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

5
13-02-2019
F.15/18/15
NL:TZ:0000022588:F001
16-01-2018

R-C
Curator

mr. J.J. Dijk
mr. E.C.N. Sweep

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jachtschilders en Kunststofverw erkingsbedrijf P. Schuster B.V.

15-05-2018
2

Gegevens onderneming
Jachtschilders en Kunststofverw erkingsbedrijf P. Schuster B.V. is gevestigd en
kantoorhoudende te Jisp aan het Molenpad 6.

15-05-2018
2

Activiteiten onderneming
De statutaire doelomschrijving luidt: het schilderen en verw erken van kunststof
op
vaartuigen

15-05-2018
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Voor een toelichting op de financiële gegevens van curanda w ordt verw ezen
naar het eerste openbare verslag.

15-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo

15-05-2018
2

Boedelsaldo
15-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 279.694,41

23-11-2018
4

Boedelsaldo
€ 279.694,41

Verslagperiode
15-05-2018
2

van
15-2-2018
t/m
15-5-2018

27-08-2018
3

van
15-5-2018
t/m
27-8-2018

23-11-2018
4

van
28-8-2018
t/m
23-11-2018

13-02-2019
5

van
24-11-2018
t/m
13-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

36,80 uur

3

19,40 uur

4

23,50 uur

5

11,80 uur

totaal

91,50 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is door de curator en diens medew erkers 36
uur en 48 minuten aan dit faillissement besteed.

15-05-2018
2

In totaal beloopt de bestede tijd tot en met verslag 2: 115 uren en 24
minuten.
In de afgelopen verslagperiode is door de curator en diens medew erkers 19
uur en 24 minuten aan dit faillissement besteed.

27-08-2018
3

In totaal beloopt de bestede tijd tot en met verslag 3: 134 uur en en 48
minuten.
In de afgelopen verslagperiode is door de curator en diens medew erkers 23
uur en 30 minuten aan dit faillissement besteed.

23-11-2018
4

In totaal beloopt de bestede tijd tot en met verslag 4: 158 uur en 18 minuten.
In de afgelopen verslagperiode is door de curator en diens medew erkers 7
uur en 48 minuten aan dit faillissement besteed.

13-02-2019
5

In totaal is - met inachtneming van de nog te besteden tijd ter afw ikkeling
van dit faillissement - 170 uur en 6 minuten aan dit faillissement besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap van curanda, de besloten vennootschap Jachtschilders en
Kunststofverw erkingsbedrijf P. Schuster B.V., is opgericht op 31 mei 2001 door
haar
enig aandeelhouder/bestuurder Reality B.V., die op haar beurt per gelijke
datum is
opgericht door de heer P. Schuster en mevrouw R.P. Schuster-De Vries. Per
datum
faillissement zijn laatstgenoemden nog immer (middellijk) enig aandeelhouder/
bestuurder(s) van curanda.
In 2001 zijn de toenmalige activiteiten van Kunststofverw erkingsbedrijf P.
Schuster v.o.f. ingebracht in de vennootschap van curanda.
Curanda is feitelijk een familiebedrijf, w aarbij de ondernemingsactiviteiten al
sinds ruim
45 jaar bestaan uit het (exclusief) in opdracht van de Koninklijke De Vries
Scheepsbouw
B.V. te Aalsmeer plamuren/schilderen-spuiten van zogeheten superjachten
(Feadships).

1.2 Lopende procedures

15-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring is curanda betrokken in een procedure bij de
rechtbank Noord-Holland ter zake een geschil met een onderaannemer (zie
hierna paragraaf 9)

15-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn als gevolg van het faillissement beëindigd c.q.
zullen voor zover nodig w orden opgezegd.

15-05-2018
2

1.4 Huur
Op datum faillissement liepen er geen huurovereenkomsten (meer) w aarbij
curanda
partij is.

1.5 Oorzaak faillissement

15-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
In 2016/2017 is curanda bij de uitvoering van haar w erkzaamheden w aarvoor zij een
Griekse onderaannemer had ingeschakeld - geconfronteerd met het feit dat de
betreffende w erkzaamheden aan een van de jachten niet naar behoren is
uitgevoerd. De
betreffende w erkzaamheden heeft curanda met behulp van haar
opdrachtgever én onderaannemer moeten herstellen, dat aanzienlijke tijd en
kosten met zich heeft
gebracht. De onderaannemer heeft de betreffende w erkzaamheden nogmaals - aan
curanda in rekening gebracht ten belope van een bedrag van ruim € 400.000,-.

