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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fotovak Engel B.V.

17-09-2018
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Handel in foto- en film- en geluidsapparatuur, vervaardigen van foto's en films
en tevens verkoop van cadeauartikelen.

17-09-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 4.150.790,00

2015

€ 1.197.026,00

2016

€ 593.024,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo

17-09-2018
1

Boedelsaldo
17-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
17-09-2018
1

van
5-6-2018
t/m
16-9-2018

03-01-2019
2

van
17-9-2018
t/m
2-1-2019

11-07-2019
3

van
3-1-2019
t/m
11-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8,25 uur

2

0,48 uur

3

5,25 uur

totaal

13,98 uur

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 14,36.

11-07-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Fotovak Engel B.V. ("Fotovak Engel") is een familiebedrijf in de handel in fotoen film- en geluidsapparatuur alsook het vervaardigen van foto's en films.
Daarnaast w orden in de w inkel cadeauartikelen verkocht die hiermee verband
houden. De onderneming w ordt sinds 1999 gedreven door de familie Schep. De
heer Schep is indirect bestuurder van Fotovak Engel via zijn

17-09-2018
1

houdstermaatschappij M.G. Schep Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met verzekeringen.

17-09-2018
1

1.4 Huur
Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

17-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De (indirect) bestuurder heeft hierover aan de curator verklaard dat de
(foto)detailhandel door de digitalisering van de fotobranch in de afgelopen
jaren en het langzame herstel na de financiële crisis, sterk onder druk is komen
te staan w aardoor de resultaten van Fotovak Engel sterk zijn teruggelopen en
de activiteiten van Fotovak Engel, maar ook die van haar
zusterondernemingen, niet langer rendeerde. Van de aanvankelijk 11
Nederlandse en 2 Belgische w inkels die door Fotovak Engel en tw ee aan
Fotovak Engel gelieerde vennootschappen w erden gedreven, resteerde in
2016 nog slechts 1 w inkel.
Fotovak Engel en de aan haar gelieerde vennootschappen w erden extern
gefinancierd door ING Bank. Fotovak Engel en de aan haar gelieerde entiteiten
w aren sinds 2013 ondergebracht bij de Bijzonder Beheer afdeling van ING
Bank. Daarnaast heeft de (indirect) bestuurder, zo heeft hij verklaard, in de
afgelopen jaren vanuit zijn privévermogen aanzienlijke bedragen in Fotovak
Engel geïnvesteerd. Uiteindelijk is in overleg met ING Bank, als financier en
zekerheidsgerechtigde, een reorganisatie voorbereid. Deze reorganisatie is
uitgevoerd maar heeft desondanks niet geleid tot de verbeteringen die
noodzakelijk w aren om de onderneming opnieuw te laten renderen. In
september 2017 heeft ING Bank dan ook aangegeven geen vertrouw en te
hebben in de toekomst van de onderneming w aarna de markt is verkent en
gezocht is naar een koper. Uiteindelijk zijn de activa van Fotovak Engel,
alsmede de activa van de zusterondernemingen van Fotovak Engel, per 1
februari 2018 verkocht aan KameraExpress. Met het deel van de
verkoopopbrengst dat uit hoofde van deze transactie aan Fotovak Engel
toekw am is getracht een akkoord buiten faillissement aan te bieden aan haar
crediteuren.Hiermee hebben niet alle crediteuren ingestemd. Fotovak Engel
had onder meer een schuld aan BNP Paribas uit hoofde van een
leaseovereenkomst met betrekking tot kopieerapparaten. Nadat de activiteiten
w aren gestaakt heeft BNP Paribas de kopieerapparaten teruggehaald. Toen de
vordering van BNP Paribas niet w erd voldaan en ook geen uitzicht op
voldoening zou bestaan heeft BNP Paribas het faillissement van Fotovak Engel
aangevraagd, hetgeen op 5 juni 2018 is uitgesproken.

17-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

17-09-2018
1

De w erknemers hebben ingestemd met de beëindiging van hun dienstverband
w aarbij de meesten een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden hebben
gekregen bij KameraExpress.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

03-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Zie 7.6

11-07-2019
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Reeds voor datum faillissement w aren de activiteiten gestaakt en alle activa
van Fotovak Engel overgedragen. De curator zal deze transactie nader
onderzoeken.

