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DerksStarBusmann
vooraf
Opmerklngen
de periodevan 17
vande curatorvanDSArt.Hetverslagbestrijkt
Ditis hetaanvangsverslag
2009.
2009toten met24 december
november
vanDSArt.Op 21
en bestuurder
aandeelhouder
DSBBeheerB.V.("DSBBeheer")is indirect
met
vanDSBBeheeruitgesproken
Alkmaarhetfaillissement
oktober2009heeftde rechtbank
en
tot curatoren
en mr.drs.J.L.M.Groenewegen
van mr. R.J.Schimmelpenninck
benoeming
omtrent
De curatorverwijstvoormeerinformatie
mr. M.L.D.Akkayatot rechter-commissaris.
van DSB Beheernaat het op 17 november2009 in dat faillissement
het faillissement
vanDSBBeheer.
gepubliceerde
vande curatoren
aanvangsverslag
In
is van naderonderzoek.
in dit verslagonderwerp
dat de informatie
De curatorbenadrukt
Omtrentde
een later stadiumkan blijkendat deze informatiemoet wordenaangepast.
gegevenskan dan ook nog geen
volledigheid
en juistheidvan de in dit verslagopgenomen
wordengedaan.
uitspraak
kunnengeenrechtenwordenontleend.
verslagen
en/ofvolgende
Aanditfaillissementsverslag
noch
van aansprakelijkheid
als eenerkenning
Nietsin dit verslagkanwordengeTnterpreteerd
alsafstandvanenigrecht.
wijzede huidigestandvan zakenweervolgens
ln dit verslaggeeftcuratorop vereenvoudigde
geldende
voorfaillissementsverslaglegging.
richtlijnen
de in Nederland
maaktde curatorgebruikvan de (advies)diensten
Bij de uitvoeringvan zijnwerkzaamheden
van HouthoffBurumaN.V.,CMS DerksStar BusmannN.V. en PriceWaterhouseCoopers
N.V.("PwC").
Advisory

1. lnventarisatie
1.1

Directieenorganisatie;bedrÜfsactiviteiten

kantooraan de
en hieldper datumfaillissement
te Hoogwoud
DS Art is statutairgevestigd
162 te Spanbroek.DS Art is opgerichtop 13 juli 1990 en haar
Spanbroekerweg
uit aan-en verkoop
in het handelsregister
bestaanblijkensde inschrijving
bedrijfsactiviteiten
en kunstin hetalgekunstverzamelingen
vankunstvoon¡verpen,
en exploiteren
en hetbeheren
meen.
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van DS Art. De
DS Sporten Art BeheerB.V.("DSSport en Art") is enig aandeelhouder
van DS Sporten Art bestaanuit het beherenvan vermogensbestanddelen.
bedrijfsactiviteiten
vanDSSporten Art.
en enigaandeelhouder
DSBBeheeris op haarbeurtbestuurder
van DS Art.Titulairbestuurders
2001statutair
bestuurder
DSBBeheeris sinds1 december
(directeur
zaken)en mevrouwdrs. B.J.van
algemene
zijnde heerdrs.S.M.Uitdenbogaard
in
23 personeelsleden
Er warenperdatumfaillissement
kunstcollectie).
derGiessen(directeur
Tevenswerktenbt1ÐSArtvelevrijwilligers.
dienstvande vennootschap.
het ScheringaMuseumvoor realisme.Het ScheringaMuseumvoor
DS Art exploiteerde
Het museumopendein februari
tot 21 oktober2009een kunstcollectie.
realisme
exposeerde
omvat
Decollectie
1997haardeurenvoorhetpublieken trektjaarlijksruim50.000bezoekers.
426werkenop papier,57
27 sculpturen,
te weten700 schilderijen,
thans1272kunstwerken,
De collectiebevatondermeer
en archief-en documentatiemateriaal.
foto's,62 modecreaties
PaulDelvaux,Giorgiode Chiricoen
werkenvan CarelWillink,PykeKoch,RenéMagritte,
doorDS
van hetmuseumwerdengefinancierd
en de exploitatie
LucianFreud.De aankopen
van € 54,919miljoen
vordering
thanseen intercompany
Sporten Art, welkevennootschap
van DS Sporten Art per 31 augustus2009)heeftop DS Art
(volgensde kolommenbalans
vanhetmuseum.
en exploitatieverliezen
terzakevanaankopen
1.2

