Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

14-11-2017

Insolventienummer:

F.13/16/125

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000004225:F001

Datum uitspraak:

02-03-2016

Curator:

mr. P.C. Nieuwenhuizen

R-C:

mr. AE de Vos

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Restaurant Fyra B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar
zaakdoende aan de Noorderstraat 19 t/m 23 (1017 TR)
Activiteiten onderneming
Restaurant
Omzetgegevens
2012: € 753.193
2013: nnb
2014: nnb
2015: € 479.879
Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
nihil
EUR 20.228,78
EUR 41.403,78
EUR 35.958,78
EUR 36.165,20
EUR 5.417,83
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Verslagperiode
1 maart tot 1 april 2016
1 april tot 15 juli 2016
15 juli tot 21 oktober 2016
21 oktober 2016 tot 24 januari 2017
24 januari tot 27 juli 2017
28 juli tot 14 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
26,9 uur
35,20 uur
16,20 uur
10,70 uur
39,90 uur
12,90 uur
Bestede uren totaal
26,9 uur
62,10 uur
78,30 uur
89,00 uur
128,90 uur
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141,80 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Het restaurant wordt sinds 2008JHs[SORLWHHUGDDQYDQNHOLMNYDQXLWHHQYHQQRRWVFKDSRQGHU
firma. Bij akte van 28 mei 2010 is de besloten vennootschap Restaurant Fyra B.V. opgericht.
Ten tijde van de oprichting is de vennootschap onder firma ingebracht in de besloten
vennootschap.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Restaurant Fyra B.V. is de besloten vennootschap
Fyra Holding B.V., welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door de besloten
vennootschap Thymen B.V. Deze vennootschap houdt tevens alle aandelen in Fyra Holding
B.V.
Bestuurders en aandeelhouders van Thymen B.V. zijn de heer C. Buchener en mevrouw D.M.
Jungerhans. Zij waren tevens verantwoordelijk voor de feitelijk leiding binnen het restaurant.

1.2

Winst en verlies
Omzet
Resultaat
2012: 753.193
9.358
2013: nnb
nnb
2014: nnb
nnb
2015 : 479.879 nnb

Eigen vermogen
(6.607)
nnb
nnb
nnb

Door het bestuur zijn nog altijd geen cijfers aangeleverd over de periode 2013 - 2015, ondanks
het verzoek daartoe van de curator. De reden daarvan zou een geschil met de accountant zijn.
1.3

Balanstotaal
2012: 165.344
2013: nnb
2014: nnb

1.4

Lopende procedures
Door de voormalig accountant is bij dagvaarding van 10 februari 2016 een gerechtelijke
procedure aanhangig gemaakt jegens curanda, alsmede tegen de twee
holdingvennootschappen van curanda.
Als gevolg van het faillissement is de procedure jegens curanda geschorst.

1.5

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens nietbetaling.
De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel geen belang heeft
bij het continueren van deze verzekeringen.
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Huur
+HWUHVWDXUDQWZHUGJHs[SORLWHHUGYDQXLWHHQORFDWLHDDQGH1RRUGHUVWUDDWWPWH
Amsterdam. De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd op grond van artikel 39
Faillissementswet.
De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden.

