Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
13-02-2020
F.16/17/48
NL:TZ:0000010714:F002
24-01-2017

R-C
Curator

mr. PAM Penders
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Foto Prof B.V.

18-04-2018
5

Gegevens onderneming
Curanda heeft haar statutaire zetel in Naarden.

18-04-2018
5

Zij hield kantoor aan de Vlierberg 4 02 te (3755 BS) Eemnes.

Activiteiten onderneming
De vennootschappen richtten zich op het verzorgen van schoolfotografie in de
ruimste zin van het w oord.

18-04-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 475.776,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -121.423,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2016 is (nog) niet opgemaakt. W anneer dit alsnog gebeurt, is
afgesproken dat de boedel een kopie ontvangt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-04-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-04-2018
5

Toelichting
Curanda had geen personeel in dienst

Boedelsaldo
€ 16.895,37

18-04-2018
5

€ 32.144,66

10-07-2018
6

Toelichting
De tw eede afrekening die is ontvangen vanw ege de verkoop van de activa
(opdrachten) met betrekking tot het najaar 2017 leverde in dit faillissement
een aanzienlijke opbrengst op (zie bij activa).
€ 32.148,17

18-10-2018
7

€ 32.151,39

30-01-2019
8

€ 32.153,77

09-05-2019
9

€ 32.156,17

14-08-2019
10

€ 38.413,22

14-11-2019
11

Toelichting
Het saldo is gestegen door betaling van een deel van het schikkingsbedrag dat
is overeengekomen. Zie hierna bij rechtmatigheid.
€ 38.415,96

Verslagperiode

13-02-2020
12

Verslagperiode
van
8-1-2018

18-04-2018
5

t/m
16-4-2018
van
17-4-2018

10-07-2018
6

t/m
3-7-2018
van
18-10-2018

30-01-2019
8

t/m
28-3-2019
van
10-5-2019

14-08-2019
10

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

14-11-2019
11

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

13-02-2020
12

t/m
12-2-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

1 uur 3 min

6

1 uur 6 min

7

0 uur 15 min

8

0 uur 48 min

9

0 uur 36 min

10

0 uur 30 min

11

0 uur 15 min

12

0 uur 15 min

totaal

4 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn aan dit faillissement 8,85 uur besteed, die als volgt kunnen
w orden onderverdeeld:

18-04-2018
5

Curator: 5,15 uur
W aarnemend curator: 3,15 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur
In totaal zijn aan dit faillissement thans de volgende uren besteed:

10-07-2018
6

Curator: 6,25 uur
W aarnemend curator: 3,15 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur
In totaal zijn aan dit faillissement thans de volgende uren besteed:

18-10-2018
7

Curator: 6,25 uur
W aarnemend curator: 3,40 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur

In totaal zijn aan dit faillissement thans de volgende uren besteed:

30-01-2019
8

Curator: 7,05 uur
W aarnemend curator: 3,40 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur
De w erkzaamheden w orden verdeeld over de diverse faillissementen in dit
cluster.

In totaal zijn aan dit faillissement thans de volgende uren besteed:

09-05-2019
9

Curator: 7,65 uur
W aarnemend curator: 3,40 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur
De w erkzaamheden w orden verdeeld over de diverse faillissementen in dit
cluster.
In totaal zijn aan dit faillissement thans de volgende uren besteed:
Curator: 8,15 uur
W aarnemend curator: 3,40 uur
Faill.medew erkster: 0,55 uur
De w erkzaamheden w orden verdeeld over de diverse faillissementen in dit
cluster.

14-08-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschappen richtten zich op het verzorgen van schoolfotografie. Dit
betrof zow el bassischolen als middelbare scholen, w aarvoor (bijvoorbeeld) ook
schoolpassen w erden gemaakt.

18-04-2018
5

Alle vier de vennootschappen (Foto Kino, Foto Prof, Foto Van Heezen en LH
Schoolfotografie) zijn dochters van Barlotec Holding B.V. Foto Kino handelende
ook onder de naam Foto Zuid.
De heer Kruisw ijk is (middellijk) bestuurder van alle genoemde
vennootschappen.

1.2 Lopende procedures
Geen meer. Alle lopende procedures zijn geschorst en de desbetreffende
crediteuren hebben hun vorderingen ter verificatie ingediend.

18-04-2018
5

1.3 Verzekeringen
Zijn opgezegd of beëindigd vanw ege het faillissement.

18-04-2018
5

1.4 Huur
Deze is opgezegd na verkregen toestemming.

18-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De directeur stelt dat men al geruime tijd te kampen had met een grote
terugloop in het aantal opdrachten. Dit w as, aldus de directeur, te w ijten aan
diverse oorzaken. Ook speelde een rol dat de personeelskosten relatief hoog
w aren en er sprake w as van jaarlijkse perioden w aarin er niet of nauw elijks
opdrachten kw amen (in de w intermaanden en in de schoolvakanties).
Uiteraard liepen de kosten w el door w anneer de ondernemingen feitelijk stil
lagen. Daarnaast w as er een relatief hoog ziekteverzuim onder het personeel.
Uiteindelijk ontstonden er grote fiscale schulden. Toen bleek dat daarvoor
geen regeling kon w orden getroffen, is besloten het faillissement van de
w erkmaatschappijen aan te vragen.