Winsten Verliesper 17-11-2009

vanDSArt overde periodetot 17 november
Winsþen Verliesrekening
De (internopgestelde)
2009is als biilaqe1 bijditverslaggevoegd.
1.3

per 17-11-2009
Balanstotaal

2009is alsþlilaqe,3bijditverslag
BalansvanDSArt per 17 november
De (internopgestelde)
gevoegd.
1.4

Lopendeprocedures

bekendwaarbijDSArt partijis.
Bijde curatorzijngeenlopendeprocedures
1.5

Verzekeringen

waarvande verzekeringtezake van de
DS Art heeft meerderevezekeringenafgesloten,
is. MetABNAMROBankN.V.('ABNAMRO')als pandhouder
de belangrijkste
kunstcollectie
part.tj
belanghebbende
datzij als materieel
is afgesproken
van (ondermeer)de kunstcollectie
zorgt. De curatorzal op kortetermijn
vooradequateverderevezekeringvande kunstcollectie
en waar
voor de boedelonderzoeken
de noodzaakvan de diverseoverigeverzekeringen
nodigbeëindigen.
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1.6

Huur

162te (1715GV) Spanbroek
aan de Spanbroekeruveg
DS Art huurteen oud schoolgebouw
B.V.De huurvoordit pandbedraagt
€7.279,87permaand.
van DSBVastgoedBeleggingen
via de
De huurpenningen
werdenverrekend
huurovereenkomst.
Er bestaatgeenschriftelijke
metanderevennootschappen
uitde DSBGroep.
rekening-courant
verhouding
meerhingen,was tijdelijknog
Het museum,waarinna 21 oktober2009geenkunstwerken
is het
gratistoegankelijk
van boeken,etc. Inmiddels
voorverkoopdoorde museumwinkel
ingericht
op hetkantoorvanDSBBeheerom de nog
museumontruimd
en zijner werkplekken
bij DS Art in dienstgeblevenwerknemersin staat te stellenop verzoekvan de curator
werkzaamheden
te verrichten.
1.7

Oozaakfaillissement

vooreen doorABN AMROaan de DSBGroepverstrekte
DS Art is hoofdelijk
aansprakelijk
financiering
ad € 32 miljoen,waarvanper 21 oktober2009 €. 25,7 miljoenis benutter
voorde nakoming
Terzekerheid
Museum.
van hetScheringa
financiering
vande nieuwbouw
jegensABN AMROheeftDS Art ondermeereen eerstepandrecht
van de verplichtingen
ABNAMROheeftop 20121oktober2009(een
verstrektaanABNAMROop de kunstcollectie.
genomen,
werd
nadatgeenmedewerking
grootgedeeltevan)de kunstcollectie
in vuistpand
Alle overigein bruikleen
van een bodemverhuurconstructie.
verkregenvoor effectuering
aande eigenaren.
teruggegeven
zijninmiddels
kunstwerken
ontvangen
kanwordengestelddat
staandeinformatie
Op basisvande thansaancuratorter beschikking
van DSBBanken DSB
van DSArt eendirectgevolgis van hetfaillissement
hetfaillissement
verdereexploitatie
waardoor
vande kunstcollectie,
Beheeren hetdoorABNAMROweghalen
van DSB Banken DSB
van het museumniet langermogelijkwas. Doorhet faillissement
van DS Art
bedrijfsactiviteiten
van de verlieslatende
Beheervielende voor de uitoefening
kon
liquiditeiten
weg,waardoorDS Art nietmeeraan de lopendeverplichtingen
benodigde
van hetfaillissement
2009eigenaangifte
zagop 17 november
voldoenen zichgenoodzaakt
te doen.
Personeel
2.1

