Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.
ZESENTWINTIGSTE OPENBARE
VERSLAG
EX
ARTIKEL
73A
FAILLISSEMENTSWETIN HET FAILLISSEMENTVAN FREE RECORD SHOP
SERVICE B.V.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Free
Record Shop Service B. V., statutair gevestigd te Capelle aan
den Ussel en kantoorhoudende te (2908 LJ) Capelle aan den

inzake

Ussel aan de Essebaannr. 55

faillissementsnummer

:

F 10/13/555

datum faillissement

4 juni 2013

curator

Mr. J.P.M. Borsboom
Borsboom & Hamm Advocaten
Postbus 293

3000AG ROTTERDAM
tel. : 010-2012939
www.borsboomhamm.nl
Tot l februari 2017 ook: Mr. H.E. G.P van Rootselaar

rechter-commissans

Mr. W.J. Roos-van Toor
Tot 18 mei 2016 ook: Mr. R. Kruisdijk

datum verslag

8 juli 2021

activiteiten onderneming

Free Record Shop Service B.V. houdt zich bezig met de
inkoop van voorraad muziek, films en entertainment.

personeel
verslagperiode

8 april 2021 tot en met 7 juli 2021
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Mededeling

ingevolge de richtlijnen van de Rechtbank Rotterdam zijn de
ontwikkelingen ten opzichte van het vorige openbare verslag
d.d. 8 april 2021 cursiefweergegeven.

l.

ONTWIKKELINGEN

l. l

Voor de achtergronden wordt verwezen naar de eerdere openbare verslagen.

1. 2

Free Record Shop Service B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de
fiscale eenheid voor de OB.

De schuld van de fiscale eenheidis als volgt vastgesteld:
4e kwartaal 2012:

EUR 2. 629. 223 **

l e kwartaal 2013:

EUR 2. 227. 826 **

2e kwartaal 2013:

EUR 1. 655. 120**

artikel 29 lid 7 OB:

EUR 1. 081. 3 64*

kosten:

EUR

totaal:

EUR 7. 601. 858

8. 325

* Aan de hand van de lijsten van ingediende schuldvorderingen is onderzoek gedaan
naar de omvang van de artikel 29 lid 7 OB-schuld. De curator heeft de Belastingdienst
verzocht de artikel 29 lid 7 OB-claim te verminderen tot een bedrag van

EUR 1. 138. 772. De Belastingdienst heeft de aanslag conform het bezwaarschrift van
de curator verminderd.

Achttiende verslag: De artikel 29 lid 7 OB-claim is als gevolg van teruggaven en

betalingen door niet-failliete groepsvennootschappen verminderd met EUR 57. 407 tot
eenbedragvan EUR l . 081.364.

Vijfentwintigste verslag: Bij de beoordeling van de ingediende vorderingen ter
voorbereiding op de verificatievergadering is gebleken dat diverse crediteuren onjuiste
opgave hebben gedaan van BTW. Als gevolg hiervan dient de artikel 29 lid 7 OBclaim te worden gewijzigd. Op basis van deberekening van de curator dient de artikel

-3-

29 lid 7 OB-claim met circa EUR 70. 000, -- te worden verhoogd. De curator overlegt
hierover met de Belastingdienst.

Zesentwintigste verslag: De Belastingdienst heeft te kennen gegeven geen

naheffingsaanslag op te leggen. Defiscalevordering blijft dus ongewijzigd.
** In overleg met de Belastingdienst en de rechter-commissaris heeft de curator
besloten de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid van EUR 6. 512. 169,00
tussentijds te voldoen. De uitkering is verricht vanaf de boedelrekeningen van zes

groepsvennootschappen (sub 3 van dit verslag). Bij de afwikkeling zal worden
onderzocht hoe deze tussentijdse uitkering moet worden doorbelast aan de
verschillende boedels.

Alle FRS-vennootschappen behorend tot de fiscale eenheid OB zijn hoofdelijk

aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst voor het geheel van deze schuld. Er
wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin elk van de vennootschappen materieel
aan het ontstaan van deze schuld heeft bijgedragen. Aan de hand van de uitkomsten

van dit onderzoek kan een berekening worden opgesteld welke vemiootschap welk
bedrag aan de Belastingdienst moet uitbetalen en welke regresvorderingen er tussen de

vennootschappen zullen ontstaan. Dit onderzoek is afgerond. Een definitieve
opstelling kanpas worden gemaakt bij de afwikkeling van de faillissementen. Dankan
ook worden vastgesteld of er in het faillissement van Free Record Shop Service B.V
eenuitdeling kan plaatsvinden aande concurrente schuldeisers.