15-05-2018
2

Hierover is tussen curanda en de Griekse onderaannemer een geschil
ontstaan, w aarbij
de onderaannemer uiteindelijk in oktober 2017 (conservatoir) derdenbeslag
heeft doen
leggen ten laste van curanda onder haar opdrachtgever. Hierdoor droogde de
liquiditeiten van curanda op en ontving zij voor haar (voortgezette)
w erkzaamheden niet
langer de openstaande debiteurenvorderingen van haar opdrachtgever.
W egens het ontbreken van de benodigde liquiditeit voor curanda om aan haar
doorlopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen, heeft curanda zich
uiteindelijk
genoodzaakt gezien om per 5 januari 2018 haar activiteiten te staken en heeft
zij op 11
januari 2018 aangifte gedaan van haar eigen faillissementsaanvraag, hetgeen
heeft
geleid tot de uitspraak daarvan op 16 januari 2018, zulks met benoeming van
mr. J.J.
Dijk tot rechter-commissaris en met aanstelling van de curator tot curator.
Eventuele overige achtergronden/oorzaken van dit faillissement zijn nog in
onderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is niet gebleken van overige
achtergronden/oorzaken van dit faillissement. Het onderzoek hiernaar kan als
afgerond w orden beschouw d.

23-11-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-05-2018
2

Personeelsleden
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-05-2018
2

Personeelsleden
8

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-1-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is met machtiging van de rechter-commissaris tot
ontslagaanzegging overgegaan. Op 22 januari 2018 heeft ten kantore van
curanda een collectieve UW V bijeenkomst plaatsgevonden.

15-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda beschikt op datum faillissement niet over enig onroerend goed.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.470,00

€ 0,00

vier (bedrijfs)auto's

€ 21.025,00

€ 0,00

totaal

€ 29.495,00

€ 0,00

schuurmachines / afzuigunit

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-05-2018
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikte op datum faillissement over een (beperkt) aantal
bedrijfsmiddelen,
w aaronder een aantal (op locatie van haar opdrachtgever bevindende)
schuurmachines
en mobiele afzuigunit. Tevens beschikt curanda over enige (kantoor-)inventaris
alsmede een viertal (bedrijfs)auto's.

15-05-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien nodig behartigt de curator uiteraard de belangen van fiscus uit hoofde
van artikel 57 lid 3 Fw .

15-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator er op toegezien dat de
koopsommen van de met toestemming van de rechter-commissaris verkochte
activa is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

15-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Lening aan T.C. Schuster

€ 41.273,33

totaal

€ 41.273,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze vordering op de zoon van de (middellijk) bestuurders is voor de actuele
stand van de lening verkocht aan Reality B.V. De koopsom is op de
faillissementsrekening ontvangen.

27-08-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse correspondentie en overleg, opstellen akte van cessie.

27-08-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 254.402,95

€ 254.402,95

€ 0,00

€ 254.402,95

€ 254.402,95

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voor de achtergrond van de (enige) debiteurenvordering van curanda w ordt
verw ezen naar het eerste openbare verslag. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator de discussie met de (gesteld) pandhouder beslecht, hetgeen
heeft geresulteerd in het vrijvallen van de volledige geïncasseerde opbrengst
aan de boedel.

15-05-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.

15-05-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 469,42

15-05-2018
2

Curanda hield een rekening-courant aan bij de Rabobank die op datum
faillissement
een positief saldo vertoonde. In de afgelopen verslagperiode heeft de
Rabobank op verzoek van de curator een bedrag ad € 469,42 overgemaakt
naar de faillissementsrekening.
Curanda beschikte niet over enige financiering- of kredietfaciliteit bij de
Rabobank,
noch zijn aan de Rabobank enige zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Voor zover gebleken is er geen sprake van op naam van curanda gesloten
leasecontracten.