Aantalper datumfaillissement

(circa15 FTE)in dienst.
warenbijDSArt23 werknemers
Perdatumfaillissement
Aantalinjaar voordatumfaillissement
(circa14 FTE)in dienst.
Ultimo2008warenbr1DSArt21 werknemers

2.2
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2.3

Datumontslagaanzegg¡ng

heeftde
machtiging
ex artikel68 lid 2 Fw verkregen
Na daartoevan de rechter-commissaris
schriftelijk
2009op grondvanartikel40Fw 16vande 23 werknemers
curatorop 17 november
toegelicht
aan de werknemers
dag mondeling
Hetontslagis op dezelfde
ontslagaangezegd.
zijdensde curator.
2.4

Werkzaamheden

werkzaamvoor de curator.In lijn met afsprakendie zijn
Thanszijn nog 7 werknemers
vanDSArt
gemaaktmetpersoneel
vanDSBBank en DSBBeheeris ookaande werknemers
(exclusief
toegezegd.Deze bedraagt15o/ovan het bruto maandsalaris
een gratificatie
werknemervanaf datum
van de betreffende
vakantietoeslag
en overigeemolumenten)
gedurende
deze(volle)
2009,indiende werknemer
tot en met einddecember
faillissement
zal gelden
regeling
periodewerkzaamheden
voorde curatorheeftverricht.Een soortgelijke
overdie periodes30%zal
voorhet eersteen tweedekwartaal2010,zil hetdat de gratificatie
bedragen.
(ex)werknemers
lnformatieverstrekking
gehoudenbij DSArt voorde
Op 24 november2009heefthetU\¡úVeen informatiebijeenkomst
2.5

verstrektover
heefthet UWVinformatie
dezebijeenkomst
Gedurende
ontslagenwerknemers.
van de ontslagen
("LGR")en de V1AIV
en is de inschrijving
de Loongarantieregeling
van de
zijnvertegenwoordigers
bij het UWVin ganggezet.Bij dezebijeenkomst
werknemers
te beantwoorden.
vragenvanwerknemers
curatoraanweziggeweestom eventuele
Loongarantieregeling
zal voorde werknemers
gemaakt
overde LGR.Kortsamengevat
MethetUWVzijnafspraken
Het U\l/V
zijn ontslagende LGR wordentoegepast.
na het faillissement
die onmiddellijk
2.6

als pensioenpremies,
van de salarissen(incl.emolumenten
draagtzorg voor uitbetaling
jubilea-uitkeringen
overde maand
en verjaardagsgelden)
eventuele
spaarloon,
vakantiegeld,
voorde eindafrekening.
2009en vervolgens
en december
november
Voor de werknemersdie voorlopignog werkzaamzijn, zal de LGR niet wordentoegepast,
(inclusief
emolumenten
van salarisen bijbehorende
maarzal DS Art voor doorbetaling
zorgen.Per
van opbouwvan vakantiedagen)
pensioenpremies,
alsmedeeen continuering
verzorgen.
eindafrekening
zal de curatorde gebruikelijke
eindedienstverband
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2.7

Pensioenen

van DS Art en de relatiemet de
naarde pensioenregeling
De curatorverrichtonderzoek
hebbenop
die betrekking
pensioenuitvoerder
SNS Reaal.Het U\l/V zalde pensioenpremies
voorhaarrekening
zijnontslagen
na hetfaillissement
die onmiddellijk
de groepwerknemers
komendezepremiesten lastevan de boedelvan DS
nemen.Voorde overigewerknemers
pensioenpremies
zijnvoldaan.
Art.Alleverschuldigde
3. Activa
Alqemeen
en een
een viertalvoertuigen
inventaris,
De activavan DS Art bestaanuit de kunstcollectie,
(demuseumwinkel).
winkelvoorraad
Liquide
middelen
(saldo€ 19.040,87),
een
een rekeningbij de Rabobank
DS Art had op datumfaillissement
middelen
in kas.Dezeliquide
en ruim€ 13.357,bijde FortisBank(saldo€18.813)
rekening
jegensde nog niet
november
en december
overde maanden
zijngebruiktom verplichtingen
vanhet
en beveiliging
terzakevannutsvoorzieningen
werknemers
en verplichtingen
ontslagen
museumte voldoen.
Zaken
Onroerende
zaken.
DSArt bezitgeenonroerende
Bedrijfsmiddelen
3.1