1.7

Oorzaak faillissement
'HRQGHUQHPLQJZHUGDDQYDQNHOLMNJHs[SORLWHHUGGRRUWZHHHFKWSDUHQLQGHYRUPYDQHHQ
vennnootschap onder firma. Vanaf 2012/2013 is er tussen beide echtparen onenigheid
ontstaan over de wijze waarop de bedrijfsvoering diende plaats te vinden. Dit heeft erin
JHUHVXOWHHUGGDWppQHFKWSDDULQ2013 is uitgetreden en een eigen restaurant is begonnen.
De huidige bestuurders hebben de activiteiten van restaurant Fyra voortgezet. Vanaf 2013
bleek er sprake te zijn van een teruglopend aantal bezoekers en een dalende omzet, welke
volgens de bestuurders mede het gevolg zou zijn van het grote aantal andere restaurant in
$PVWHUGDP$OVJHYROJYDQGHILQDQFLsOHSUREOHPHQLVHULQ2014 beslag gelegd door de
Belastingdienst.
Door het terugbrengen van het aantal personeelsleden is nog getracht om de onderneming
financieel gezond te krijgen. Dit bleek echter niet mogelijk. Eind 2015 is besloten om het
restaurant te verkopen. Gedurende een aantal maanden is getracht om dit te bewerkstelligen
met behulp van een horecamakelaar. Dit bleek echter niet mogelijk.
2PGHILQDQFLsOHSUREOHPHQQLHWYHUGHUWHODWHQWRHQHPHQKHEEHQGHEHVWXXUGHUVELM
verzoekschrift van 1 maart 2016 de voorlopige surseance van betaling aangevraagd en is
tevens verzocht om een afkoelingsperiode te gelasten voor de duur van twee maanden.
Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 1 maart 2016 is de voorlopige surseance
van betaling verleend aan de vennootschap.
Al snel was duidelijk dat er onvoldoende liquide middelen waren om aan de lopende
verplichtingen te kunnen voldoen, zodat de bewindvoerder heeft verzocht om de voorlopige
surseance van betaling in te trekken en de vennootschap failliet te verklaren.
Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 2 maart 2016 is overeenkomstig dit verzoek de
vennootschap in staat van faillissement verklaard.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
1

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4

2.3

Datum ontslagaanzegging
3 maart 2016
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Werkzaamheden
Met machtiging van de rechter-commissaris is op 3 maart 2016 de arbeidsovereenkomst van
het personeelslid opgezegd. Er waren nog twee personen werkzaam via een payroll
organisatie.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Inventaris in het restaurant en de keuken.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
P.M.
De in het restaurant aanwezige inventaris is verkocht voor een bedrag van EUR 35.000,--.
De eerste termijn van de koopsom is ontvangen. Het tweede deel van de koopsom zal worden
betaald in twee gelijke delen, waarbij het eerste deel uiterlijk 31 juli a.s. zal worden betaald en
het tweede deel uiterlijk 31 augustus a.s.
De volledige koopsom van EUR 42.350,-- inclusief BTW (EUR 35.000,-- exclusief BTW) is
inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ingevolge artikel 21 IW 1990 is de Belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De roerende zaken zijn in opdracht van de curator getaxeerd door het NTAB. De roerende
zaken zullen worden verkocht. De curator tracht om het restaurant in zijn geheel te verkopen
de komende periode via een horecamakelaar. Mocht dat niet mogelijk blijken dan zullen de
bedrijfsmiddelen verkocht worden aan een opkoper dan wel verkocht worden via een veiling.
Middels de horecamakelaar is overeenstemming bereikt met een partij die alle bedrijfsactiva
heeft overgenomen. Deze partij zal op dezelfde locatie eveneens een restaurant gaan
exploiteren.
Het incasseren van de koopsom. Dit heeft enige tijd geduurd en daarover is meerdere malen
contact geweest met de koper.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Voorraad; zeer beperkte hoeveelheid voedsel en drank.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
P.M.
De aanwezige voorraad was zeer gering. De verkoopopbrengst van de voorraad is
verdisconteerd in koopsom voor de bedrijfsmiddelen.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De roerende zaken, waaronder de voorraad, zijn in opdracht van de curator getaxeerd door het
NTAB. De roerende zaken zullen worden verkocht. De curator tracht om het restaurant in zijn
geheel te verkopen de komende periode via een horecamakelaar. Mocht dat niet mogelijk
blijken dan zan de voorraad verkocht worden aan een opkoper dan wel verkocht worden via
een veiling.
Zie 3.10

3.15

Andere activa: Beschrijving
,PPDWHULsOHDFWLYD JRRGZLOO
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Andere activa: Verkoopopbrengst
P.M.
nihil

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Getracht wordt om het restaurant in zijn geheel te verkopen via een horecamakelaar. Mocht
GDWPRJHOLMNEOLMNHQGDQ]RXHURRNQRJHHQRSEUHQJVWYRRULPPDWHULsOHDFWLYDJHUHDOLVHHUG
kunnen worden.
In het kader van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is er geen prijs voor de goodwill betaald,
aangezien er geen voortzetting van de activiteiten van curanda heeft plaatsgevonden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Nihil

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Gelet op de aard van de onderneming zijn er geen debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda hield een bankrekening aan bij de ING Bank, ten tijde van de faillietverklaring was er
sprake van een zeer gering creditsaldo.
Door een derde is een lening verstrekt van € 150.000,--. Beide bestuurders zouden persoonlijk
borg staan voor deze geldlening.