17-09-2018
1

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
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

5. Bank/Zekerheden

03-01-2019
2

5.1 Vordering van bank(en)
ING Bank had een vordering van ca. EUR 960.000,-. ING Bank heeft na
ontvangst van een gedeelte van de verkoopopbrengst, hetgeen voldoening
van een zeer summier deel van haar vordering inhield, aan Fotovak Engel
finale kw ijting verleend. De vordering van ING Bank w as gesecureerd met een
pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad.

17-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
De leaseovereenkomst met BNP Paribas w as reeds beëindigd.

17-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Zie 5.1.

03-01-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft van Degreef & Partner, Lomographische AG, Info/Europafoto,
TSE Imaging B.V. en Impossible B.V. een melding ontvangen dat sprake zou
zijn van een eigendomsvoorbehoud op geleverde voorraad. De voorraad ter
zake w aarvan dit eigendomsvoorbehoud w as bedongen heeft de curator bij
aanvang van het faillissement niet aangetroffen.

17-09-2018
1

De curator heeft deze crediteur hiervan in kennis gesteld.

11-07-2019
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij zich bij de curator gemeld die zich op deze
rechten beroept.

03-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij zich bij de curator gemeld die zich op deze
rechten beroept.

03-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-01-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

17-09-2018
1

De curator heeft voldoende inzage gehad in de rechten en verplichtingen van
Fotovak Engel B.V.

11-07-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Fotovak Engel heeft de jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 tijdig
gedeponeerd.

17-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te
kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten
van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 BW ).

17-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

17-09-2018
1

Op basis van de administratie blijkt dat aan de stortingsverplichting is
voldaan.

11-07-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-09-2018
1

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2019
3

De bestuurder heeft de curator voldoende geïnformeerd en de curator heeft
geen redenen om aan te nemen dat sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

17-09-2018
1

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2019
3

De curator heeft onderzoek gedaan naar de verkooptransactie die kort voor
datum faillissement heeft plaatsgevonden en w aarmee de onderneming
feitelijk is overgedragen aan KameraExpress Haarlem B.V.
De curator heeft in deze transactie geen onregelmatigheden w aargenomen
en acht de verkoopprijs die is betaald voor de activa marktconform. Dit w ordt
ook ondersteund door de beschikbare taxatierapporten. Opgemerkt w ordt
dat de voorraad op het moment van verkoop reeds aanzienlijk w as
afgenomen zodat de w aarde daarvan in tegenstelling tot de w aarde die volgt
uit het taxatiebedrag aanzienlijk w as verminderd (okt.2017 vs febr. 2018)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar voornoemde
onderw erpen.

17-09-2018
1

Afgerond

11-07-2019
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.760,00

17-09-2018
1

€ 4.001,00

03-01-2019
2

De fiscus heeft een bedrag ter hoogte van € 3.808,00 betreffende de W et
tegemoetkomingen loondomein over 2017 verrekend met de openstaande
vorderingen.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.745,00

17-09-2018
1

Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

17-09-2018
1

23

03-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.064.633,95

17-09-2018
1

€ 1.067.244,31

03-01-2019
2

€ 1.065.136,64

11-07-2019
3

Japanse Yen 2.107,67

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

03-01-2019
2

Zie 10.1

11-07-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter
verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder
recht w ensen te beroepen.

03-01-2019
2

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

03-01-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal het handelen van de bestuurder nader onderzoeken alsmede
alle voorkomende w erkzaamheden uitvoeren.

17-09-2018
1

Nu alle w erkzaamheden van de curator zijn voltooid en geen voor uitw inning
vatbare actieve bestanddelen aanw ezig zijn en gezien het feit dat het
boedelactief onvoldoende is om enige schuldvordering te kunnen voldoen,
verzoekt de curator de rechter-commissaris het faillissement voor te dragen
voor opheffing op grond van artikel 16 Fw .

11-07-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

17-09-2018
1

De curator verzoekt de rechter-commissaris het faillissement voor te dragen
voor opheffing.

11-07-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

