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Pree Record Shop Service B.V. houdt zich bezig met de
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Mededelmg

ingevolge de richtlijnen van de Rechtbank Rotterdam zijn de
ontwikkelingen ten opzichte van het vorige openbare verslag
d. d. 8 oktober 2021 cursief weergegeven.

l.

ONTWIKKELINGEN

l. l

Voor de achtergronden wordt verwezen naar de eerdere openbare verslagen.

1. 2

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

De schuldvan de fiscale eenheidis als volgt vastgesteld:
EUR2.629.223**
4e kwartaal 2012:
EUR2.227. 826**
Ie kwartaal 2013:
2e kwartaal 2013:

EUR l. 655. 120**

artikel 29 lid 7 OB:
kosten:

EUR 1.081.3 64*
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 confonn het bezwaarschrift van
de curator verminderd.

Achttiende verslag: De artikel 29 lid 7 OB-claim is als gevolg van temggaven en
betalingen door niet-failliete groepsvennootschappen venninderd 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 de berekening van de curator dient de artikel
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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 kermen gegeven geen
naheffingsaanslag op te leggen. De fiscale vordering 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 vennootschap welk
bedrag aan de Belastingdienst moet uitbetalen en welke regresvorderingen er tussen de
vennootschappen zullen ontstaan. Dit onderzoek is afgerond. Een definitieve
opstelling kan pas worden gemaakt bij de afwikkeling van de faillissementen. Dan kan
ook worden vastgesteld of er in het faillissement van Free Record Shop Service B. V.
eenuitdelingkan plaatsvindenaan de 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 deverschillendeboedelswordt omgeslagen.
Eenentwintigste verslag: De schuld van de fiscale eenheid moet worden aangemerkt
als een 'deelbare geldschuld' (vgl. HR 14 febmari 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 veimootschap: 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-draagplichüge vennootschappen').
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Draagplichtig (totaal te betalen: circa EUR 13. 980. 000):

i.

PreeRecordShopB.V.

F 10/13/517

ii.
iii.

Free Record Shop (Mega)store B.V.
Van Leest Platenspeciaalzaken B. V.

F 10/13/518
F 10/13/521

iv.

Stationskiosken Beheer B. V.

P 10/13/522

v.

GM Company Stores B. V.

F 10/13/709

vi.

Fame Music Store v. o. f.

F 10/13/797

Niet-draagplichtig (totaal te ontvangen: circa EUR 6. 378. 000):

i.

PreeRecordShopHoldingB.V.

F 10/13/519

ii.

FreeRecord ShopServiceB.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. IVIaar 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 onverhaalbaargebleven gedeelte aangesproken(het tweede circuit).
Het voorgaande resulteert erin dat 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
gang worden gezet.

De niet-draagplichtige vennootschappen (waaronder Free 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 belastingtemggave - een uitkering worden gedaan aan de
concurrente schuldeisers. In het faillissement van Pree Record Shop Holding B.V. zal
ook een uitkering aan de concurrente schuldeisers worden gedaan.
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Vierentwintigste verslag: De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum
te bepalen voor de verificatievergadering.
Eennaderetoelichtingkan desgewenstwordenverkregenbij de curator.
1. 3

In de achttiende verslagperiode is tussentijds aangifte omzetbelasting gedaan over de
boedelperiode. Op basis van de aangifte heefit 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 ontvangenvan de Belastingdienst.

2.

GEREALISEERD ACTIEF / BOEDELREKENING

2. 1

Het boedelactief in dit faillissement bedraagt EUR 90. 246, 74, te vermeerderen met de
temggave omzetbelasting over de boedelperiode van EUR 8. 419, 00 (vgl. 1. 3 van dit
verslag).

2. 2

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt EUR 401, 51. 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.

OVERZICHT ACTIEF FRS-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. 778. 500, 00.
Failliete vennootschap

FameMusic B.V. (^opgeheven)

Gerealiseerd actief

44.466,98

Betaalde
boedelkosten

Tussentijdse uitdeling
BD

boedelrekenin

44.466,98

628. 237, 40

63.990,76

400.000,00

Free Record Shop Mega(store) B.V

1. 567.672,67

653. 965, 73

800.000,00

Free Record Shop B. V.

4. 675. 802. 57

4. 196. 268, 92

FreeRecord ShopHoldingB. V

5. 332. 330, 67

1.237. 316, 27

Fame Music Store VOF

Saldo

164. 246, 64

113. 706, 94
479. 533, 65

2.600.000,00

1. 495. 014, 40
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PreeRecordShopServiceB.V.
Pree Shared Service Center B. V.

GM CompanyStoresB.V.
StationskioskenBeheerB.V.

VanLeestPlatenspeciaalakenB.V
Free luteractive Services B. V

Totaal

4.

CREDITEUREN

4. 1

Boedelvordermgen

98.665, 74

98.264,23

401, 51
24. 032,39

71. 638, 51

47. 606, 12

2. 691. 202, 00

426.391,45

2.000.000,00

760.395,76

173.374,23

500.000,00

87. 021, 53

606.386,23

284.375.30

212. 169,00

109. 841,93

51. 609, 68

11. 634, 30

16. 528. 408, 21

7. 237. 654, 29

264. 810, 55

39. 975,38
6.512. 169, 00

2. 778. 584, 92

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

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

laste gebracht van de boedel van Free Record Shop Holding B.V. Deze salariskosten
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, en welk 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 Free
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 of meerdere faillissementen. Bij de werkzaamheden 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

Toedeling salaris

FameMusic B.V. (=opgeheven)

0, 00%

Fame Music Store VOF

2, 50%

FreeRecord ShopMega(store) B.V.

