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Algemene gegevens
Naam onderneming
PB Estate Consumer Electronics Europe B.V.

05-03-2019
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Gegevens onderneming
Voor de ontw ikkelingen in de nog openstaande kw esties in de faillissementen
van het 'Polaroid concern' (US procedure en afrekening met Delta Lloyd) w ordt
verw ezen naar de verslaggeving in het faillissement van de besloten
vennootschap Polaroid Trading B.V.

05-03-2019
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Activiteiten onderneming
Holdingsactiviteiten, alsmede handelen in consumenten-elektronica binnen en
buiten Europa.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2009

€ 14.600.000,00

Winst en verlies
€ -1.183.000,00

Balanstotaal
€ 35.057.000,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande bedragen zijn in USD en hebben betrekking op de periode van
januari tot en met augustus 2009.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
05-03-2019
3

Toelichting
Geen

Boedelsaldo
€ 58.213,05

05-03-2019
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Toelichting
Saldo per 07.01.2019: EUR 58.213,05
€ 54.105,11

10-09-2020
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Toelichting
Saldo per 31 augustus 2020: € 54.105,11.
€ 25.640,20

04-11-2021
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Toelichting
Saldo per 4 november 2021: € 25.640,20.

Verslagperiode
van
5-5-2019

05-03-2019
3

t/m
7-1-2019
van
8-1-2019

10-09-2020
4

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020
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t/m
3-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

7 uur 24 min

4

49 uur 30 min

5

99 uur 42 min

totaal

156 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bovengenoemde bestede uren hebben uitsluitend betrekking op het
faillissement van PB Estate Consumer Electronics Europe B.V. tijdens
genoemde verslag periode.
Totaal bestede uren in genoemd faillissement: 29,60.
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Totaal aantal bestede uren tot en met 30 augustus 2020: 76 uur en 6 minuten.

10-09-2020
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Totaal aantal bestede uren tot en met 3 november 2021: 175 uur en 48
minuten.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Thérèse Sw ierczynski

05-03-2019
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1.2 Lopende procedures
Onbekend

05-03-2019
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De gehuurde bedrijfsruimte aan de Boulevard 1945 372 7511 AL Enschede is
reeds opgezegd en ontruimd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Door de faillissementen van andere entiteiten binnen het Polaroid concern had
ook de onderhavige vennootschap - de 'handels-bv' zonder w erknemers geen bestaansrecht meer.

10-09-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-03-2019
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Toelichting
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-03-2019
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Toelichting
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er w as geen sprake van ontslagaanzegging. Deze vennootschap had bij
uitspreken van het faillissement geen w erknemers. Het betrof een
handelsmaatschappij. De w erknemers zaten in Polaroid Europa, doch zijn
reeds een jaar voor faillissement afgevloeid.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Frankeermachine

€ 50,00

totaal

€ 50,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Boedelbijdrage

€ 0,00
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

2 LCD schermen

€ 100,00

totaal

€ 100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze vennootschap heeft tevens een vordering op haar moedervennootschap,
Polaroid International, van $ 6,6 miljoen. Thans is het zo geregeld, dat Polaroid
International garant staat voor de schuldeisers van deze vennootschap, voor
zover zij niet kunnen w orden voldaan uit het eigen actief. Dat is voordelig voor
de schuldeisers van deze vennootschap.
Diverse bankrekeningen bij JP Morgan met positieve saldi, te w eten:
USD 61,34, omgerekend EUR 42,99, kosten EUR 7,00
CHF 87,15, omgerekend EUR 68,78, kosten EUR 7,00
EUR 78.031,10
GBP 2.579,22, omgerekend EUR 3.158,01

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Externe handelsdebiteuren ongeveer $
20 mln, circa $ 13 mln op moeder- en
zustervennootschappen