15-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Reality B.V. (enig aandeelhouder/bestuurder) van curanda heeft op 16
november 2017 een onderhandse pandakte laten registreren. Voorts is in
aanvulling daarop ten behoeve van Reality B.V. op 1 december 2017 bij
authentieke akte (nogmaals) pandrechten gevestigd op de activa en
debiteurenvorderingen van curanda.

15-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met bank en (advocaat van) pandhouder.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

15-05-2018
2

6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het feit dat de activiteiten per 5 januari 2018, kort voor faillissement,
reeds
w aren gestaakt is van een (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten geen
sprake
gew eest. Bovendien had de opdrachtgever van curanda formeel de
overeenkomst van
opdracht met onmiddellijke ingang opgezegd, zodat op datum faillissement van
een
(lopende) opdracht geen sprake meer w as.

15-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een 'doorstart' van de activiteiten w as uitsluitend mogelijk met instemming van
de
(enige) opdrachtgever van curanda, die kort voor faillissement de opdracht had
opgezegd/ontbonden.
In overleg met de opdrachtgever en eerst na afw ikkeling van de openstaande
posten
heeft de curator (mede met het oog op behoudt van w erkgelegenheid) enige
bedrijfsmiddelen verkocht aan een van de w erknemers van curanda (zie
hiervoor onder
activa). Die w erknemer zal voorts een tw eetal andere w erknemers van
curanda in
loondienst nemen en opnieuw in opdracht van de opdrachtgever van curanda
w erkzaamheden kunnen hervatten.
Daarnaast heeft de curator inmiddels vernomen dat de drie (overige)
w erknemers van
curanda per 19 februari 2018 rechtstreeks in loondienst zullen treden bij de
opdrachtgever. Aldus kan de w erkgelegenheid voor alle w erknemers - behalve
de DGA
van curanda - behouden blijven.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

15-05-2018
2

7.1 Boekhoudplicht
Op eerste verzoek van de curator is door curanda en haar accountant de
nodige
administratie en (concept) jaarrekeningen aangeleverd. Op het eerste gezicht
geeft de
administratie een ordentelijk en overzichtelijk beeld van de vermogenspositie
van
curanda. In de komende verslagperiode zal de administratie aan een nader en
gebruikelijk rechtmatigheidsonderzoek w orden onderw orpen.

15-05-2018
2

Alle jaarrekeningen tot en met 2015 zijn immer tijdig gedeponeerd. De
(concept)
jaarrekening 2016 is als gevolg van het faillissement per 16 januari 2018 niet
(meer)
gedeponeerd.

7.2 Depot jaarrekeningen
Alle jaarrekeningen tot en met 2015 zijn immer tijdig gedeponeerd. De
(concept)
jaarrekening 2016 is als gevolg van het faillissement per 16 januari 2018 niet
(meer)
gedeponeerd.

15-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen zijn alle voorzien van een samenstellingsverklaring.

15-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting en de bijbehorende accountantsverklaring is de
volstortingsverplichting van de aandelen voldaan door inbreng van de
(toenmalige)
onderneming van de oprichters, zoals die destijds w erd gedreven in de vorm
van een
v.o.f.

15-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-05-2018
2

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Er zijn geen aanw ijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

27-08-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja

15-05-2018
2

De curator heeft zich genoodzaakt gezien ter zake de vestiging van de
pandrechten in
het zicht van het faillissement van curanda met een beroep op de pauliana ex
artikel
42/47 Fw . de vernietiging daarvan buitengerechtelijk in te roepen.
In de afgelopen verslagperiode is de discussie met de pandhouder afgerond
hetgeen heeft geleid tot het berusten van de pandhouder in de vernietiging
van de gevestigde pandrechten. Aldus zijn de (verkoop)opbrengsten en
geïncasseerde debiteurenvordering als vrij actief aan de boedel toegevoegd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie en overleg met (accountant en advocaat van) curanda.