5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.
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Beschrijving zekerheden
Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt door curanda.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Er zijn op dit moment nog geen crediteuren die
aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.
Er is een partij die aanspraak maakt op een eigendomsrecht op kunstwerken die aanwezig
waren op de bedrijfslocatie van curanda. Deze partij stelt zich op het standpunt dat enkele
kunstwerken ontbreken en dat de wel aanwezige kunstwerken zijn beschadigd.

5.7

Retentierechten
Er zijn nog geen retentierechten uitgeoefend.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.9

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren.
Contact met crediteuren naar aanleiding van het faillissement.
Er is contact geweest met crediteuren naar aanleiding van de door hen ingediende
vorderingen.
Er is gecorrespondeerd met de partij die stelt eigenaar te zijn van de kunstwerken die
aanwezig waren op de bedrijfslocatie van curanda.
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

14-11-2017

Ten tijde van de faillietverklaring was het restaurant inmiddels al anderhalve week gesloten. Er
was nagenoeg geen voorraad meer aanwezig. De curator achtte het dan ook niet opportuun
om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Door de bestuurders is in de maanden voorafgaand aan het faillissement getracht om het
restaurant te verkopen via Duijn Horecamakelaars te Amsterdam. Dit bleek toen niet mogelijk.
In opdracht van de curator is het restaurant wederom in de verkoop gezet via Duijn
Horecamakelaars. Getracht wordt om de komende weken het restaurant te verkopen aan een
partij die op dezelfde locatie een restaurant wil exploiteren.
Er is overeenstemming bereikt met een partij over de verkoop van de bedrijfsmiddelen. Op de
EHGULMIVORFDWLHYDQFXUDQGD]DOHYHQHHQVHHQUHVWDXUDQWZRUGHQJHs[SORLWHHUGPDDUGLW]DO
een ander soort restaurant zijn, zodat er niet zozeer sprake is van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten van curanda.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
P.M.
Nihil

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Contact met de makelaar in verband met het in de verkoop zetten van het restaurant.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

5

Datum:

14-11-2017

In onderzoek.
De administratie was op de dag van de faillietverklaring niet bijgewerkt. Het bestuur van
curanda heeft aangegeven dat dit het gevolg was van een conflict met de accountant. Het
bestuur heeft toegezegd de administratie alsnog bij te werken. Zodra die gereed is, zal die
verder worden onderzocht.
De curator heeft nog geen volledig bijgewerkte administratie ontvangen. Hierover vindt nog
overleg plaats met het bestuur.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de administratieplicht is geschonden.
7.2

Depot jaarrekeningen
De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van curanda zijn als volgt:
2010: 19 december 2011
2011: 18 oktober 2012
2012: 3 oktober 2013
2013: Niet gedeponeerd
2014: Niet gedeponeerd
Op grond van artikel 2: 394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop
van het boekjaar de jaarrekening hebben gedeponeerd. Aan deze verplichting is niet voldaan
voor de jaren 2013 en 2014. Hieromtrent zal nog een standpunt worden ingenomen.