7, 50%

Free Record Shop B. V.

30, 00%

FreeRecord ShopHolding B.V.

30,00%

Free Record Shop Service B. V.

5, 00%

Free Shared Service Center B.V.

2, 50%
10, 00%

GM Company StoresB.V.
StationskioskenBeheer B.V.

5, 00%

Van Leest Platenspeciaalzaken B. V.

7, 50%

100,00%

Totaal

Een nadere toelichting kan desgewenst worden verkregen bij de curator. Voor
eventuele bezwaren dient men zichtot de rechter-commissaris te wenden.
4. 2

Preferente vordermg fiscus

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

omzetbelasting:
artikel 29 lid 7 OB-

EUR 6. 512. 169 **
EUR 1. 081.364 *

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.
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Achttiende verslag: De artikel 29 lid 7 OB-claim is als gevolg van temggaven en
betalingen door niet-faüliete groepsvennootschappen venninderd 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 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. De fiscale 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 vordermg UWV
Niet van toepassing.

44

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 oiu-echte 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
vorderingen worden onderzocht.

-9-

Vijfentwintigste verslag: Nog drie crediteuren hebben hun vordering ingetrokken. Er
resteren 66 crediteuren die eenvorderinghebbeningediend.
Zesentwintigste verslag: De vorderingen van de 66 crediteuren zijn op de
verificatievergaderingvan 29juni 2021 geverifieerd.
4. 6

Bedrag concurrente crediteuren

EUR 5.293. 592,03.
Vierentwintigste verslag: De beoordeling van de vorderingen heeft ertoe geleid dat
diverse ingediende vorderingen zijn ingetrokken 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
bepalenvoor de verificatievergadering.
Vijfentwintigste verslag: EUR 4. 452. 292, 49. Een verificatievergadering moet nog
plaatsvinden.

Zesentwintigste verslag: De som van de geverifieerde concurrente schulden bedraagt
EUR4.452.292,49
4. 7

Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet duidelijk of er 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 l .2 van dit verslag.
Eenentwintigste verslag: Door een nog te ontvangen belastingteruggave kan een
uitkering worden gedaan aan de concurrente schuldeisers. De curator heeft de rechtercommissaris gevraagd een datum te bepalen voor een verificatievergadering.
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 kwartaalvan 2020.
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Vierentwintigste verslag: De curator heeft het onderzoek naar en de discussies over de
ingediende vorderingen nagenoeg afgerond. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken een datumte bepalenvoor de verificatievergadering.
Vijfentwintigste verslag: Het onderzoek is afgerond. Er zal een datum voor een
verificatievergaderingwordenbepaald.
Zesentwintigste verslag: De verificatievergadering heeft op 29 juni 2021

plaatsgevonden en er zijn geen vorderingen betwist. Aan de concurrente schuldeisers
zal bij de afwikkelingeenuitkeringwordengedaan.

5.

OVERIG

5.l

Termijn afwückelingfaillissementen
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 Pree Record Shop Service B. V. kan
worden afgewikkeld.

Eenentwintigste verslag: De curator is voornemens in de komende 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;
daarzal eerst eenverificatievergaderingwordengehouden.
Tweeëntwintigste verslag: In het faillissement van Free Record Shop Service B. V.
onderzoekt en beoordeelt de curator de ingediende vorderingen. Daarna zal een datim
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 hand worden 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 acht faillissementen kan ook de afwikkeling
van het faillissement van Pree Record Shop Service B.V. verder ter hand worden
genomen.

Zevenentwintigste verslag: In de faillissementen van de groepsvennootschappen heeft
de curator de definitieffinanciëleverslagen (incl. uitdelingslijst) ter goedkeuring naar
de rechtbank gestuurd. De curator is in afwachting van de goedkeuring van de rechtercommissaris en een datum waarop de uitdelingslijsten ter inzage liggen. Nadat de
uitdelingslijsten verbindend zijn geworden, kunnen de afwikkelingen verder in gang
worden gezet.

Achtentwintigste verslag: De faillissementen van de groepsvennootschappen zijn op
30 november 2021 geëindigd door het verbindend -worden van de uitdelingslijsten. De
curator is in deze faillissementen in afwachting van belastingteruggaven, waarna de
slotuitkeringen (incl. uitkeringen aan Free Record Shop Service B.K) kunnen -worden
gedaan. Na deze uitkeringen kan de afwikkeling van het faillissement van Free Record

Shop Service B. V. (en Free Record Shop Holding B. V. ) verder ter hand worden
genomen.

5.2

Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:
afwachten uitkeringen andere FRS-faillissementen,
daarna: afwikkeling.
5. 3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
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Aan dit globaleverslagkunnen geenrechten wordenontleend.

_..RottGï:dam, -7-fanuari 2022
\. f^
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