15-05-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-05-2018
2

Het UW V heeft de boedelvordering uit hoofde van de loongarantieregeling
vooralsnog niet aangemeld bij de curator. Naar verw achting zal dit in de
komende verslagperiode alsnog geschieden.
€ 39.162,31
Dit betreft de door het UW V ingediende vordering die ziet op het loon over de
opzegperiode.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-08-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 142.103,00

15-05-2018
2

€ 126.158,00

27-08-2018
3

De vordering van de fiscus is als gevolg van diverse bezw aarschriften
vermindert.
€ 65.909,00

23-11-2018
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met het oog op de te houden
verificatievergadering nader overleg gevoerd met de belastingdienst ter
vaststelling van een correcte hoogte van de tot heden aangemelde
vorderingen. In vervolg op eerdere bezw aren en verminderingsaanslagen is de
fiscale vorderingen verder verlaagd. De uiteindelijke vaststelling van de
(substantieel lagere) vordering van de belastingdienst staat w at de curator
betreft niet langer ter discussie.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-05-2018
2

Vooralsnog heeft het UW V nog geen (preferente) vordering ter verificatie
aangemeld. Het UW V zal haar vorderingen uit hoofde van de
loondoorbetalingsverplichting in het kader van de
loongarantieregeling in de komende verslagperiode(s) nog w el indienen.
€ 45.534,75

27-08-2018
3

€ 45.534,75

23-11-2018
4

De vordering van het UW V is ongew ijzigd gebleven.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-05-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

15-05-2018
2

Naast de tot op heden 10 voorlopig erkende crediteuren - voor een
totaalbedrag van € 539.992,16 - is er sprake van 1 betw iste concurrente
crediteurenvordering voor een bedrag van € 413.388,66.
10

23-11-2018
4

In totaal zijn 10 crediteuren geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren ten belope van een totaalbedrag van € 541.526,11.

In de afgelopen verslagperiode is de curator (nader) in overleg getreden met
de (advocaat van) de (Griekse) crediteur w aarvan de vordering op de lijst van
betw iste vorderingen is geplaatst en w aaromtrent een (geschorste) procedure
tussen curanda en de crediteur aanhangig w as. Een en ander heeft geleid tot
intrekking van de vorderingen over en w eer en tot doorhaling van de
(geschorste) procedure (zie hierna onder 9).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 539.992,16

15-05-2018
2

€ 541.526,11

23-11-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is de (concurrente) crediteurenpositie nader
vastgesteld en beoordeeld met het oog op de te houden
verificatievergadering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment niet exact te duiden. Gelet op het tot
op heden gerealiseerde boedelactief ligt vooralsnog een (gedeeltelijke)
uitkering w el in de rede. Een en ander is mede afhankelijk van de uiteindelijke
hoogte van de boedelvordering(en) en de uitkomst van de discussie ter zake
de thans betw iste concurrente crediteurenvordering en in hoeverre dat geschil
eventueel nog tot een bate voor de boedel kan leiden.

15-05-2018
2

Gelet op het totaal gerealiseerde boedelactief is een gedeeltelijke uitkering
aan de concurrente crediteuren mogelijk. In dat kader is een
verificatievergadering verzocht die op 3 december 2018 zal plaatsvinden. Na
vaststelling van de crediteurenvorderingen en de nog verschuldigde
boedelkosten, zal de slotuitdelingslijst w orden opgemaakt. Na goedkeuring en
het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst zal de curator tot afw ikkeling
overgaan. Naar verw achting zal begin 2019 tot een afronding kunnen w orden
gekomen.

23-11-2018
4

Op 3 december 2018 heeft de (pro forma) verificatievergadering
plaatsgevonden w aarbij alle ex artikel 112 Fw . vastgestelde en (voorlopig)
erkende preferente en concurrente crediteurenvorderingen zijn geverifieerd
en aldus definitief zijn vastgesteld.

13-02-2019
5

Na vaststelling van de boedelkosten is door de curator het financieel
eindverslag tevens slotuitdelingslijst opgesteld en inmiddels door de rechtercommissaris goedgekeurd. Het goedgekeurde financieel eindverslag is
tezamen met dit 5e openbaar- tevens eindverslag op het centraal
insolventieregister gepubliceerd. De goedgekeurde slotuitdelingslijst zal
vanaf 25 februari 2019 ter inzage liggen ter griffie van de rechtbank NoordHolland. Na het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst zal tot uitkering
en afw ikkeling w orden overgegaan.
Na voldoening van alle boedel- en preferente vorderingen resteert een
gedeeltelijke uitkering aan de gezamenlijke concurrente crediteuren van
20,36%.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met UW V en Belastingdienst.

27-08-2018
3

Diverse correspondentie en overleg met de belastingdienst, UW V en overige
(betw iste) crediteur(en).