Hierover zal een standpunt worden ingenomen gezamenlijk met de andere punten die blijken
uit het administratieve onderzoek.
De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn niet opgemaakt. De curator heeft zich derhalve op het
standpunt gesteld dat de publicatieplicht is geschonden.
7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator acht het niet opportuun om daar onderzoek naar te doen, aangezien de
vennootschap in 2010 is opgericht en een eventuele vordering ex artikel 2:84 BW inmiddels is
verjaard.
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Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.
(ULVRQGHUDQGHUHJHFRQVWDWHHUGGDWHUVXEVWDQWLsOHJHOGVWURPHQ]LMQJHZHHVWWXVVHQGH
EDQNUHNHQLQJYDQFXUDQGDHQGLHYDQppQYDQGHEHVWXXUGHUV'LWLVVOHFKWJHDGPLQLVWUHHUG
zodat niet duidelijk is wat de grondslag is van de diverse betalingen. Hier vindt nog nader
onderzoek naar plaats.
Uit de administratief onderzoek zijn een aantal punten gebleken die mogelijk kwalificeren als
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft daar diverse malen over gecorrespondeerd met de
bestuurders. De bestuurders hebben een advocaat in de arm genomen en thans is de curator
in afwachting van de inhoudelijke reactie van de advocaat.
De administratie- en publicatieplicht zijn geschonden. In vervolg daarop heeft de curator zich
op het standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorts is geconstateerd dat
HUVXEVWDQWLsOHEHGUDJHQ]LMQRYHUJHPDDNWQDDUppQYDQGHEHVWXXUGHUVLQSULYpZDDUJHHQ
grondslag voor lijkt te zijn. Het bestuur betwist dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
1DGHEHVSUHNLQJPHWppQYDQGHEHVWXXUGHUVHQKDDUDGYRFDDWLVKHWEHVWXXULQGH
gelegenheid gesteld de administratie alsnog compleet te maken en een onderbouwing
WHRYHUOHJJHQYRRUGHVXEVWDQWLsOHEHGUDJHQGLHQDDUppQEHVWXXUGHUV]LMQ
overgemaakt. Naar het oordeel van de curator is het bestuur daarin niet geslaagd. De
curator heeft zich derhalve op het standpunt gesteld dat er sprake is van een
VXEVWDQWLsOHYRUGHULQJRSGHEHVWXXUGHUV=LMKHEEHQDDQJHJHYHQGDWKXQILQDQFLsOH
VLWXDWLHGHUPDWHVOHFKWLVGDW]LMVRZLHVRJHHQEHGUDJLQppQNHHUNXQQHQEHWDOHQ'H
curator heeft de bestuurders uitgenodigd om een voorstel te doen voor een minnelijke
regeling. Een voorstel is ondanks herhaalde verzoeken van de curator niet ontvangen.
De curator beraadt zich thans over eventuele vervolgstappen jegens de bestuurders.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
Er vindt nog onderzoek plaats naar paulianeuze handelingen.
In onderzoek.
Tijdens het administratief onderzoek zijn punten geconstateerd die mogelijk kwalificeren als
paulianeus handelen dan wel onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke crediteuren. De
curator is in afwachting van de inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurders.
Naar het oordeel van de curator hebben de bestuurders de geconstateerde
onrechtmatigheden onvoldoende kunnen weerleggen. Deze constateringen kunnen ook
NZDOLILFHUHQDOVSDXOLDQHX]HKDQGHOLQJHQ'HFXUDWRUKHHIWGHUKDOYHHHQVXEVWDQWLsOH
vordering op de bestuurders.
Pagina 11 van
17

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.7

5

Datum:

14-11-2017

Werkzaamheden
Onderzoek deponeringen jaarrekeningen.
Op basis van de beschikbare administratieve bescheiden heeft reeds een eerste
administratieve onderzoek plaatsgevonden. Punten die daaruit zijn gebleken, zijn voorgelegd
aan het bestuur. Daarover vindt nog nader overleg plaats.
Er zijn een aantal punten gebleken uit het administratieve onderzoek waarover overleg
plaatsvindt met het bestuur.
Er is gecorrespondeerd met de bestuurders omtrent diverse punten die zijn gebleken uit het
administratief onderzoek.
Er is een concept dagvaarding opgesteld naar aanleiding van de geconstateerde
onrechtmatigheden bij het administratief onderzoek. Er heeft een bespreking plaatsgevonden
met het bestuur en hun advocaat waarin de geconstateerde onrechtmatigheden zijn
besproken. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om deze onrechtmatigheden te
weerleggen.
Na de bespreking heeft er nog veelvuldig contact plaatsgevonden met de bestuurders.
Er is meerdere malen toegezegd dat er een voorstel zal worden gedaan voor een
minnelijke regeling. Een dergelijk voorstel is echter tot op heden niet ontvangen. Voorts
is er nog uitgebreid onderzoek gedaan naar vele administratieve stukken die door de
bestuurders zijn toegestuurd.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris en verschotten curator : P.M.
UWV
: P.M.
Verhuurder : P.M.