18-04-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-04-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-04-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

18-04-2018
5

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

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is niet van toepassing; er zijn geen stil verpande zaken

18-04-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Opdrachten van diverse scholen

€ 14.207,80

totaal

€ 14.207,80

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Deze opdrachten zijn verkocht w aarbij de boedel een deel van de
gegenereerde opbrengsten ontvangt.

18-04-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het w achten is op de tw eede afrekening. Toegezegd w as dat deze uiterlijk op
10 april jl. zou komen doch men heeft verzocht om 14 dagen respijt. Zodra de
tw eede afrekening ontvangen is, kan dit punt w orden afgerond.

18-04-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam, klantenbestand, domeinnamen etc
totaal

Toelichting andere activa
Deze zijn meeverkocht aan de partij die ook het onderhanden w erk overnam.
De vergoeding voor deze activa is begrepen in het percentage dat de boedel
ontvangt.

18-04-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het w achten is op de tw eede afrekening. Toegezegd w as dat deze uiterlijk op
10 april jl. zou komen doch men heeft verzocht om 14 dagen respijt. Zodra de
tw eede afrekening ontvangen is, kan dit punt w orden afgerond.

18-04-2018
5

De tw eede afrekening is inmiddels ontvangen en ook afgerekend. Dit leverde
voor de boedel in dit faillissement een bedrag op van ruim € 15.000,--.
Daarmee is dit punt afgew ikkeld.

10-07-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er w as een groot aantal kleine debiteuren met
vorderingen van hooguit enkele tientjes. Dit
betreft debiteuren van alle vier de
vennootschappen.
totaal

Toelichting debiteuren
De partij die de klanten en het onderhanden w erk heeft overgenomen, heeft
de incasso hiervan ter hand genomen.

18-04-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen meer. Dit w ordt afgew ikkeld door de partij die het onderhanden w erk en
het klantenbestand heeft overgenomen. De reeds ontvangen € 2.600,-- moet
nog w orden verdeeld tussen de verschillende vennootschappen. Dit blijkt een
zeer grote klus omdat op debiteurniveau moet w orden bekeken bij w elke B.V.
deze horen. Bij de tw eede afrekening komen w ellicht nog een aantal
debiteurenbetalingen mee. Na ontvangst daarvan zal de
faillissementsmedew erkster een en ander gaan uitzoeken.

18-04-2018
5

Overigens zijn er ook nog spontaan betalingen binnengekomen op de
bankrekening van curanda. Deze zijn naar de boedelrekening overgeboekt.
Na de ontvangst van de tw eede afrekening is dit punt afgerond.

10-07-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

18-04-2018
5

5.2 Leasecontracten
Geen

18-04-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen

18-04-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-04-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden niet geclaimd.

18-04-2018
5

5.6 Retentierechten
Tot op heden niet geclaimd.

18-04-2018
5

5.7 Reclamerechten
Tot op heden geen beroep op gedaan.

18-04-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Na opheffing van de rekeningen bij de bank is dit punt afgew ikkeld.

18-04-2018
5

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

18-04-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

18-04-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen doorstart tot stand gekomen.

18-04-2018
5

De activa zijn geveild c.q. (onderhanden w erk, klantenbestand etc.)
overgedragen aan een derde. Zie hiervoor.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Dit punt is afgew ikkeld.

18-04-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie lijkt redelijk op orde. W el zijn er vragen met betrekking van
een aantal overboekingen.

7.2 Depot jaarrekeningen

18-04-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

18-04-2018
5

De jaarrekening 2016 w as op de faillissementsdatum nog niet gereed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze w as niet vereist.

18-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

18-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

18-04-2018
5

Toelichting
In de maand december 2016 zijn enkele grote bedragen overgemaakt naar de
holding. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat deze betalingen
Paulianeus zijn althans dat sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat het
faillissement relatief kort nadien is aangevraagd. Er zijn onderhandelingen
gaande met de heer Kruisw ijk en zijn accountant en er is een
schikkingsvoorstel gedaan. Vooralsnog is dit in verhouding tot het in totaal
overgeboekte bedrag van € 100.000 geen genoegzaam voorstel. Getracht
w ordt te komen tot een in de visie van de boedel meer reële regeling.

Toelichting
Inmiddels is er, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een
procedure begonnen tegen de heer Kruisw ijk in het faillissement van Foto Van
Heezen B.V.

14-08-2019
10

In deze procedure heeft zich namens de heer Kruisw ijk een (nieuw e) advocaat
gesteld. Er is uitstel verzocht en gekregen tot eind augustus a.s. In de
tussentijd w ordt alsnog getracht tot een minnelijke oplossing te komen.