Beschrijving

Kunstcollectie
27
te weten700schilderiien,
uit 1272kunstwerken,
bestaande
DSArt beziteen kunstcollectie
en archief-en documentatiema42ôwerkenop papier,57 foto's,62 modecreaties
sculpturen,
teriaal.
op meerderelocaties.
bevondzich ten tijde van de faillietverklaring
De kunstcollectie
ABNAMRO,op een enkelwerkna, in goedoverlegmet de
heeftde pandhouder,
Inmiddels
is door ABN AMRO
in vuistpandgenomen.De kunstcollectie
curatoralle kunstwerken
omstandigpartij(onderdejuisteklimatologische
verzekerd
en doorhaarbijeenprofessionele
vanverkoop.
in afwachting
heden)opgeslagen
gemeldbij de curatoren ABNAMROdie interesse
diversepartijen
Er hebbenzichinmiddels
De curatoren ABN AMRO
hebbenin de aankoopvan (delenvan) de kunstcollectie.
vanverkoop.
thansde mogelijkheden
onderzoeken
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Eiqendomsvoorbehoud
verkocht(en geleverd)
2008heeftGalerieMokumeen tweetalschilderijen
Op 22 november
te weten:
aancuranda,
van
- een schilderij
JanawithVines"vooreen koopprijs
van YigalOzeri,getiteld:Üntitled,
20.000euro:en
-

van
een koopprijs
getiteld"Strandachterde wolken"voor
van DickPieters,
een schilderij
140.000
euro.

Totdatumfaillissement
betalen.
euroin termijnen
ad totaal160.000
Curandazoude koopprijs
had zij slechts 135.000euro betaald.Met betrekkingtot de schilderijengeldt een
ter zake van het
GalerieMokumheeftdit eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud.
is het schilderij
van 25.000euro.Inmiddels
voorhaarvordering
ingeroepen
eersteschilderij
GalerieMokumheeftwat betrefthaar
van OzeridoorABN AMROaan haargeretourneerd.
in te dienen.
dezein hetfaillissement
aangegeven
restantvordering
OverioeBedrijfsmiddelen
en
kantoorinventaris
uit ICTapparatuur,
van DSArt bestaatvoornamelijk
De bedrijfsinventaris
vanABNAMRO.Geletop de schulden
eenviertalauto's.Op dezezakenrusteen pandrecht
van de
het bodemvoorrecht
van DS Art aan de fiscusgeldtten aanzienvan de bodemzaken
nog op de bodemvan DS Art
fiscus,nu deze zaïen zich ten tijd van het faillissement
latentaxerenen verkopen.
Decuratorzalde inventaris
bevonden.
en is nog in gebruikbij
Een drietalauto'swordt geleasdbij twee leasemaatschappijen
die nog bUDS Art in dienstzijn.De curatorzal in de komendeverslagperiode
werknemers
dienente worden.
nogverdervoortgezet
bekijkenof dezelease-overeenkomsten
3.2

