
verricht in een bedrijfspand in Susteren dat niet w erd gehuurd door de
vennootschap doch door de gelieerde besloten vennootschap Pieters Photo
Group Holding B.V. (gefailleerd 29 oktober 2018).

13-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap maakt deel uit van een groep vennootschappen w aarbinnen
zich sinds enige tijd financiële moeilijkheden voordoen. Uit deze groep zijn
reeds andere vennootschappen gefailleerd. Volgens bestuurder is de oorzaak
van het faillissement gelegen in het failleren van de voornaamste
opdrachtgever van de vennootschap, Profi Portrait GmbH. Hierdoor zou de
omzet van de vennootschap dusdanig zijn teruggelopen dat zijn niet meer aan
haar lopende verplichtingen kon voldoen.
De vennootschap fungeerde in eerste instantie als houdstermaatschappij van
de vennootschap Profi Portrait Studio's B.V. die zich bezighield met de uitbating
van fotostudio's in V&D-vestigingen. Profi Portrait Studio's B.V. is op 12 mei
2015 gefailleerd.
Volgens de bestuurder is de vennootschap vanaf ergens in 2017 als
w erkmaatschappij gaan opereren. De activiteiten bestonden uit
fotoproductiew erkzaamheden, met name voor de gelieerde Duitse
vennootschap Kids Profi Portrait GmbH, die voorheen kennelijk verricht w erden
door de vennootschap Kids Profi Portrait B.V. die gefaileerd is op 4 juli 2017
met aanstelling van mr Jongen te Heerlen als curator. Toen ook de GmbH
failleerde, kw am het bestaansrecht aan de vennootschap te ontvallen.
De vennootschap had enkel gelieerde ondernemingen als klant. Nagenoeg alle
transacties w erden in rekening-courant verw erkt.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak en met name naar de
constructie.

13-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18

13-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

13-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-8-2018

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-06-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

13-03-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder is er geen sprake van bedrijfsmiddelen.
Deze zijn ook niet aangetroffen. De machines in het gebruikte bedrijfspand
bleken aantoonbaar niet van de vennootschap, doch van de bestuurder in de
privé.
Voor de bemoeienissen van de curator om eigendomsaanspraken definitief
vast te stellen, w erd een boedelbijdrage bedongen van EUR 5.000.
Er is w el sprake van een post "inventaris en inrichting" op de balans per ultimo
2016 met een boekw aarde van EUR 29.208. Het is nog onduidelijk w aarop dit
betrekking heeft.

13-03-2019
1

Het onderzoek loopt nog, mede op basis van inmiddels aangeleverde
documentatie.

28-06-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

13-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Medew erking Pieters Photo Group Holding B.V.
totaal

€ 5.000,00
€ 0,00

€ 5.000,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Mede in het kader van de afw ikkeling van het faillissement van Pieters Photo
Group Holding B.V. w erd een boedelbijdrage bedongen voor de medew erking
van de curator aan de vrijgave van het pand aan de Maaseikerw eg te
Susteren.

28-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering BVBA Elka Photo Finishing in
vereffening

€ 124.399,57

€ 0,00

totaal

€ 124.399,57

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van debiteuren.
De w erkzaamheden w erden verricht voor gelieerde ondernemingen.
Opbrengsten w erden in rekening-courant geboekt. Ook de kosten w erden
door gelieerde ondernemingen betaald en in rekening-courant geboekt. Er zijn
nauw elijks bankmutaties.
Het verloop van de intercompanyverhoudingen is onderw erp van het
rechtmatighedenonderzoek.