Twintigste verslag: De curator bereidt de afwikkeling van de faillissementen van de
FRS-groep voor. In een volgend verslag zal worden toegelicht hoe de fiscale schuld
over de verschillende boedels wordt omgeslagen.

Eenentwintigste verslag: De schuld van de fiscale eenheid moet worden aangemerkt
als een 'deelbare geldschuld' (vgl. HR 14 februari 2003, JOR 2003/133); dat betekent
dat de schuld over de verschillende onderdelen moet worden verdeeld naar de mate
waarin elk van de onderdelen materieel aan het ontstaan van de schuld heeft

bijgedragen. De curator heeft de fiscale schuld toegerekend per vennootschap: zes
vennootschappen zijn per saldo een bedrag aan omzetbelasting verschuldigd
('draagplichtige vennootschappen') en vier vennootschappen hebben per saldo een
bedrag te vorderen van de Belastingdienst ('niet-draagplichtige vennootschappen').
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Draagplichtig(totaal tebetalen: circaEUR 13.980.000):
l.
FreeRecordShopB.V.
F l 0/13/517
u.
FreeRecordShop(Mega)storeB.V. F 10/13/518
111.

Van Leest Platenspeciaalzaken B. V.

F 10/13/521

IV.

Stationskiosken Beheer B.V.

F 10/13/522

v.

GM CompanyStoresB.V.

F l 0/13/709

VI.

Fame Music Store v. o. f.

F 10/13/797

Niet-draagplichtig(totaal te ontvangen:circaEUR6.378.000):
i.
FreeRecordShopHoldingB.V.
F 10/13/519
ü.
FreeRecordShopServiceB.V.
F 10/13/555
iii.

Free Shared Service Center B.V.

F 10/13/745

iv.

Free Interactive Services B. V.

F 10/19/200

Het uitgangspunt is dat de draagplichtige vennootschappen ieder hun eigen aandeel in
de schuld betalen. Maar niet alle draagplichtige vennootschappen hebben voldoende
actief om hun aandeel in de schuld te betalen. Dat betekent dat een omslag moet

plaatsvinden. Het wettelijk systeem gaat daarbij uit van zgn. 'gescheiden circuits'. Dat
houdt kort gezegd in dat de niet-betaalde schuld eerst wordt omgeslagen over de
andere draagplichtige schuldenaren (het eerste circuit); de niet-draagplichtige
vennootschappen blijven nog buiten schot. Pas als de draagplichtige vennootschappen
niet de gehele schuld kunnen voldoen, worden de niet-draagplichtige vennootschappen
voor het onverhaalbaar gebleven gedeelte aangesproken (het tweede circuit).

Het voorgaanderesulteert erindat de zes draagplichtige vennootschappen al hun actief
moeten aanwenden ter delging van de schuld van de fiscale eenheid (waarbij rekening
moet worden gehouden met gelijk gerangschikte hoog preferente vorderingen); in deze
faillissementen komt het niet tot een uitkering aan de laag preferente en concurrente

schuldeisers. In de komende periode zal de afwikkeling van deze faillissementen in
gangwordengezet.

De niet-draagplichtige vennootschappen (waaronder Pree Record Shop Service B. V.)
dienen het onverhaalbaar gebleven gedeelte van de vordering van de fiscale eenheid
voldoen. In het faillissement van Free Record Shop Service B.V. kan - mede door een

grote te verwachten belastingteruggave - een uitkering worden gedaan aan de
concurrente schuldeisers. In het faillissement van Free Record Shop Holding B. V. zal

ook eenuitkering aande concurrente schuldeisers worden gedaan.
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Vierentwintigste verslag: De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum
te bepalen voor de verificatievergadering.
Een nadere toelichting kan desgewenst worden verkregen bij de curator.

1. 3

In de achttiende verslagperiode is tussentijds aangifte omzetbelasting gedaan over de

boedelperiode. Op basis van de aangifte heeft de boedel van FRS Service B.V. recht
op een teruggave van EUR 8. 419, 00. In de twintigste verslagperiode is het bedrag van
EUR 8.419, 00 ontvangen van de Belastingdienst.