Verkoopopbrengst

Kunstcollectie
Nognietbekend
iddelen
OverigeBedrüfsm
Nognietbekend
3.3

Boedelbiidrage

Kunstcollectie
doorde curator,
verkoopvande kunstcollectie
tot onderhandse
Indienmochtwordenbesloten
zal overlegmetABNAMROwordengevoerdoverde doorhaarop basisvande Separatistenuldigdeboedelbijdrage.
terzakeversch
regeling
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OverigeBedrijfsmiddelen
onderhands
2 van de 4 personenauto's
De curatorheeftin overlegmet de pandhouder
van 10%over
waarbijde boedeleenboedelbijdrage
vooreenbedragvan€ 79.000,-,
verkocht
zelf als
de nettokoopprijsontvangt.De overigetwee auto'swordendoor de pandhouder
(openbaar)
verkocht.
separatist
3.4

fiscus
Bodemvoorrecht

Kunstcollectie
van DS Art reedsniet meer op de
bevondzich op datumfaillissement
De kunstcollectie
vande fiscus,voorzoverde
bodemvan DS Art. Er is dusgeensprakevan bodemvoorrecht
zoudenkunnenworden
al als bodemzaken
behorendekunstwerken
tot de kunstcollectie
aangemerkt.
OverigeBedri.ifsmiddelen
valt onderhet
inventaris
op de bodemvan DS Art aanwezige
De op datumfaillissement
is voor een grootgedeeltevan dezezakeneen
van de fiscus.Inmiddels
bodemvoorrecht
dat
hiervanin kennisgestelden bevestigd
Decuratorheeftde pandhouder
biedingontvangen.
wordt toegevoegdaangezienverwachtwordt dat de
de koopprijsaan het boedelactief
vande fiscus.
vordering
lageris dande thansreedsbekende
verkoopopbrengst
werk
Voorraden/onderhanden
heeftop
die betrekking
uit een boekencollectie
bestaande
DS Art heefteen winkelvoorraad,
thansde verkoopmogelijkheden
De curatoronderzoekt
vande kunstcollectie.
de kunstenaars
vandezeboekencollectie.
Deelneminqen
DSArt heeftgeendeelnemingen.
3.5

Werkzaamheden

De curatortracht,in nauw overlegmet de directeuralgemenezaken en de directeur
(al dan nietvoorhetnogaf
als geheelte behouden
van DSArt,de kunstcollectie
kunstzaken
te bouwennieuwemuseumin Opmeer).Daartoezijn met de hulpPwCdiversescenario's
is de tot hedenbestaande
factorbij hetvindenvan een oplossing
Complicerende
opgesteld.
De
overde vraagof het nieuwemuseumin Opmeerkanwordenafgebouwd.
onduidelijkheid
(Bouwbedrijf
MidrethB.V.)is nognietafgerond.
metde aannemer
discussie
lopende
hierover
voorhet
de exploitatie
van de mogelijkheid
Voortsis een en anderin sterkemateafhankelijk
te maken.De curatorvoert met betrokkenpartijenen
nieuwemuseumkostendekkend
van
investeringen
Zonderaanzienlijke
oplossingen.
overlegovermogelijke
overheidsinstanties
in hetaf te bouwennieuwemuseum
waarbijde huidigekunstcollectie
derdenis eenoplossing,
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nietmogelijk.
Indienafbouwvanhetmuseumin
wijzewordttentoongesteld,
op een rendabele
op eenanderelocatie
of de kunstcollectie
Opmeernietmogelijkblijkt,zal wordenonderzocht
in de komende
dat hieromtrent
kanblijven.De curatorverwacht
voorhet publiekbeschikbaar
zalwordenverkregen.
duidelijkheid
verslagperiode
totverkoopvande
overgaan
zo spoedigmogelijk
Decuratorzal in overlegmetde pandhouder
overigeactivavan DSArt.
4. Debiteuren
Omvangdebiteuren
te
een bedragvan € 36.470,-van handelsdebiteuren
DS Art had per datumfaillissement