23-11-2018
4

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de verificatievergadering en ten
behoeve van de verdere afw ikkeling van dit faillissement.

13-02-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Metin Kourak Monoprosopi Private Capital Comp.

15-05-2018

2

9.2 Aard procedures
Griekse onderaannemer van curanda vordert in conventie betaling van haar
w erkzaamheden. In conventie voert curanda verw eer tegen (de hoogte van)
de
vordering en in reconventie door haar geleden schade als gevolg van
tekortkoming aan
de zijde van de onderaannemer. Het door de onderaannemer gelegde
conservatoir
beslag is als gevolg van het faillissement opgeheven.

15-05-2018
2

9.3 Stand procedures
De procedure stond op datum faillissement voor dagbepaling comparitie van
partijen
(tussenvonnis van 15 januari 2018), w aartoe verhinderdata dienden te
w orden
doorgegeven op de rol van 24 januari 2018. Als gevolg van het faillissement is
de
procedure (in conventie) van rechtsw ege geschorst. De procedure is thans
door de
rechtbank verw ezen naar de parkeerrol van 3 oktober 2018 voor uitlaten voort
procederen.

15-05-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overeenstemming bereikt met
de (advocaat van de) w ederpartij, dat heeft geleid tot doorhaling van de
procedure (in conventie en reconventie).

23-11-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (advocaat van de)
w ederpartij uitgenodigd tot het doen van een minnelijk voorstel ter afw ikkeling
van deze procedure. Dit heeft nog niet geleid tot een voorstel. De komende
verslagperiode zal w orden bezien in hoeverre een voortzetting van de
procedure alsnog benodigd zal zijn.

15-05-2018
2

Van de advocaat van de w ederpartij is tot op heden niets vernomen, zodat
naar verw achting de procedure - na verkregen toestemming rechtercommissaris - zal w orden voortgezet.

27-08-2018
3

Ter voorkoming van een voortzetting van de procedure is met de w ederpartij
een minnelijke regeling getroffen, w aarbij de vorderingen over en w eer zijn
ingetrokken. Dit brengt met zich dat de vordering van de Griekse crediteur (in
conventie) niet langer in de afw ikkeling van het faillissement is betrokken. Een
en ander komt de (overige) concurrente crediteuren vanzelfsprekend ten
goede.

23-11-2018
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode vragen de navolgende w erkzaamheden de
aandacht van de curator:

15-05-2018
2

- (nader) onderzoek achtergronden faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- (nader) overleg inzake minnelijke regeling en/of beslissing voort procederen;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
- vaststelling fiscale schulden in verband met diverse bezw aren;
- mogelijke voorzetting gerechtelijke procedure;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.

27-08-2018
3

- deponering crediteurenlijsten (26 november - 3 december 2018);
- voorbereiding/bijw onen verificatievergadering (3 december 2018);
- opmaken en ter inzage leggen slotuitdelingslijst;
- (gedeeltelijke)uitkering na verbindend w orden slotuitdelingslijst/afw ikkelen
faillissement.

23-11-2018
4

Afw ikkeling faillissement, uitdeling, rekening & verantw oording.

13-02-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling valt op dit moment nog niet te duiden.

15-05-2018
2

Hierover is nog geen voorspelling te doen.

27-08-2018
3

In de komende verslagperiode zal na de te houden verificatievergadering en
het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst w orden overgegaan tot
(gedeeltelijke) uitkering aan de gezamenlijke crediteuren. Begin 2019 kan
alsdan tot afw ikkeling van dit faillissement w orden gekomen.

23-11-2018
4

Dit is het 5e openbaar- tevens eindverslag in dit faillissement. Na het
verbindend w orden van de slotuitdelingslijst zal tot uitkering en afw ikkeling
w orden overgegaan.

13-02-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de crediteurenpositie nader in
kaart gebracht ten behoeve van de verificatievergadering. In de komende
verslagperiode zal tot afw ikkeling kunnen w orden overgegaan. Het
eerstvolgende openbare- tevens eindverslag zal uiterlijk op 24 februari 2019 of
zoveel eerder als bij afw ikkeling w orden ingediend.

23-11-2018
4

Dit betreft het eindverslag.

13-02-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