2.

GEREALISEERDACTIEF/ BOEDELREKENmG

2.l

Het boedelactief in dit faillissement bedraagt EUR 90. 276, 68, te vermeerderen met de

teruggave omzetbelasting over de boedelperiode van EUR 8. 419, 00 (vgl. 1. 3 van dit
verslag).

2. 2

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt EUR 34. 431, 45. Van deze rekening

is de factuur voor het gebruik van www. crediteurenlijst. nl voldaan. Voorts zijn de
salariskostenvan de curator voldaan (vgl. 4. 1).

3.

OVERZICHTACTIEFFRS-GROEP

In de faillissementen van de FRS-groep is circa EUR 16. 530. 000 aan boedelactief

gerealiseerd. Hierop zijn reeds diverse kosten in mindering gebracht in verband met de
voortzetting van de exploitatie door de curatoren. Voorts zijn de boedelschulden voor
zover mogelijk voldaan. Bovendien is er een bedrag van EUR 6. 512. 169, 00 middels

een tussentijdse uitdeling aan de Belastingdienst voldaan. Het totale saldo van de
diverse boedelrekeningen in de FRS-faillissementen bedraagt circa EUR 2. 976. 000, 00.
FaiIUete vennootschap

FameMusic B.V. (^opgeheven)
Fame Music Store VOF

PreeRecord ShopMega(store) B.V

Gerealiseerd actief
44. 466, 98

Betaalde

Tussentijdse uitdeling

Saldo

boedelkosten

BD

boedelrekenin

44. 466, 98

628.263,80

54. 639,38

400.000,00

1. 567. 672, 67

636.855,41

800.000,00

Free Record ShopB.V.

4. 676. 091, 00

4. 152.646. 91

Free Record ShopHoldingB.V.

5. 334. 282, 04

1.202. 721, 18

173.624,42
130.817,26
523. 444, 09

2.600.000,00

1. 531. 560, 86
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Free Record Shop ServiceB.V.
Free Shared Service Center B.V.
GM Company Stores B. V.
Stationskiosken Beheer B. V.

VanLeestPlatenspeciaalzakenB.V
Free Interactive Services B.V

Totaal

4.

CREDITEUREN

4.l

Boedelvordermgen

34. 431. 45

64.264,23

9S. 695. 6S

33.724,73

71. 638,51

37. 913, 78

2. 691.399,53

406. 497, 44

2.000.000,00

760. 395,76

164.838,25

500. 000, 00

95. 557,51

212. 169,00

121. 014, 94

6.512. 169, 00

2. 976. 603, 28

606. 386, 23

273.202,29

51. 609,68

4.083,75

16. 530. 901, SS

7. 042. 129, 60

284.902,09

47. 525,93

De boedelvordering voor het gebruik van www.crediteurenli'st. nl van EUR 248, 05 is
voldaan. Er zijn geen andere boedelvorderingen.
Salaris

De salariskosten van de curator(en) in de FRS-faillissementen zijn eerst volledig ten

laste gebracht van de boedel van Pree Record Shop Holding B.V. Deze salanskosten
moeiten nog worden verdeeld over de verschillende boedels van de FRS-

vennootschappen. De curator heeft onderzocht welk deel van de bestede tijd
betrekking heeft op de afwikkeling van alle faillissementen gezamenlijk, enwelk deel
van de bestede tijd valt toe te delen aan een specifiek faillissement. Uit dit onderzoek

is gebleken dat het grootste deel van de werkzaamheden valt toe te delen aan de
faillissementen van Free Record Shop Holding B.V. en Free Record Shop B.V. De
curator is voornemens de rechter-commissaris een gemotiveerd voorstel te doen voor

de toedeling van de salariskosten. Op basis van dit voorstel wordt de boedel van Pree

Record Shop Service B.V. voor 5% belast; het restant wordt verdeeld over de andere
boedels. De curator heeft dit voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtercommissans.