4.1

op de
is verzochthunschuldte voldoendoorovermaking
Dezehandelsdebiteuren
vorderen.
faillissementsrekening.
op derden.De
aanoverigevorderingen
heeftDSArt vooreenbedragvan€ 54.586,Hiernaast
vandezevorderingen.
thansde statusen achtergrond
curatoronderzoekt
MarkQuinntot het
gegevenaande kunstenaar
opdracht
DSArt hadvoordatumfaillissement
("Godess").
van de opdrachtis 50%van
Bij de verstrekking
van een kunstwerk
vervaardigen
van
Na hetuitspreken
(zijndeeenbedragvan€150.000)
doorDSArt aanbetaald.
de koopsom
overhetannuleren
is de curatorin overleggetredenmetde opdrachtnemer
hetfaillissement
onder inhoudingvan een geringe
van de aanbetaling,
van de opdrachten terugstorting
door overmakingop de
is inmiddelsgeëffectueerd
De terugstorting
kostenvergoeding.
faillissementsrekening.
van een
terzakevan de aankoopvan een schilderij
DS Art heeftvoor datumfaillissement
OmdatDS Art de restantkoopsom
een bedragad € 19.500aanbetaald.
Duitsekunstgalerie
en de galerie
ontbonden
inmiddels
nietmeerkanvoldoen,heeftde curatorde overeenkomst
bedrag.
gevraagd
vanhetaanbetaalde
om restitutie
4.2

Opbrengst

Nognietbekend
4.3

Boedelbijdrage

N.v.t.
4.4

Werkzaamheden

te
in de komendeverslagperiode
De curatorverwachtde incassovan de handelsdebiteuren
kunnenafronden.
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5. Bank/ Zekerheden
N.V.ad
van FortisBankNederland
vooreen kredietfaciliteit
DSArt is hoofdelijk
aansprakelijk
DSBBeheer,DS Sport8.V.,RinsmaStateB.V.en DS Sporten
€27,9 miljoen,
verstrektaan
is afgesloten
ten behoevevan het aankopenvan meerdere
Art Beheer.Dezefinanciering
aan Fortis
zakendoorde DSBGroep.DSArt heeftzelfgeenverderezekerheden
onroerende
verstrekt.
financiering
van
voorde hiervooral genoemde
hoofdelijk
aansprakelijk
DS Art is daarnaast
Museum.Met
van het Scheringa
van de nieuwbouw
ABNAMROterzakevande financiering
dat zr¡de kostendie gemaaktwordenten behoevevan de
ABN AMRO is afgesproken
vande afbouwvanhet
naarde mogelijkheden
(verkoop
hetonderzoek
vande) kunstcollectie,
van het museumzal voldoentot 1 februari
van het kernteam
museumen het instandhouden
2010.
6 . Doorstart/ voortzetten

in
van DS Art kunnenwordenvoortgezet
op welkewijzede activiteiten
De curatoronderzoekt
Daartoe
wordenop dit moment
een nieuweentiteitmetbehoudvan de huidigekunstcollectie.
gevoerdmet diversepartijen.De directievan het museumheeft
doorde curatorgesprekken
diversescenario'sopgestelddie door curatorwordenonderzochtop hun haalbaarheid.
datde kunstwerken
en te voorkomen
te behouden
zoveelmogelijk
wordtde collectie
Getracht
op eenveilingmoetenwordengeveíld.
7. Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

naderonderzoeken.
de boekhouding
verslagperiode
De curatorzal in de komende
7.2

Depotjaarrekeningen

d.d. 31 januari
(vastgesteld
van Aandeelhouders
in de Vergadering
2OO5 Gedeponeerd
2007\.
d.d.21juli2008).
vanAandeelhouders
(vastgesteld
in de Vergadering
2006 Gedeponeerd
d.d. 12 februari
van Aandeelhouders
(vastgesteld
in de Vergadering
2OO7 Gedeponeerd
200e).
2008 Nognietgedeponeerd.
7.3

Accountant
Goedk.Verklaring

(vrijstelling
voorkleinerechtspersonen).
Nietvantoepassing
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7.4

Stortingsverplichtingaandelen

vande verjaringstermijn
ex artikel3:307lid 1
en hetverstrijken
Geletop de oprichtingsdatum
naarde volstorting
is een naderonderzoek
van de aandelen
te vorderen,
BW om volstorting
nietaande orde.
vande aandelen
7.5