Salaris en verschotten curator : P.M.
UWV : P.M.
Verhuurder : P.M.
Salaris en verschotten curator : P.M.
UWV : EUR 2.616,46
Verhuurder : P.M.
Courtage makelaar: EUR 5.445,-Kosten taxatie: EUR 946,22
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Salaris en verschotten curator : EUR 30.747.,37
UWV : EUR 2.616,46
Verhuurder : P.M.
Courtage makelaar: EUR 5.445,-Kosten taxatie: EUR 946,22
8.2

Pref. vord. van de fiscus
P.M.
EUR 211.086,-EUR 231.237,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
P.M.
P.M.
P.M.
EUR 7.109,07

8.4

Andere pref. crediteuren
P.M.
EUR 5.025,49.
Dit betreft een vordering van het payroll bedrijf, die aanspraak heeft gemaakt op een
preferentie. Daarover is nog geen standpunt ingenomen door de curator.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van het payroll bedrijf niet
preferent is.
Een voormalig werknemer heeft een vordering ingediend met betrekking tot achterstallig
salaris ter grootte van EUR 1.170,--.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
P.M.
17 + P.M.
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21
23
24
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.724,28 + P.M.
Volgens mededeling van de bestuurders zou de totale schuldenlast circa € 330.000,-- zijn.
€ 30.595,18 + P.M.
EUR 41.328,53
EUR 44.321,77
EUR 44.481,10
EUR 46.214,64

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten. Dit zal met name afhankelijk zijn van de afwikkeling van de punten die
zijn gebleken uit het administratief onderzoek.
Er zal waarschijnlijk geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren en contact met crediteuren.
Contact met crediteuren, alsmede beoordeling ingediende vorderingen.
Contact met crediteuren, alsmede beoordeling ingediende vorderingen.
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Contact met crediteuren.
Contact met crediteuren.
Contact met crediteuren alsmede controle ingevoerde vorderingen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De Hooge Waerder Haarlem B.V.

9.2

Aard procedures
De voormalig accountant vordert betaling van openstaande facturen. De procedure is
aanhangig gemaakt jegens curanda en haar twee holdingvennootschappen.

9.3

Stand procedures
De procedure is bij dagvaarding van 10 februari 2016 aanhangig gemaakt. Op grond van
artikel 29 Fw zal de procedure jegens curanda worden geschorst.
De procedure jegens curanda is geschorst.

9.4

Werkzaamheden
Doornemen stukken met betrekking tot gerechtelijke procedure.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.
Nog niet in te schatten, dit zal met name afhangen van het administratieve onderzoek en de
punten die daaruit blijken.
Nog niet in te schatten, dit is afhankelijk van de afwikkeling van het administratieve onderzoek.
Dat is vooralsnog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de afwikkeling van de punten die
zijn gebleken uit het administratief onderzoek.
Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dit zal met name afhangen van de afwikkeling
van de kwestie met betrekking tot geconstateerde onrechtmatigheden.
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Dit is afhankelijk van de afwikkeling van het geschil met de bestuurders.
10.2

Plan van aanpak
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
- Verkoop activa / eventuele doorstart;
- Oplevering pand;
- Afwikkelen eventuele eigendomsvoorbehouden;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

- Incasseren restant koopsom;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.
- Afwikkeling punten die zijn gebleken uit het administratief onderzoek;
- Afwikkeling van het faillissement.
- Afwikkeling punten die zijn gebleken uit het administratief onderzoek;
- Afwikkeling kwestie met betrekking tot kunstwerken;
- Afwikkeling van het faillissement.

- Afwikkeling geschil met de bestuurders;
- Afwikkeling van het faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal op of omstreeks 1 juli 2016 worden ingediend.
Het volgende verslag zal op omstreeks 1 oktober 2016 worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.
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Het volgende verslag zal over drie maanden na heden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Inventarisatie, verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.
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