€ 3.920.453,41

€ 84.278,07

totaal

€ 3.920.453,41

€ 84.278,07

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Tot op heden geïnd voor zover het ten goede van de boedel komt: EUR
84.278,07.
Er loopt nog een discussie met een Griekse debiteur, die w eigerachtig is te
betalen, ondanks eerdere toezeggingen. Inmiddels is mondeling een schikking
getroffen met de advocaat van de Griekse debiteur op grond w aarvan deze
een bedrag van EUR 50.000,- zal betalen in een aantal termijnen. Tot op
heden zijn geen betalingen ontvangen. De overeenkomst van onze zijde
(opgesteld door onze Griekse advocaat met toestemming van de rechtercommissaris), deze overeenkomst is tot op heden niet ondertekend door de
w ederpartij. Inmiddels is een incassobureau in Griekenland ingeschakeld om
druk uit te oefenen en deze zaak af te kunnen w ikkelen. Inmiddels is deze aak
afgerond. Deze vordering blijkt oninbaar. Het is de curator gebleken dat deze
vordering onderdeel uitmaakt van een grootschalig oplichtingsschandaal aan
de zijde van de Griekse debiteur.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen van debiteuren. De verw achting is dat slechts een fractie van het
nominale bedrag zal kunnen w orden geïnd. Dat heeft te maken met
verrekeningen en het feit dat het bestand niet is bijgew erkt. De voornaamste
w erkzaamheden vinden plaats in andere groepsvennootschappen. De
afw ikkeling van dit faillissement is daarvan afhankelijk.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing, de bank is afgelost uit binnenkomende debiteuren.

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
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

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
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie geeft een goed beeld van de rechten en verplichten.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2007
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Neen (unaudited)
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Toelichting
Geen aanleiding.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Toelichting
Niet aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
geen. Zie ook de verslagen van Polaroid International en Polaroid Trading

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting
- Faillissementskosten
- Huur Vastned EUR 20.311,11
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Geen
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden geen.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

05-03-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.113.151,79

05-03-2019
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Toelichting

EUR 2.631.389,39 tot op heden ingediend
GBP 426.243,57
€ 3.110.895,36
Toelichting
Opgemeld totaalbedrag van € 3.110.895,36 bevat een door de curator
betw iste vordering van € 1.872.484,14 van een franse crediteur.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er zal een uitkering plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. In eerste
instantie zal het eigen actief van deze vennootschap kunnen w orden
uitgedeeld, vervolgens deelt zij mee in het actief van haar
moedervennootschap, Polaroid International. De hoogte van het actief is
afhankelijk van de afw ikkeling van de faillissementen in de Verenigde Staten,
die w orden afgew ikkeld door de Amerikaanse curator.

05-03-2019
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05.03.2019:
De curator is nog in afw achting van een eventuele uitdeling uit het
faillissement van Polaroid Corporation.
Onlangs is de slotuitkering uit het faillissement van Polaroid Corporation op
de boedelrekening van moedervennootschap Polaroid International B.V.
ontvangen.

04-11-2021
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Op grond van een herverdeling van kosten en baten tussen de verschillende
gefailleerde Polaroid-vennootschappen zal aan de boedel van PB Estate
Consumer Electronics Europe B.V. nog een bedrag van circa € 95.000,00
toekomen. De daadw erkelijke overboeking zal w aarschijnlijk in de komende
verslagperiode plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voorafgaand aan een in te plannen verificatievergadering w orden de
ingediende vorderingen gecontroleerd en w orden contactgegevens van de
diverse crediteuren gecontroleerd en zo mogelijk geactualiseerd. Gezien het
feit dat het faillissement meer dan 10 jaar geleden w erd uitgesproken zullen
deze w erkzaamheden nog enige tijd in beslag nemen.

10-09-2020
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In de komende verslagperiode zal door de curator een datum voor een
verificatievergadering w ordt gevraagd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
geen

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er w ordt gew erkt aan een afw ikkeling in nauw e samenhang met alle Europese
vennootschappen in Italië, Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk om tot een
zo hoog mogelijke opbrengst te komen voor de externe crediteuren. Aldus
w ordt getracht voor zover mogelijk vennootschappen buiten insolventie te
ontbinden.
Inmiddels zijn ook moedervennootschap International B.V. en
zustervennootschap Polaroid Trading B.V. in staat van faillissement verklaard,
met dezelfde curator. De Duitse zustervennootschap gevestigd nabij Frankfurt
verkeert in staat van faillissement. De curator, mr. J.A.D.M. Daniels is
aangesteld als curator over deze vennootschap.