Onbehoorlijkbestuur

zullendoorde curatorin
Hangende
hetonderzoek
Ditpuntheeftde curatornogin onderzoek.
geenmededelingen
wordengedaan.
verslagen
hieromtrent
de openbare
7.6

handelen
Paulianeus

om te
heeftde curatorgeenaanleiding
Vooralsnog
Ditpuntheeftde curatornogin onderzoek.
transacties.
vanpaulianeuze
vermoeden
datbij DSArt sprakeis geweest
7.7

Werkzaamheden

naderonderzoeken.
periodemogelijke
onregelmatigheden
Decuratorzal in de komende
8. Grediteuren
FailIi sseme ntscrediteuren
uit vaneenfiscaleeenheidvoor
onderdeel
DS Art maaktmetdiversegroepsmaatschappijen
is. Omtrentde preferente
waarvanDSB Beheerde topvennootschap
de omzetbelasting,
De
van (met name)de fiscusen het UWV bestaatnog geen duidelijkheid.
vorderingen
van PwC en HouthoffBuruma
curatorenvan DSB Beheerhebbenbelastingadviseurs
Deze
om de fiscalepositievan de DSB Groepals geheelte inventariseren.
ingeschakeld
voorde (omvangvan
is nog gaandeen de uitkomstdaarvanis ook bepalend
inventarisatie
van DS Art en daarmeeook voor de omvangvan eventuele
schuldenlast
de) preferente
verslag
openbare
in hetvolgende
De curatorhoophieromtrent
aan schuldeisers.
uitkeringen
te kunnendoen.
naderemededelingen
zal binnen
ingerichten het verificatietraject
De curatorheeft een (boedel)administratie
aanhandelscrediteuren.
schulden
tijdstarten.DSArt heeftvoorcirca€ 500.000,a2ienbare
lndieningvan vorderingen
indienendoormiddelvan een gemotiveerde
van DS Art kunnenhun vordering
Crediteuren
brief. Zij kunnenhunbriefrichtenaan:
DSAtt B.V.
t.a.v. Crediteurenadministratie
Kerkstraat70
1687AS Wognum

148'32371
1iEC-3ûI 2200"q
cMSiAMtilJi_MG,ËV12C9t068

C¡lvl¡S/
DerksStarBusmann
Werkzaamheden
en
de activaen passivavan DS Art geïnventariseerd
De curatorheeftsindszijnbenoeming
en de administratieve
opgezetteneindehet verificatietraject
een organisatiestructuur
zo efficientte doenverlopen.Dit proceslooptzoveelmogelijk
van vorderingen
afhandeling
vanDSBBanken DSBBeheer.
gelijkmetde afhandeling
vande faillissementen
9. Overig
9.1

Termijnafwikkelingfaillissement

voor
en de vooruitzichten
van het faillissement
Omtrentde wijzeen termijnvan afwikkeling
doen.
kande curatorthansgeenuitspraak
crediteuren
9.2

Planvanaanpaken werkzaamheden

partijen
besluit
eendefinitief
in overlegmetbetrokken
maanden
De curatorzal in de komende
meteenverkoopvande
vanhetmuseum(gecombineerd
doorstart
nemenovereenmogelijke
overgaan
tot verkoopvande overigeactivaen verderde overigein dit verslag
kunstcollectie),
opstarten.
vervolgacties
beschreven
9.3

lndieningvolgendverslag

makenzal
noodzakelijk
niet eerdereverslaglegging
ontwikkelingen
Voorzovertussentijdse
in de maandmaarUapril2010.
eenvolgendverslagwordenuitgebracht
9.4

lJrenbesteding
en saldovande faillissementsrekening

bestedeurenin verslagperiode :
Doorde curatoren zijnmedewerkers

109uen 40m

2009EUR167.350,47.
beliepper17december
Hetsaldovande faillissementsrekening
10.Publicatie
zullenwordengepubliin ditfaillissement
verslagen
Ditverslagalsmedealleandereopenbare
N.V.(www.cms-dsb.com).
ceerdop de websitevanCMSDerksStarBusmann
2009
30 december
Amsterdam,