De rechter-commissaris heeft het voorstel van de curator goedgekeurd. De curator

heeft voor zijn voorstel in kaart gebracht welke tijd betrekking heeft op de
gezamenlijke afwikkeling van de faillissementen (te denken valt aan de
correspondentie met de Belastingdienst over de fiscale eenheid en het oorzaken- en

rechtmatigheidsonderzoek), en welke tijd specifiek kan worden toebedeeld aan de
afwikkeling van een ofmeerdere faillissementen. Bij dewerkzaamheden die specifiek
aan een of meerdere faillissementen kunnen worden toebedeeld kan worden gedacht
aan de werkzaamheden met betrekking tot de (verkoop van de) winkels, het realiseren
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van de doorstarts, de afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden, de afspraken met

de dwangcrediteuren, de personeelsaangelegenheden, de afwikkeling van de
huurovereenkomsten en de liquidatie van de niet-failliete groepsvennootschappen.

Op basis van de toedeling van de werkzaamheden zijn de salariskosten als volgt over
de verschillende boedels verdeeld:

Failliete vennootschap

FameMusic B.V. (=opgeheven)

Toedeling salaris
0, 00%

Fame Music Store VOF

2, 50%

Free Record ShopMega(store) B.v.

7,50%

Free Record ShopB.V.

30, 00%

Free Record ShopHolding B.V.

30, 00%

Pree Record Shop Service B. V.

5, 00%

Free Shared Service Center B.V.

2, 50%

GM Company StoresB.V.

10, 00%

Stationskiosken Beheer B.V.

5,00%

VanLeestPlatenspeciaalzakenB.V.

7, 50%

Totaal

100,00%

Een nadere toelichting kan desgewenst worden verkregen bij de curator. Voor
eventuelebezwarendient men zichtot derechter-commissaris te wenden.
4. 2

Preferente vordering fiscus

Free Record Shop Service B. V is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de
fiscale eenheid van:

omzetbelasting:

EUR 6. 512. 169 **

artikel 29 lid 7 OB:
kosten:

EUR 1.081.364 *
EUR
8. 325

totaal:

EUR 7. 601. 858

* Aan de hand van de lijsten van ingediende schuldvorderingen is onderzoek gedaan
naar de omvang van de artikel 29 lid 7 OB-schuld. De curator heeft de Belastingdienst
verzocht de artikel 29 lid 7 OB-claim te verminderen tot een bedrag van

EUR 1. 138. 772. De Belastingdienst heeft de aanslag confomi het bezwaarschrift van
de curator verminderd.
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Achttiende verslag: De artikel 29 lid 7 OB-claim is als gevolg van temggaven en

betalingen door niet-failliete groepsvennootschappen verminderd met EUR 57. 407 tot
eenbedrag van EUR l . 081. 364.

Vijfentwintigste verslag: Bij de beoordeling van de ingediende vorderingen ter
voorbereiding op de verificatievergadering is gebleken dat diverse crediteuren onjuiste

opgave hebben gedaan van BTW. Als gevolg hiervan dient de artikel 29 lid 7 OBclaim te worden gewijzigd. Op basis van de berekening van de curator dient de artikel
29 lid 7 OB-claim met circa EUR 70. 000, - te worden verhoogd. De curator overlegt
hierover met de Belastingdienst.

Zevenentwintigste

verslag: De Belastingdienst heeft te kennen gegeven geen

naheffingsaanslag op te leggen. Defiscale vordering blijft ongewijzigd.
** In overleg met de Belastingdienst en de rechter-commissaris heeft de curator
besloten de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid van EUR 6. 512. 169, 00
tussentijds te voldoen. De uitkering is verricht vanaf de boedelrekeningen van zes

groepsvennootschappen (sub 3 van dit verslag). Bij de afwikkeling zal worden
onderzocht hoe deze tussentijdse uitkering moet worden doorbelast aan de
verschillende boedels.

4. 3

Preferente vordering UWV
Niet van toepassing.

4.4

Andere preferente crediteuren
Niet van toepassing.

4. 5

Aantal concurrente crediteuren

Ingediend:75.

Vierentwintigste verslag: Bij de beoordeling van de vorderingen is gebleken dat
diverse partijen ten onrechte een vordering ter verificatie hebben ingediend. Op
verzoek van de curator hebben deze partijen hun vordering ingetrokken. Er resteren 69

crediteuren die een vordering ter verificatie hebben ingediend, waarvan nog enkele
vorderingenwordenonderzocht.
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Vijfentwintigste verslag: Nog drie crediteuren hebben hun vordering ingetrokken. Er
resteren 66 crediteuren die een vordering hebben ingediend.

Zesentwintigste verslag: De vorderingen van de 66 crediteuren zijn op de
verificatievergadering van 29juni 2021 geverifieerd.
4. 6

Bedragconcurrente crediteuren
EUR 5.293. 592,03.

