Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
EINDVERSLAG
Nummer:

7

Datum:

17 juni 2013

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Photo Data Systems B.V.
: 10/418 F
: 22 juni 2010
: mr. M.N. de Groot
: mr. M.L.D. Akkaya

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: zie onder paragraaf 1.1
: zie onder paragraaf 1.2
: geen

Saldo einde verslagperiode

: nihil

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 16 augustus 2012 – 17 juni 2013
: 15u en 6m
: 47u en 47m

Voorzover in het onderstaande tussentijdse verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden
die in het eerste openbaar faillissementsverslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij
afgewikkeld dan wel hebben zich ten opzichte van de in het vorig verslag vermelde stand van zaken
geen meldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.
3.
Activa
Andere activa / deelnemingen
3.12 Beschrijving
:
Photo Data Systems B.V. houdt, gezamenlijk met nog twee andere aandeelhouders, aandelen
in het kapitaal van de besloten vennootschap Techset B.V. te Amsterdam. Blijkens de

gegevens uit de Kamer van Koophandel is Photo Data Systems enig bestuurder van
Techset B.V. Naar zeggen van het bestuur beschikt Techset B.V. over geen enkel
actief. Zulks blijkt ook uit de aangifte Vennootschapsbelasting over 2009, welk
Techset B.V. heeft ingediend. De waarde van de deelneming van Photo Data Systems
in Techset B.V. is derhalve nihil. De heer Grootveld heeft aangegeven dat PDS
Katouna geen enkele interesse heeft om het door Photo Data Systems gehouden
aandelenbelang over te nemen. Aangezien Techset B.V. over geen actief beschikt, lijkt
de verwachting gerechtvaardigd dat er geen andere derden zijn die interesse hebben in
deze vennootschap. Gelet op het vorenstaande en gelet op de relatief recente
jurisprudentie (Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012, LJN BW3806, JOR 2012/203),
heeft de curator van de rechter-commissaris toestemming verkregen om geen verdere

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Photo Data Systems B.V.
: 10/418 F

actie ten aanzien van het voortbestaan van de deelneming in Techset B.V. te
ondernemen
3.13

Verkoopopbrengst

: geen.

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
: zie onder paragraaf 7.5.
Depot jaarrekeningen
: zie onder paragraaf 7.5.
Accountantsverklaring
: zie onder paragraaf 7.5.
Volstorting aandelen
:
Gelet op de oprichtingsdatum (14 augustus 1980) en het verstrijken van de verjaringstermijn
ex artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de aandelen te vorderen, is een nader
onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet relevant.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2007
niet is gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2006 en 2008 zijn ongeveer 3 maanden,
respectievelijk 10 dagen, te laat gedeponeerd. Dit brengt op grond van artikel 2:248
BW in beginsel bestuurdersaansprakelijkheid met zich. Het bestuur heeft de curator
echter toegelicht dat andere oorzaken voor het faillissement bestaan. Ten aanzien van
de vraag of nader onderzoek naar het handelen noodzakelijk is en of de bestuurder
eventueel aansprakelijk kan worden gehouden, heeft de curator tevens een
verhaalsonderzoek verricht.
In verband met de uitkomst van het verhaalsonderzoek alsmede in verband met de
andere door het bestuur genoemde oorzaken van het faillissement, heeft de curator
geconcludeerd dat een nader onderzoek naar het handelen van het bestuur niet in het
belang van de boedel is. Gelet op het vorenstaande zal de curator, na daartoe
machtiging te hebben gekregen van de rechter-commissaris, afzien van verder
onderzoek naar kennelijk onrechtmatig bestuur en het eventueel aansprakelijk stellen
van de bestuurder.
7.6

Paulianeus handelen
Werkzaamheden

: zie onder paragraaf 7.5.
: zie hierboven.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vordering van de fiscus
Pref. vordering van het UWV
Andere pref. crediteuren

: nog niet ingediend.
: € 3.455,00
: nog niet ingediend.
: € 14.183,84
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Photo Data Systems B.V.
: 10/418 F

8.5
8.6
8.7

Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze afwikkeling

:3
: € 59.390,70
: opheffing in verband met de toestand van de boedel

10.
10.1
10.2

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: zo spoedig mogelijk.
Plan van aanpak
:
De curator zal de rechtbank op korte termijn verzoeken dit faillissement voor te dragen voor
opheffing. Dit betekent dat geen uitkering kan volgen aan crediteuren met een preferente of
concurrente vordering.

10.3

Indiening volgend verslag
:
Dit betreft een eindverslag. Derhalve zullen geen verdere verslagen meer volgen..
Werkzaamheden
: zie hierboven.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex
artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V.
zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 17 juni 2013

mr. M.N. de Groot,
curator

Deze zaak wordt behandeld door:
Mr. M.N. de Groot
CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
T +31 (0)20 3016 311
F +31 (0)20 3016 330
E marlous.degroot@cms-dsb.com
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Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Photo Data Systems B.V./Faillissement (10-418F)

BOEDEL

Schuldeiser

Erkend ex BTW €
€
€
-

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
€
€
-

Betwist ex BTW €
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering

Opmerkingen

PREFERENT

Schuldeiser
Belastingdienst Amsterdam
De heer A.J. van der Willige
De heer A.J. van der Willige
Belastingdienst Amsterdam

Erkend ex BTW €
€
781,00
€
13.500,00
€
683,84
€
2.674,00
€
17.638,84

BTW €
€
€
€
€
€
-

Erkend totaal €
€
781,00
€
13.500,00
€
683,84
€
2.674,00
€
14.964,84

Betwist ex BTW €
€
€
€
€
€
-

BTW €
€ € € € € -

Betwist totaal €
€
€
€
€
€
-

Aard van de vordering
Vennootschapsbelasting 1-1-2008-31-12-2008
loonvordering bruto
loonvordering netto
Vennootschapsbelasting

Opmerkingen

Schuldeiser
Rabobank Amsterdam
ING Bank N.V.
Groen Advocaten

Erkend ex BTW €
€
22.432,55
€
35.281,32
€
1.409,10
€
59.122,97

BTW €
€
€
€ 267,73
€ 267,73

Erkend totaal €
€
22.432,55
€
35.281,32
€
1.676,83
€
59.390,70

Betwist ex BTW €
€
€
€
€
-

BTW €
€ € € € -

Betwist totaal €
€
€
€
€
-

Aard van de vordering
Rekening-courant
Kredietverlening
geleverde diensten

Opmerkingen

CONCURRENT

+PM
+PM