1483237-1
i iEC-3012200ç)
cMS/AMSiJl-l\4G-EVi20g006B

12

DerksStarBusmann
C{VI¡S/

OverzichtBijlagen:
DSArt (2009)overperiode
totdatumfaillissement
Bijlage1:Winst-en Verliesrekening
Bijlage2: BalansDSArt perdatumfaillissement

1483237-1
1 tEC-30122049
cMSiAM.SIJ
LMG-FV/2090068
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Bijlage 1
Winst- en Verliesrekeningvan DS Art B.V. (2009)over periodetot datumfaillissement

2009
€
Netto-omzet

676.t35
676.135

Inkoopwaarde
vande omzet

81.692
81.692
594.443

Bruto bedrijfsresultaat
Lonenen salarissen
lasten
Sociale
Pensioenlasten
Afschrijvingen
materiële
vasteactiva
personeelskosten
Overige
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene
kosten
Museumkosten

sB6.02B
47.69L
15.972
-103.823
54.t64
135.252
71.681
43.774
48.729
7.4L0
226.768

Som der bedrijfskosten

1.133.646
-539.203

Bedrijfsresultaat
en soortgelijke
opbrengsten
Rentebaten
kosten
Rentelasten
en soortgelijke
Som der financiële baten en lasten

44
-1.983
-1.939

voorbelastingen
Resultaat
uit gewonebedrijfsuitoefening
Belastingen

-541.142

Resultaatna belastingen

-54L.L42

Bijlage 2
Balansper datumfaillissement

2009
L7 november
ACTIVA
Vaste activa
Materiëlevasteactiva
Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
Kunst
Inventaris
Vervoermiddelen

40.s82.860
64.L59
L23.422
40.770.44L

Vlottende act¡va
Voorraden
Winkelvoorraad

60.152

60.1s2
VorderÌngen
Handelsdebiteuren
Belastingen
en premies
sociale
verzekeringen
vorderingen
Overige

36.470
L.012.692
54.586
1.103.748

5r.zr2

Liquidemiddelen
Totaalactivazijde

41.985.553
2009
17 november

PASSIVA
Eigenvermogen
kapitaal
Gestorten opgevraagd
Overigereserves
boekjaar
Resultaat

18.151
-15.431.259
-54r.L42
-15,954.250

Koftlopende schulden
iteuren
Handelscred
ppijen
Schulden
aangroepsmaatscha
verzekeringen
Belastingen
en premies
sociale
schulden
Overige
passiva
Overlopende

656.787
56.932.577
54.018
230.014
66.407
57.939.803

Totaal passivazijde

41,985.553
,tc

TUSSENTIJDS
FINANCIEEL
VERSLAGd.d.30 december2009
in het faillissement
van:

DSArt B.V.

Faillissementsnummer
Datumuitspraak
Rechter-commlssaris
Gurator
betrekkinghebbendop verslagnrs.

09/903F
17 november2009
mr. M.L.D.Akkaya
mr. drs.J.L.M.Groenewegen
1

A. ,''.;r
1.

i

aangetroffenmiddelen
(as
qrro

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

opbrengsten
verkopen
opbrengsten
verkopen
kostenivmverkoop

€
€

€

167.350.47€

167.350.47€

€

€

€

€

€
€

€
€

€
€

restitutie
belastinqdienst
rente

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

totaal

€

€

167.350.47€

167.350.47€,

bank

2.

3.

debiteuren
prae-faillissement
debiteuren €
boedeldebiteuren

a-

5

Af te d¡a$én'BïW

overiqe baten
boedelbiidraoe

.¡ ..r,1¡f.[il+.,,rì].;ï+ir' i.i i:!ÌL'É*,

salariscurator
publicatiekosten

fiscus
bedriifsvereniqinq

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

totaal

€

€

€

€

totaalA
totaal B

€
€

€
€

€

167.350.47

saldo boedelrekeninq

€

€

167.350,47

u|ttreKsel

qas/water/electra
vezekerinqen

f,.

Gi,;
Ê
t