13-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inmiddels is gebleken van een vordering op de gelieerde vennootschap naar
Belgisch recht BVBA Elka Photo Finishing in vereffening, w aarvan de heer F.A.
Pieters aandeelhouder en bestuurder en tevens vereffenaar is. De vordering
vloeit voort uit rekening-courantverhoudingen.
Elka is per 27 januari 2017 in België toegelaten tot de procedure van
gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord. Met het oog
daarop vond 'opschorting' (Belgische rechtsfiguur) plaats tot 30 juni 2017. Per
die datum is de gerechtelijke reorganisatie gesloten.
Op 3 juli 2017 is het bijzonder aandeelhoudersbesluit genomen tot vrijw illige
ontbinding en vereffening met de aanstelling van de heer F.A. Pieters tot
vereffenaar.
Op 17 november 2017 heeft felle brand gew oed in het bedrijfspand van Elke
dat aan haar in eigendom toebehoort en dat w ordt gefinancierd door een
hypothecaire geldlening van ING Bank. Elka maakt aanspraak op vergoeding
van de schade door haar verzekeraars.
De verzekeraars w eigeren uitkering, hoew el, na onderzoek door justitie, geen
aanleiding bestaat voor vervolging. Elka voert procedures tegen de
verzekeraars teneinde dekking af te dw ingen.
Mede als onderdeel van die strijd hebben de verzekeraars een verzoek
ingediend om de vereffening te beëindigen en het faillissement uit te spreken.
Na benoeming van een voorlopige bew indvoerder en kennisname van diens
verslag heeft de Ondernemingsrechtbank Antw erpen, afdeling Tongeren, het
verzoek van de verzekeraars in november 2019 afgew ezen. Uit het verslag
van de voorlopig bew indvoerder en in de vereffeningsverslagen is de vordering
van gefailleerde op Elka opgenomen. De curator heeft de vordering ingediend
bij de vereffenaar. De vooruitzichten zijn nog onzeker, zow el qua doorlooptijd
als uitkeringspercentage. Enige betaling zal eerst kunnen plaatsvinden na
uitbetaling van verzekeringspenningen. De curator volgt dit proces nauw gezet.

06-04-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen sprake van bancaire financiering.
Er w erd een reguliere bankrekening aangehouden bij Rabobank. Er is geen
sprake van een noemensw aardig saldo.

13-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

13-03-2019
1

Aan de boekhoudplicht w erd voldaan.
De boekhouding en administratie biedt voldoende inzicht in de positie van de
vennootschap.

06-04-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 is gedeponeerd op 10 november 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

13-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan. Het gestort kapitaal bedraagt EUR 1.000.

13-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
Nee

13-03-2019
1

06-04-2020
4

Toelichting
De curator constateert dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
Nee

13-03-2019
1

06-04-2020
4

Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatighedenonderzoek w ordt gecombineerd met het onderzoek in
gelieerde faillissementen.

08-10-2019
3

Het onderzoek is gekoppeld aan de onderzoeken in de gelieerde
faillissementen. Voor de onderhavige vennootschap kan geconcludeerd w orden
dat vol is ingezet op de activiteiten van Kids Duitsland en dat de vennootschap
met het oog daarop is omgeturnd van oude houdstermaatschappij tot nieuw e
w erkmaatschappij met productieactiviteiten die exclusief w erkte voor de Duitse
tak. Ook de Duitse tak heeft het niet gered. Er zijn evenw el geen
aanknopingspunten voor verw ijten aan het bestuur.

06-04-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
In ieder geval salaris curator en loon opzegtermijn personeel.

13-03-2019
1

€ 64.500,00

06-04-2020
4

Toelichting
De boedelvordering van UW V w erd ingediend. Deze bedraagt EUR 58.849.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 309.799,00

13-03-2019
1

Toelichting
Er zijn aanzienlijke OB en LH schulden.
€ 234.479,00

28-06-2019
2

Toelichting
Aangemeld bedrag aan OB en LH.
€ 309.799,00

08-10-2019
3

Toelichting
Aangemeld bedrag aan OB en LH.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet aangemeld.

Toelichting
De vordering van UW V w erd nog niet ontvangen.

Toelichting
De vordering van UW V w erd nog altijd niet aangemeld.
€ 126.214,00

13-03-2019
1

28-06-2019
2

08-10-2019
3

06-04-2020
4

Toelichting
De vordering van UW V w erd inmiddels aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
W erknemers op grond van art. 3:288 sub e BW . De hoogte van deze
vorderingen dient nog te w orden vastgesteld.

13-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

13-03-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.711,73

13-03-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ongew ijzigd.

08-10-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

13-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatighedenonderzoek.

13-03-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

13-03-2019
1

In verband met de vordering op Elka en de verw achte langdurige
procedurestrijd tussen Elka en de verzekeraars kan w ellicht eerst in het najaar
van 2021 een inschatting gemaakt w orden van de afw ikkelingstermijn.

06-04-2020
4

In overleg met de rechter-commissaris is besloten om voorbereidingen te
treffen voor opheffing van het faillissement, mede gelet op de lange duur van
de procedures in België en de onzekerheid over de uitkomst daarvan en of
daaruit uiteindelijk enige uitkering voor de boedel zal voortvloeien.

06-10-2020
5

Het faillissement w ordt gelijktijdig voorgedragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel vaststelling van het salaris curator op op het
beschikbare actief exclusief BTW .

02-04-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

02-04-2021
6