05-03-2019
3

07.01.2018:
- De curator is nog in afw achting van de procedure in het faillissement van
Polaroid Corporation. Hieruit kan eventueel nog een uitdeling volgen;
- In afw achting van geschil pensioenverzekeraar Delta Lloyd;
- Eventueel voorbereiden verificatievergadering.
Met pensioenverzekeraar Delta Lloyd is een minnelijke regeling getroffen. Het
door Delta Lloyd aan de boedel te betalen bedrag van € 771.000,00 zal na
ondertekening van een vaststellingsovereenkomst w orden overgemaakt (op
de boedelrekening van Polaroid Trading B.V.).

10-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie hiervoor de toelichting in het faillissement van Polaroid Trading B.V..

05-03-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

04-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Alle opbrengsten en kosten gemaakt in de faillissementen behorende tot
"Polaroid" w orden ten gunste en laste gebracht van de boedelrekening van
Polaroid Trading B.V.. De omslag van de opbrengsten en kosten heeft
plaatsgevonden naar de individuele faillissementen. Het voornoemde vindt
plaats met toestemming van de rechter-commissaris. Zoals bekend is in dit
faillissement gekozen voor een bijzondere benadering, w aarbij door Polaroid
Trading bedragen beschikbaar w orden gesteld, om dochter en
zustervennootschappen in Europoa buiten faillissement af te w ikkelen,
hetgeen uiteindelijk in het belang is van de crediteuren van Polaroid Trading,
omdat zonder deze w ijze van afw ikkeling al deze vennootschappen zouden
failleren en de curatoren alle intercompany zullen inroepen. De daarmee
gepaarde faillissementskosten in al deze vennootschappen zouden er toe
leiden dat een groot deel van het actief verloren gaat in de afw ikkeling van de
afzonderlijke faillissementen, voordat het w eer terugkeert als
aandeelhoudersw aarde. Daarnaast is er dan een risico op conflicten. Nu w erkt
in Europa (met uitzondering van de UK die een eigen administrator heeft,
Alistair Beveridge van het kantoor Zolfo Cooper) alleen de Nederlandse
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curator. Tegenover de beschikbaarstelling van fondsen is een vordering
afgekocht. Daardoor is de gekozen benadering niet speculatief, omdat de
afkoop op zichzelf al in het voordeel van de schuldeisers is. Het bedrag w ordt
aangew end om crediteuren van deze buitenlandse Europese
vennootschappen te betalen en om de daarvoor benodigde w erkzaamheden
uit te voeren.
Aanvullend / Memorandum (bijlage):
In het kader van de bijzondere afspraken die zijn gemaakt in de Nederlandse
Polaroid faillissementen, w orden met medew erking van de curator in deze
faillissementen alle overige vennootschappen van Polaroid buiten faillissement
afgew ikkeld, met uitzondering van de Engelse vennootschappen, die een eigen
curator heeft, te w eten de heer Allistair Beveridge van Zolfo Cooper.
Voor een goed begrip van de w erkzaamheden van de curator, en de
ontw ikkelingen met betrekking tot de gemaakte bijzondere afspraken, zal in de
bijlage een overzicht w orden gegeven van de stand van zaken met betrekking
tot de relevante buitenlandse vennootschappen. In deze vennootschappen,
uitgezonderd Polaroid GmbH, is mevrouw Thérèse Sw iercynski de bestuurder,
of de gevolmachtigde procuratiehouder. De curator onderhoudt nauw contact
met haar, en maandelijks vindt een w erkbespreking plaats w aarin alle
vennootschappen en de zich daarin voordoende ontw ikkelingen en problemen
w orden doorgenomen. Vanw ege de vorderingen in de afw ikkeling van de
faillissementen zijn de w erkzaamheden van mevrouw Sw iercynski
teruggebracht tot incidenteel contact over een klein aantal rest vraagstukken.
Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan
voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan w orden.
De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het
verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de
vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een
crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.
De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.

Bijlagen
Bijlagen
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