Toelichting
Naar aanleiding van het beginnen van de procedure zijn onderhandelingen op
gang gekomen. Deze hebben geleid tot een schikking in alle faillissementen in
dit cluster. Er geldt een betalingsregeling met betrekking tot het door de heer
Kruisw ijk te betalen schikkingsbedrag. Deze w ordt tot nu toe nagekomen.
W anneer alle gelden betaald zijn, kunnen de faillissementen w orden
afgew ikkeld.

14-11-2019
11

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
Zie hiervoor bij onbehoorlijk bestuur.

18-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderhandelingen w orden voortgezet.

18-04-2018
5

De onderhandelingen lopen nog. Er staat (vanw ege de vakanties aan
w eerszijden) eind augustus a.s. een bespreking gepland w aarbij w ordt
getracht tot een definitieve regeling te komen. Lukt dat niet dan zal er
geprocedeerd moeten w orden.

10-07-2018
6

De onderhandelingen met de heer Kruisw ijk over een minnelijke regeling zijn
stukgelopen.
Aan de rechter-commissaris zal binnenkort een voorstel w orden gedaan
omtrent het beginnen van een procedure.

18-10-2018
7

In de afgelopen verslagperiode heeft verhaalsonderzoek plaatsgevonden.
Ook zijn nog een aantal informanten nagetrokken die kunnen verklaren
omtrent uitlatingen van de heer Kruisw ijk in de periode kort voor de
faillietverklaring. Verder is duidelijk gew orden dat de heer Kruisw ijk de
verslaglegging van een gesprek dat ten kantore van de curator heeft
plaatsgevonden accordeert. De boedel gaat de heer Kruisw ijk aanspreken en
zal daartoe toestemming verzoeken aan de rechter-commissaris. Dit gaat in
samenhang met vorderingen die bestaan in de andere faillissementen die
gelieerd zijn aan dit faillissement.

30-01-2019
8

De voorbereiding voor het beginnen van een procedure zijn getroffen.

09-05-2019
9

De procedure is inmiddels begonnen in het faillissement van Foto Van Heezen
B.V.

14-08-2019
10

Er is een schikking getroffen. De betaling van het schikkingsbedrag vindt
plaats in drie termijnen. Tw ee daarvan zijn betaald. Zodra de derde ook
betaald is, kan er afgew ikkeld w orden.

13-02-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.005,36
Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van de verhuurder van het bedrijfspand.

18-04-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 135.954,00

18-04-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

18-04-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

18-04-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

18-04-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.187,69

18-04-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de directeur (zie
rechtmatigheid) zal dit vereenvoudigde afw ikkeling of opheffing w egens gebrek
aan baten w orden.

18-04-2018
5

Thans staat vast dat er sprake zal zijn van vereenvoudigde afw ikkeling.
Uitgaande van tijdige betaling van de laatste termijn van het
schikkingsbedrag, zal de afw ikkeling nog voor de zomervakantie kunnen
plaatsvinden.

13-02-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen meer tenzij zich nieuw e crediteuren aandienen.

18-04-2018
5

De crediteurenpositie is sinds het vorige verslag niet gew ijzigd.

10-07-2018
6

Ook in de achterliggende verslagperiode is de crediteurenpositie ongew ijzigd
gebleven.

14-08-2019
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

18-04-2018
5

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

18-04-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Getracht w ordt in de komende verslagperiode duidelijkheid te krijgen of er
geprocedeerd moet w orden of dat kan w orden afgew ikkeld.

18-04-2018
5

In de komende verslagperiode moet er duidelijkheid komen. W anneer er geen
schikkingsbedrag op tafel komt dat naar omstandigheden reëel is, zal er
geprocedeerd moeten w orden.

10-07-2018
6

Er is een procedure begonnen tegen de heer Kruisw ijk in het faillissement van
Foto Van Heezen B.V. (zie hiervoor)

14-08-2019
10

Naar aanleiding van het beginnen van de procedure zijn onderhandelingen op
gang gekomen. Deze hebben geleid tot een schikking in alle faillissementen in
dit cluster. Er geldt een betalingsregeling met betrekking tot het door de heer
Kruisw ijk te betalen schikkingsbedrag. Deze w ordt tot nu toe nagekomen.
W anneer alle gelden betaald zijn, kunnen de faillissementen w orden
afgew ikkeld.

14-11-2019
11

Tw ee van de drie termijnen van het schikkingsbedrag zijn betaald. De derde
volgt over ruim drie maanden.

13-02-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2020

13-02-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
Er zal geprocedeerd moeten w orden met betrekking tot de rechtmatigheid
(zie hiervoor). Afhankelijk van de duur van die procedure gaat het
faillissement nog enige tijd voortduren.
7

18-10-2018
7

In de komende verslagperiode zal de procedure w aarschijnlijk w orden
begonnen.

09-05-2019
9

De hoop is dat er, door het beginnen van de procedure, alsnog een schikking
kan w orden getroffen.

14-08-2019
10

Bijlagen
Bijlagen