Vierentwintigste verslag: De beoordeling van de vorderingen heeft ertoe geleid dat

diverse ingediende vorderingen zijn ingeti-okken of verminderd. Na de beoordeling
resteert thans een totaalbedrag van EUR 4. 673. 122, 65. Enkele vorderingen worden

nog onderzocht. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum te
bepalen voor de verificatievergadering.

Vijfentwintigste verslag: EUR 4. 452. 292, 49. Een verificatievergadering moet nog
plaatsvinden.

Zesentwintigste verslag: De som van de geverifieerde concurrente schulden bedraagt
EUR 4. 4 52. 292, 49

4.7

Verwachtewijze van afwikkeling

Het is nog niet duidelijk ofer een uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden

gedaan. Dit hangt af van de interne draagplicht in de schuld van de fiscale eenheid;
vgl. randnummer 1. 2 van dit verslag.

Eenentwintigste verslag: Door een nog te ontvangen belastingtemggave kan een
uitkering worden gedaan aan de concurrente schuldeisers. De curator heeft de rechtercommissaris gevraagd een datum te bepalen voor eenverificatievergadering.
Tweeëntwintigste verslag: In overleg met de rechter-commissaris is bepaald dat de

ingediende vorderingen eerst nader zullen worden beoordeeld. Dit onderzoek is
gaande. Daarna zal een datum voor een verificatievergadering worden bepaald;
vermoedelijk in het laatste kwartaal van 2020.
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Vierentwintigste verslag: De curator heefthet onderzoek naar en de discussies over de
ingediende vorderingen nagenoeg afgerond. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken een datum te bepalen voor de verificatievergadering.

Vijfentwintigste verslag: Het onderzoek is afgerond. Er zal een datum voor een
verificatievergadering worden bepaald.

Zesentwintigste verslag: De verificatievergadering

heeft op 29 juni 2021

plaatsgevonden en er zijn geenvorderingen betwist. Aan de concurrente schuldeisers
zal bij de afwikkeling een uitkering worden gedaan.

5.

OVEMG

5. 1

Termijn afwikkelingfaillissementen

Onduidelijk. Dit is (mede) afhankelijk van de voortgang in de faillissementen van de
gelieerde vennootschappen. In dit kader wordt verwezen naar het zevenentwintigste
openbare verslag in het faillissement van Pree Record Shop Holding B.V.

Twintigste verslag: De curator bereidt de afwikkeling van de faillissementen van de
FRS-groep voor. De verwachting is dat het afwikkelingsproces vanaf het tweede
kwartaal van 2020 in gang wordt gezet. Het is nog niet mogelijk om uitspraken te doen
over de termijn waarop het faillissement van Free Record Shop Service B. V. kan
wordenafgewikkeld.

Eenentwintigste verslag: De curator is voornemens in dekomende verslagperiode acht
faillissementen behorend tot de FRS-groep voor te dragen voor afwikkeling. Het
faillissement van Free Record Shop Service B.V. kan nog niet worden afgewikkeld;
daar zal eerst een verificatievergadering worden gehouden.

Tweeëntwintigste verslag: In het faillissement van Free Record Shop Service B. V.
onderzoekt en beoordeelt de curator de ingediende vorderingen. Daarna zal een datum

voor de verificatievergadering worden bepaald. De afwikkeling van de acht andere
FRS-faillissementen is in voorbereiding.
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Vierentwintigste verslag: De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum

te bepalen voor de verificatievergadering. Na de verificatievergadering kan de
(verdere) afwikkeling van het faillissement ter handworden genomen.
Zesentwintigste verslag: Op 29 juni 2021 is de verificatievergadering gehouden. Acht

andere faillissementen behorend tot de FRS-groep zijn voorgedragen voor
afwikkeling. Na de afwikkeling van deze achtfaillissementen kan ook de afwikkeling
van het faillissement van Free Record Shop Service B.V. verder ter hand worden
genomen.

5.2

Plan van aanpak

In dekomende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
afwachten afwikkeling andere FRS-faillissementen;
daarna: afwikkeling.
5.3

Indieningvolgend verslag
Over drie maanden.

Aan dit globale verslag kunnen geenrechten worden ontleend.

Rotterdam, 8 juli 2021
C >0

J.P.M. Borsbo ,
ator

